
Polsko-niemieckie warsztaty tworzenia stroików nagrobnych 

Pomimo wielu trudności jakie postawiły przed nami restrykcje dotyczące obostrzeń 

związanych z epidemią koronawirusa COVID-19, Powiatowemu Zespołowi Doradztwa 

Rolniczego w Szczecinie udało się zorganizować polsko-niemieckie warsztaty tworzenia 

stroików nagrobnych. Było to już drugie takie międzynarodowe spotkanie, a to dzięki  

Pani Cecylii Wojnik z PZDR w Szczecinie, która w 2018 roku nawiązała współpracę  

z niemieckim Kołem Gospodyń Wiejskich z Ramin. Warsztaty tworzenia stroików 

bożonarodzeniowych odbyły się w 2018 roku w Klubie Gminnym w Dołujach w gminie Dobra.  

Drugie, tegoroczne, spotkanie odbyło się 17.10.2020 r. w nieco powiększonym składzie.  

W fantastycznych humorach i przy zapachu śliwkowego ciasta powstały piękne funeralne 

kompozycje. Pani Adriana Czarnik-Półtorak, która przyjechała do nas z Powiatowego 

Zespołu Doradztwa w Choszcznie służyła fachową pomocą, pokazując tajniki tworzenia 

kompozycji metodą wyrobową. To obecne, polsko-niemieckie spotkanie, służące wymianie 

doświadczeń, to nie tylko praca nad stroikami nagrobnymi, ale także zwiedzanie gościnnego 

gospodarstwa ekologicznego Pani Magdaleny Goc-Zięciak, zakupy w sklepie ekologicznym 

pachnącym dobrym jedzeniem, a także wizyta w galerii sztuki Pana Jana Zięciaka  

w Wołczkowie. Przy okazji pracy nad stroikami udało się porozmawiać z Prezes Koła 

Gospodyń Wiejskich z Ramin - Panią Claudią Flemming, 

Z informacji przedstawionych przez panią Claudię Flemming dowiedzieliśmy się,  

że KGW z Ramin należy do Regionalnego Związku Kół Gospodyń Wiejskich. W związku 

zrzeszonych jest obecnie 160 pań, a w zaprzyjaźnionym KGW z Ramin działa 35 aktywnych 

pań. Koło istnieje już od początku lat dziewięćdziesiątych, a każdego roku tworzy plan 

działalności, który jest skrupulatnie realizowany. W każdym miesiącu panie spotykają się  

i organizują szkolenie na swoim terenie lub wyjeżdżają dalej w poszukiwaniu nowinek 

i inspiracji do dalszego działania. W tym roku ze względu na obostrzenia związane 

 z COVID-19 jest inaczej, tak jak wszędzie tak i KGW mają mocno ograniczone spotkania  

i wyjazdy. Tym bardziej panie były zadowolone z faktu, że mogły wziąć udział w polsko-

niemieckim spotkaniu i wymianie doświadczeń, a to dzięki inicjatywie Pani Cecylii Wojnik  

z Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.  

Na zakończenie Pani Claudia Flemming wyraziła nadzieję na stałą współpracę, która 

daje obu stronom wiele możliwości. W imieniu wszystkich członkiń KGW z Ramin, zaprosiła 

w grudniu, na rewizytę, której głównym celem będzie pieczenie i zdobienie tradycyjnych 

niemieckich ciastek bożonarodzeniowych. 
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Fot.1. Polsko-niemieckie warsztaty tworzenia stroików nagrobnych 

 

Fot.2. Tajniki tworzenia kompozycji metodą wyrobową podczas polsko-niemieckich warsztatów 

tworzenia stroików nagrobnych 

 



 

Fot.3. Uczestniczki polsko-niemieckich warsztatów tworzenia stroików nagrobnych

  
Fot.4. Uczestniczki polsko-niemieckich warsztatów tworzenia stroików nagrobnych 



  

Fot.5. Uczestniczki polsko-niemieckich warsztatów tworzenia stroików nagrobnych 

 
Fot.6. Uczestniczki polsko-niemieckich warsztatów tworzenia stroików nagrobnych 



  

Fot.7. Uczestniczki polsko-niemieckich warsztatów tworzenia stroików nagrobnych  

wraz ze swoimi pracami  

  
Fot.8. Uczestniczki polsko-niemieckich warsztatów tworzenia stroików nagrobnych  

wraz ze swoimi pracami  

 



 

Fot.9. Końcowy efekt warsztatów rękodzielniczych podczas polsko-niemieckiego spotkania 

17.10.2020 r.  



 Fot. 10. i 11. Uczestniczki polsko-

niemieckich warsztatów tworzenia 

stroików nagrobnych podczas 

zakupów w sklepie ekologicznym  


