
Co w sobie chowa 

Czatachowa 



 
Celem projektu było poznanie tradycji, kultury, 

zwyczajów, obrzędów ludowych, a także 
integracja mieszkańców wsi. Umożliwiały to 
różnego rodzaju spotkania i warsztaty, w 

których mógł wziąć udział każdy, niezależnie 
od wieku. W ich toku można było nauczyć się 

przyrządzania regionalnych potraw, wykonywać 
piękne rękodzieła ludowe oraz poznać dawne 
piosenki i przyśpiewki. Wiedzę, jak żyło się 

dawniej, czerpaliśmy od najstarszych 
mieszkańców wsi, którzy podzielili się z nami 

swoimi wspomnieniami. 



Warsztaty rękodzieła ludowego 

Kolorowe kwiaty, 
piękne pisanki, palmy 
wielkanocne – to 
jedne z wielu 
rękodzieł ludowych, 
których tajniki 
wykonywania 
poznawaliśmy w 
trakcie warsztatów 
artystycznych. Oto 
kilka z nich:  



Maki z bibuły 



Pająk ze słomy 



Zając ze słomy 



Palma Wielkanocna 



Marzanna 



Warsztaty rękodzieła ludowego 
odbywały się przez pięć dni w 

wymiarze dwóch godzin dziennie. 
Prowadzone były przez Panią 
Barbarę Klimas, która jest 

wykwalifikowanym plastykiem oraz 
nauczycielem szkoły podstawowej. 



Warsztaty muzyczne 

Zgodnie z programem 
naszego projektu 
zorganizowaliśmy 
warsztaty muzyczne, 
w ramach których 
poznawaliśmy teksty 
piosenek ludowych 
oraz 
zorganizowaliśmy 
konkurs karaoke. 



Akompaniament zajęć 
muzycznych zapewniała 

miejscowa kapela „Sami Swoi”   



Konkurs karaoke zwyciężyła 
miejscowa młodzież 



Warsztaty kulinarne 

W ramach naszego 
projektu prze-
prowadziliśmy 
warsztaty kulinarne, 
w trakcie których 
poznawaliśmy dawne 
receptury, które już 
odeszły w niepamięć. 
A oto kilka z nich: 



Kapusta z grochem  



Zacierka 



Kluski prażone 



Sernik 



Polewka z ziemniakami 



Warsztaty z dawnego 
rzemiosła 

Zgodnie z harmonogramem projektu odbyło 
się sześć spotkań w wymiarze trzech 

godzin dziennie. Prowadzącym spotkania 
był doświadczony instruktor budownictwa 

Mirosław Wieszczura. Wskazówek 
udzielali również najstarsi mieszkańcy 

wsi. Efekt końcowy zajęć stanowiła 
budowa dawnej wędzarni. 



Początek budowy 



Każda para rąk była 
potrzebna 



Dalszy ciąg budowy 



Jeszcze tylko dach 



Efekt końcowy 





Festyn integracyjny 



Na festynie można było podziwiać 
wystawę miejscowego rękodzieła 

ludowego oraz zasmakować ludowych 
specjałów kulinarnych, którymi 

częstowani byli uczestnicy imprezy. 
Prowadzone były także wiejskie 

konkurencje  sportowe, w których 
można było wygrać atrakcyjne 

nagrody. Oto niektóre z dyscyplin: 



Konkurencje dla 
dorosłych 



Wyścig z jajkiem na łyżce 



Wyścig w workach 



Ubijanie piany z białek 



Młócenie cepami 



Przeciąganie liny 



Konkurencje dla 
dzieci 



Kręcenie kołem Hula - Hop 



Konkurs plastyczny 



Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne 
nagrody 



 
Dziękujemy za 

uwagę 
 
 
 

Grupa inicjatywna 
 
 
 


