
 
 

„WSPÓLNIE DZIAŁAMY DLA DOBRA MAŁEJ OJCZYZNY.”

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele
– Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.



Cel główny:
Realizacja inicjatywy lokalnej dotyczącej pielęgnacji tradycji swojej małej 
ojczyzny.

Cele szczegółowe:
kultywowanie lokalnej tradycji i kultury;
zachowanie starych przepisów i tradycji kulinarnych;
upowszechnianie wiedzy, zwyczajów, kultury i historii;
zwiększanie wiedzy i umiejętności w zakresie aktywności 
i postaw obywatelskich na rzecz społeczności lokalnej;
przygotowanie do świadomego uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności.

 

C E L E  P RO J E K T U :



    Uczniowie  Klasy VII oraz VIII Publicznej Szkoły Podstawowej  im. ks. Jana 
Twardowskiego w Krzemieniu :  Maja Białek ,Natalia Domagała,Damian Flis, 
Mikołaj Góra, Paulina Gzik, Wojciech Jargiło, Martyna Kaproń,Mateusz Ligaj, 
Klaudia Pachuta , Angelika Smagała ,Kacper Sowa , Maja Wieleba, Mateusz 
Woźnica, Paulina Abram, Anna Kiszka.  

    Pod opieką nauczycieli:  Joanny Sulowskiej i Agnieszki Dudzic

Realizatorzy projektu



JAK TO WSZYSTKO SIĘ 
ZACZĘŁO…



Na początku uczestniczyliśmy w cyklu warsztatów z trenerami m.in. p. Małgorzatą 
Zmysłowską, które miały wprowadzić nas w ideę projektu i pomóc zrozumieć, 

czym jest inicjatywa lokalna, 
jak ją zaplanować i prawidłowo przeprowadzić.



A po pracy umysłowej pora na …

INTEGRACJĘ 



ZDECYDOWALIŚMY  SIĘ 
ZREALIZOWAĆ DZIAŁANIA 

ZWIĄZANE Z HISTORIĄ 
I TRADYCJAMI KULINARNYMI 

NASZEGO REGIONU

DLACZEGO ??? Ponieważ chcieliśmy:

   poznać nazwy potraw, przedmiotów i urządzeń wykorzystywanych 

w dawnej kuchni;

   ocalić od zapomnienia przepisy naszych mam i babć;

   zgłębić wiedzę na temat zwyczajów kulinarnych w  naszej  miejscowości;

   udoskonalić umiejętności współpracy ze społecznością lokalną;

   zrobić coś, czego jeszcze nie było i czego jeszcze nie znamy.



Działania podjęte przez nas 
w ramach projektu:

Udział w warsztatach 
„Od ziarenka do 
bochenka” w osadzie 
leśnej Doboszówka

Zorganizowanie wystawy 
 „Krzemieńska Izba” 
i opracowanie 
inscenizacji „Jak się żyło 
w wiejskiej chacie 100 lat 
temu?”



Działania podjęte przez nas 
w ramach projektu:

Spotkania z lokalnymi Kołami 
Gospodyń Wiejskich oraz 

z naszymi babciami 



 Wydanie 
przepiśnika: 

„Na 
podniebieniu 
w Krzemieniu”



Pierwszym i podstawowym wyrobem kulinarnym 
naszych przodków jest CHLEB. 

To właśnie tajniki jego powstawania zgłębialiśmy 
w Osadzie Leśnej „Doboszówka” 

DZIAŁANIE PIERWSZE:
warsztaty od „Ziarenka do bochenka”



Miejsce, jego sielski wystrój oraz zapach jaki się 
unosił wywarły na nas pozytywne wrażenie 



Historia powstania chleba, czyli teoria przedstawiona 
przez Gospodarza pana Marcina Dobosza



Od teorii do praktyki 
– własnoręczne wykonanie chleba



Efekt końcowy naszych starań



Ciepły chleb najlepiej smakuje… ze świeżym 
masłem. A jak ono powstaje? Właśnie tak! 



Pora na degustację maślanki



Żeby jednak mógł powstać chleb, najpierw musi być 
mąką. Tak oto nasi przodkowie ją pozyskiwali.

Młocka zboża cepem Oddzielanie ziarna 
od plew przetakiem



Przewiewanie zboża
Mielenie zboża 

w żarnach



Proziaki- czyli placki pieczone przez Gospodynię 
panią Małgorzatę Dobosz na blachach pieca.

Uczymy się przepisu 
i sposobu wykonania

Degustacja



To było niezłe wyzwanie, ale się opłaciło, ponieważ efekt 
przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania.

DZIAŁANIE DRUGIE:
Zorganizowanie wystawy „Krzemieńska Izba” 

i opracowanie inscenizacji 
„Jak się żyło w wiejskiej chacie 100 lat temu?”



Aby stworzyć naszą wystawę przystąpiliśmy do poszukiwań 
starodawnych przyrządów i narzędzi używanych przez 

naszych przodków. 
Penetracja starych stodół i strychów należących do naszych 

rodzin to świetna zabawa!!!



Ustawienie narzędzi i urządzeń oraz przygotowanie 
elementów dekoracji było pracochłonne, ale dało nam 

dużo satysfakcji



Chcieliśmy przybliżyć kolegom i koleżankom nad czym sami 
pracowaliśmy i tak zrodził się pomysł na inscenizację 

„Jak się żyło w wiejskiej chacie 100 lat temu?” 
Niektórzy obejrzeli ją na żywo, a inni w wersji nagrania.





Stowarzyszeniem Kreatywnych Kobiet z Krzemienia 
Pierwszego oraz

Kołem Gospodyń Wiejskich z Krzemienia Drugiego

W związku z pandemią i obostrzeniami kilkukrotnie zmienialiśmy 

terminy spotkań ostatecznie jednak zdecydowaliśmy się na spotkania 

on-line, na których przedstawicielki poszczególnych organizacji mówiły 

nam o tradycjach i zwyczajach kulinarnych związanych z naszym 

regionem. Dzieliły się z nami najstarszymi przepisami, opowiadały o 

tym jak kiedyś wyglądała wigilia

i śniadanie wielkanocne. Był to dla nas bardzo wartościowy czas.

DZIAŁANIE TRZECIE:
Zorganizowanie  spotkań 

z przedstawicielkami KGW z naszej miejscowości



Zbieranie przepisów



DZIAŁANIE CZWARTE:
Złożenie i wydanie przepiśnika

„Na podniebieniu w Krzemieniu”



Podczas tworzenia przepiśnika 
działaliśmy wielotorowo. 
Podzieliliśmy się na grupy zadaniowe, 
które miały na celu:

 zaprojektować szatę graficzną 
i szablon układu tekstów;
 zebrać i zredagować przepisy; 
 drukować i składać przepiśnik.



Propozycje strony tytułowej:
Opcje grafiki

W z ó r  1 W z ó r  2



Wybrane strony przepiśnika:

S t r o n a  z  p r z e p i s a m i

 
BABKA Z OLEJEM 

 
SKŁADNIKI: 
½ kostki masła 
1 szkl. cukru 

4 jajka 
½ op. cukru waniliowego 

½ op. proszku do pieczenia 
3 szkl. mąki 
1 szkl. mleka 

1 kieliszek oleju 
 
Wszystko to wyrobić i piec przez 40 minut w piecu (można w piekarniku). 
 

CIASTKA AMONIACZKI 
 

SKŁADNIKI: 
1 margaryna 

5 dag amoniaku 
1 szkl. mleka 
30 dag cukru 

5 żółtek 
3 całe jajka 

 
 
Wszystkie składniki połączyć ze sobą. Ciasto pozostawić na stolnicy aby odpoczęło.  
Po godzinie rozwałkować i wykrawać różne wzory. Białko roztrzepać, każde ciasto 
posmarować białkiem i posypać cukrem. Piec w piecu do zarumienienia się ciastek. 

 

PASZTET WIEPRZOWY (DOMOWY) 
 

 
SKŁADNIKI: 

2 kg mięsa wieprzowego (podgardle)  
20 dag wątróbki wieprzowej 

1 kg chudego mięsa wieprzowego  
3 marchewki i 2 cebule ugotowane 

7 jajek 
1 szkl. bułki tartej 

 
 
Mięso ugotować przepuścić przez maszynkę na drobnej siatce. Do tego dodać 7 jajek,  
1 szkl. bułki tartej, sól i pieprz do smaku. wszystko wyrobić na jednolitą masę, wyłożyć 
na blaszkę. Piec w piecu ok. 1 godziny.  

  
 

Przepisy: zbiory rodzinne ucz. kl. VII  
Wojciecha Jargiło    

 

S t r o n a  z  n a c z y n i a m i

 
CZĘŚĆ PIERWSZA  

 
 
 

KULINARIA PRZESZŁOŚCI - DAWNA KUCHNIA 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Redagowanie, drukowanie, składanie…



Tak oto powstało nasze dzieło…

MIŁEJ LEKTURY



Publiczna Szkoła Podstawowa 
im. ks. Jana Twardowskiego w Krzemieniu

Uczniowie klasy VII i opiekunowie:
Joanna Sulowska, Agnieszka Dudzic

Dziękujemy za uwagę 
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