Ankieta „Dawne zwyczaje i tradycje kulinarne w Powiecie Dzierżoniowskim”
Stowarzyszenie MUZEUM ZIEMI NIEMCZAŃSKIEJ pragnie prosić Państwa o pomoc
w zachowaniu dla następnych pokoleń wiedzy o dziedzictwie kulinarnym naszego regionu –
Powiatu Dzierżoniowskiego.
Tradycje kulinarne są istotnym elementem dziedzictwa kulturowego, odzwierciedlając
charakter i specyfikę danego miejsca. Rodzaje oraz sposoby przygotowywania potraw
w naszym regionie przez wieki były ściśle powiązane zarówno z panującym tu środowiskiem
naturalnym, rodzajami upraw, relacjami społeczno-kulturowymi, jak również wydarzeniami
historycznymi kształtującymi możliwości i gusta smakowe ludzi. Nasze Stowarzyszenie
realizuje projekt mający na celu dokumentację dawnych tradycji kulinarnych, jako ważnego
elementu naszego wspólnego dziedzictwa. Po analizie zebranych materiałów planujemy
przygotować niewielką publikację elektroniczną o efektach naszych badań. Uprzejmie zatem
Państwa prosimy o wypełnienie poniższej ankiety w możliwym zakresie (nie musicie znać
odpowiedzi na wszystkie punkty i nie wszystkie muszą Państwa dotyczyć). Interesują nas
przede wszystkim lata 20., 30., 40. i 50. XX wieku. Z góry serdecznie dziękujemy za pomoc oraz
podzielenie się wspomnieniami o smakach i zapachach dzieciństwa - na podstawie własnych
wspomnień, rozmów z rodziną, anegdot, zdjęć rodzinnych i innych pamiątek.

1. Jakie codzienne posiłki pamięta Pani/Pan z domu rodzinnego:
a) ile razy dziennie jedzono i o jakich porach ?
b) jakie potrawy/napoje pamięta Pani/Pan spożywane podczas tych posiłków ?
c) czy wszyscy jedli to samo ? (osobne potrawy dla dzieci / osób starszych / mężczyzn
/ pracowników)
d) jakie posiłki były jedzone w niedzielę ?
e) kto zajmował się przygotowywaniem codziennych posiłków ?
f) gdzie jedzono na co dzień i od święta ?
g) czy te same posiłki jedzono podczas prac polowych (żniwa, wykopki, itp.) ?
h) czy dzieci szkolne jadły w domu czy poza domem, jakie to były posiłki ?
i) czy osoby pracujące zabierały ze sobą jakieś jedzenie/napoje z domu do pracy ?
2. Jakie posiłki (potrawy, wypieki, napoje) przygotowywano z okazji różnych świąt w Pani
/ Pana domu rodzinnym ?
a) z okazji Bożego Narodzenia (w okresie Adwentu, na Wigilię, na Boże Narodzenie)
co i kiedy jedzono, czy były różne potrawy dla różnych domowników, itp.
b) z okazji Sylwestra i Nowego Roku
c) w okresie karnawału
d) w okresie wielkiego postu (wielki tydzień - poszczególne dni)
e) z okazji Wielkanocy
f) z okazji uroczystości rodzinnych:
 urodziny/imieniny,
 wizyty gości,







chrzciny
1.sza komunia/konfirmacja
wesela,
pogrzeby
inne (np. odwiedziny kobiety w połogu) ?

3. Czy pamięta Pani/Pan jak wyglądała kuchnia w domu rodzinnym?
a) Proszę wymienić:
 meble kuchenne (stoły, krzesła, ławy, kredens, itp.)
 naczynia (garnki, rondle, patelnie, itp.)
 sprzęty pomocnicze (maselnica, młynki, szatkownica, foremki, bańki na
mleko/śmietanę, maszynka do kawy, praska do sera, lodówka i inne)
b) które z dawnych sprzętów kuchennych najlepiej Pani/Pan pamięta i dlaczego?
c) czy pamięta Pani/Pan talerze, kubki, sztućce z dzieciństwa?
d) czy różniły się one od dzisiejszych ?
e) czy ma Pani/Pan jakieś zdjęcia czy pamiątki rodzinne z wyposażenia kuchni ?
4. Jakie potrawy czy napoje pamiętane z dzieciństwa uważa Pani/Pan za tradycyjne dla
rodzinnego regionu/okolicy ?
 czy może Pani/Pan powiedzieć dlaczego ?
 czy pamięta Pan/Pani przepis lub sposób przygotowania ?
 czy pamięta Pani/Pan jakieś historie / anegdoty / wierszyk o tej potrawie/napoju ?
5. Czy pamięta Pani/Pan z dzieciństwa jakąś potrawę / napój, jakich nigdy więcej
Państwo nie spożywali w późniejszym życiu?
6. Co było przysmakiem dzieci ? Czy były to produkty / potrawy wytwarzane w domu ?
A może coś co serwowano w lokalnej cukierni lub można było kupić w sklepie ? Czy
macie Państwo wspomnienia z tym związane, co to było ?
 jak smakowało ?
 kiedy je spożywano ?
 Pani/Pana przysmak ?
7. Czy zachowały się w Państwa archiwum fotografie, na których widać sytuacje
przygotowywania, serwowania lub spożywania posiłków ?
8. Czy możecie Państwo podać jakieś przepisy potraw z Waszego dzieciństwa ? Jeśli nie
pamiętacie Państwo szczegółów mogą być ogólne. Czy miały nazwy regionalne ?
9. Jakie produkty, napoje lub potrawy kupowano w sklepie (rzeźnik, piekarz, mleczarnia,
cukiernia, aptek, inne) ?
 co to było ? [kawa, herbata, cukier, sól, kakao/czekolada, bakalie – jakie ?, słodycze,
konserwy, warzywa, nabiał, pieczywo]
 kto i dla kogo kupował ?
 jak często ?
 czy któryś ze sklepów w okolicy miał szczególnie dobre produkty ?
10. Czy pamięta Pani/Pan z domu rodzinnego lub u sąsiadów:

A. mielenie mąki – jak to wyglądało (kto, czym, gdzie ?)
B. wytwarzanie kasz - jak to wyglądało (kto, czym, z czego ?)
C. pieczenie chleba – gdzie (w piecu usytuowanym w domowej kuchni, gospodarstwie,
wspólnym piecu społeczności ?), jak, kto, jaki to był chleb (z czego ?)
D. pieczenie ciast oraz ciasteczek – gdzie, jak, kto, kiedy, co (rodzaje ciast; czy pieczono
u Państwa pierniki ?)
E. wyrabianie masła i formowanie go w drewnianych maselnicach
F. wyrabianie sera
G. przetwórstwo mięsa zwierząt hodowlanych lub dziczyzny (np. świniobicie, suszenie,
wędzenie, produkcja kiełbasy, wędlin, inne ?) - gdzie, jak, kto, kiedy, z czego ?
H. przygotowanie potraw czy przetworów z ryb - co, gdzie, kiedy, kto, z czego ?
I. przygotowywanie przetworów z warzyw (suszenia, kiszenia, wekowanie, inne ?) gdzie, jak, w czym, kto, z jakich warzyw ?
J. przygotowywanie przetworów z owoców (suszenie, soki, konfitury, dżemy,
kompoty, galaretki, inne - gdzie, jak, w czym, kto, z jakich owoców ?
K. suszenie ziół (jakie gatunki ?) oraz kwiatów (jakie gatunki ?) - kiedy ich używano?
L. przygotowywanie przetworów z grzybów (suszenie, kiszenie, wekowanie), gdzie,
jak, w czym, kto, z jakich grzybów?
M. posiadania pasieki
N. tłoczenie oleju - gdzie, jak, w czym, kto, [tradycyjne prasy, np. w przydomowej
olejarni] ?
O. sporządzanie soków i napojów bezalkoholowych, np. owoców lasu i ogrodu
(różnego rodzaju kwasów, np. buraczanego lub chlebowego, soku z brzozy, klonu,
sosny, napojów miętowego lub z kwiatów czarnego bzu, podpiwka, kawy
żołędziowej, etc.)
P. sporządzania napojów alkoholowych (nalewek owocowych i ziołowych, miodów
pitnych, piwa, wina, bimbru, etc.)

METRYCZKA:
Miejsce zamieszkania / przebywania na
terenie Powiatu Dzierżoniowskiego
Jakiego okresu / lat dotyczą opisywane
wspomnienia ?
Rok urodzenia
Imię i nazwisko (nieobowiązkowe)
Adres / kontakt (nieobowiązkowe)

