
Trzecia edycja konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich 
"Polskie zwyczaje żniwne i dożynkowe". 

Nadrzędnym celem konkursu jest ukazanie wielopłaszczyznowej działalności Kół 
Gospodyń Wiejskich w obszarach: społecznym, kulturalnym oraz edukacyjnym. 
Konkurs zainicjowany przez Małżonkę Prezydenta RP Agatę Kornhauser – Dudę 
został objęty Jej Honorowym Patronatem. 

Konkurs skierowany jest, podobnie jak w poprzednich latach, do Koł Gospodyń 
Wiejskich, które są wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich 
promocja i pielęgnowanie lokalnych tradycji kulinarnych, a także działalność 
wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 
 
Konkurs składa się z dwóch etapów: 

• – wojewódzkiego, który zostanie przeprowadzony od stycznia do kwietnia 
2023 r.  

• – ogólnopolskiego, który odbędzie się w lipcu 2023 r.  

Ogłoszenie zwycięzców oraz wręczenie nagród nastąpi podczas Dożynek 
Prezydenckich w Warszawie. 
 
Etap wojewódzki 

Konkurs na szczeblu wojewódzkim obejmuje: 
– ocenę formalną kart zgłoszeniowych 
– ocenę przesłanych materiałów audiowizualnych. 

Koła, które uzyskają – w ramach każdego województwa – największą liczbę punktów 
na podstawie oceny formalnej kart zgłoszeniowych, zostaną zakwalifikowane do 
etapu oceny merytorycznej. 
Komisja konkursowa – na podstawie materiałów audiowizualnych przygotowanych 
przez Koła – dokona wyboru Laureatów na szczeblu wojewódzkim. 

Wyniki etapu wojewódzkiego zostaną ogłoszone w kwietniu 2023 r. i opublikowane 
na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 
www.prezydent.pl 

 

Nagrody: 

Koło Gospodyń Wiejskich, które w ramach danego województwa zajmie 1. miejsce, 
otrzyma dyplom Laureata oraz uzyska prawo do reprezentowania województwa 
podczas ogólnopolskiego etapu Konkursu w lipcu 2023 r., który planowany jest w 
formule stacjonarnej. 

Koła Gospodyń Wiejskich, które zajmą na etapie wojewódzkim Konkursu 2. i 3. 
miejsce – w ramach każdego województwa – otrzymają dyplomy Laureatów. 

https://www.prezydent.pl/malzonka-prezydenta/inicjatywy/konkurs-dla-kol-gospodyn-wiejskich-o-nagrode-malzonki-prezydenta-rp/iii-edycja?fbclid=IwAR3trGXKRJ2PDguXU0Wyv9avzLIHJ-9JtKFK9N59G3xwwdD1DqCD8vvJTRk


Koła Gospodyń Wiejskich, które zajmą w etapie wojewódzkim Konkursu 4. i 5. 
miejsce – w ramach każdego województwa – otrzymają dyplomy–wyróżnienia. 

Pozostali uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy za udział w Konkursie. 

Etap ogólnopolski 

Uczestnikami etapu ogólnopolskiego Konkursu zostaną zwycięzcy Konkursu na 
etapie wojewódzkim. 

Planowany termin i miejsce przeprowadzenia Konkursu ogólnopolskiego: 
lipiec 2023 r. 
w siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”                    
w Otrębusach. 

Temat przewodni etapu ogólnopolskiego Konkursu: „Polskie zwyczaje żniwne      
i dożynkowe”. 

Każde Koło Gospodyń Wiejskich uczestniczące w etapie ogólnopolskim 
Konkursu może być reprezentowane przez maksymalnie 10 osób. 
 
KGW zaprezentują na potrzeby Konkursu: 

- 4 potrawy z wykorzystaniem ziemniaków, w tym: dwa specjały kuchni regionalnej, 
jedną autorską potrawę przygotowaną przez Koło oraz jedną przystawkę 

- obrzęd/zwyczaj żniwny lub dożynkowy charakterystyczny dla regionu 
reprezentowanego przez Koło, w formie inscenizacji słowno–muzyczno–ruchowej nie 
dłuższej niż 4 minuty. 

Ogłoszenie wyników: 

Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród Kołom Gospodyń Wiejskich, które 
zajęły w Konkursie 2. i 3. miejsce, nastąpi podczas Dożynek Prezydenckich 2023 w dniu 
Konkursu na najładniejszy wieniec dożynkowy o nagrodę Prezydenta RP. 

Wręczenie nagród dla Koła, które zajęło w Konkursie 1. miejsce, nastąpi podczas Dożynek 
Prezydenckich 2023, w trakcie głównych uroczystości, w obecności Prezydenta RP. 
 
Pierwsza Dama zachęca do udziału w Konkursie dla Kół Gospodyń Wiejskich 

 


