
• Prezentacje i degustacje „ZIEMNIAKA PO CABAÑSKU” 
  (i nie tylko) przygotowane przez KOÙA GOSPODYÑ    
  WIEJSKICH Powiatu Chrzanowskiego!

• Pokazy oraz warsztaty RZEMIOSÙA I RÊKODZIELNICTWA 
  przygotowane przez twórców i artystów w scenografii 
  wygieùzowskiego skansenu. 
• KULINARNE POTYCZKI Restauratorów oraz Kóù Gospodyñ 
  Wiejskich w ramach konkursu „PrzySmaki Chrzanolandii”

• Zabawy i konkursy dla dzieci i dorosùych – NA POWA¯NIE 
  I NA WESOÙO!

Muzeum – Nadwiœlañski Park Etnograficzny i Zamek Lipowiec
Nadwiœlañski Park Etnograficzny w Wygie³zowie jest skansenem 
regionalnym, obrazuj¹cym kulturê ludow¹ Krakowiaków zachodnich.Park 
Etnograficzny usytuowano u podnó¿a œredniowiecznego zamku Lipowiec, 
zachowanego w stanie sta³ej ruiny, w bezpoœrednim s¹siedztwie rezerwatu 
buczyny karpackiej. Od 1 stycznia 2007 r., skansen i zamek jest instytucja 
kultury Samorz¹du Województwa Ma³opolskiego, powsta³¹ poprzez 
wydzielenie ze struktur Muzeum w Chrzanowie.Obecnie skansen zajmuje 
ponad 5 hektarów powierzchni o zró¿nicowanej rzeŸbie terenu, na którym 
zgromadzono 25 obiektów budownictwa drewnianego oraz liczne 
przyk³ady ma³ej architektury.Wœród malowniczego terenu znajduj¹ siê: 
dwór, zagrody ch³opskie z sadami 
i przydomowymi ogródkami, obiekty 
z wi¹zane z  wiejsk¹ produkcj¹  
rzemieœlnicz¹, koœció³ z dzwonnic¹ 
i plebani¹, a tak¿e zespó³ ma³omiaste-
czkowy. Poza codziennym udostê-
pnianiem skansenu, w zabytkowych 
wnêtrzach prowadzone s¹ zajêcia 
warsztatowe, odbywaj¹ siê koncerty 
muzyki kameralnej a w plenerach 
imprezy folklorystyczne.

Cabanie to potomkowie ludnoœci nap³ywowej, która osiedli³a 
siê na ziemi chrzanowskiej w okresie najazdów tatarskich w XIII 
wieku. Ci pierwotni byli pasterzami (czabani) pilnuj¹cymi 
zwierz¹t potrzebnych do wy¿ywienia wielkich armii tatarskich 
naje¿d¿aj¹cych Europê od wschodu. Po nag³ej œmierci 
przywódcy chana tatarskiego, armia wycofa³a siê, a czeœæ 
pasterzy pozosta³a na ziemiach podbijanych, staj¹c siê 
w³aœcicielami wielkich stad byd³a. Podstawow¹ potraw¹ 
przygotowywan¹ przez dogl¹daj¹cych stada pasterzy by³y 
pieczone ziemniaki z warzywami. By³o to to proste danie 
przyrz¹dzane w okresie tzw. „wykopek”.
Na przestrzeni lat sposób przyrz¹dzania potrawy uleg³ zmianie 
– pocz¹wszy od wymiany garnka glinianego na bardziej 
wytrzyma³y i dostêpny – ¿eliwny, po sposób podawania 
potrawy z tradycyjnego – na liœciach kapusty, na wspó³czesny. 
Zmieni³a siê tak¿e nazwa potrawy z ziemniaków pieczonych na 
ziemniaki po cabañsku, jednak¿e jej smak oraz zapach 
pozosta³ niezmienny.
Sposób przyrz¹dzania potrawy stanowi swego rodzaju obrzêd, 
w którym zadaniem kobiet jest przygotowywanie sk³adników 
potrawy, a zadaniem mê¿czyzn dopilnowanie, aby by³a 
w³aœciwie upieczona. Potrawê mo¿na podawaæ z kubkiem 
kwaœnego mleka, maœlanki, kefiru, b¹dŸ ogórkiem kiszonym. 
Niegdyœ serwowano j¹ z podpiwkiem.
Od wczesnej wiosny do póŸnej jesieni w powiecie 
chrzanowskim trwa pieczenie ziemniaków. W ogródkach 
przydomowych, na dzia³kach. Mo¿na tam spotkaæ rodowitych 
chrzanowian – cabanów przygotowuj¹cych tê tradycyjn¹ 
lokaln¹ potrawê.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia³ania „Partnerstwo na 
Jurze” jest partnerstwem trójsektorowym sk³adaj¹cym siê 
z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego 
i spo³ecznego z gmin Alwernia, Babice, Chrzanów, Libi¹¿ 
i Trzebinia (³¹cznie oko³o 100 podmiotów).

Celem Stowarzyszenia jako LGD s¹ dzia³ania wp³ywaj¹ce 
na rzecz zrównowa¿onego rozwoju obszarów wiejskich, 
wykorzystanie potencja³u terenów wiejskich, aktywizacja 
i wspó³praca lokalnych œrodowisk, a tak¿e poprawa 
konkurencyjnoœci jako miejsca zamieszkania i prowadze-
nia  dzia³alnoœci ekonomicznej przez mieszkañców tych 
terenów oraz potencjalnych przedsiêbiorców.

Ze œrodków przeznaczonych na rozwój obszaru LGD 
„Partnerstwo na Jurze” mog¹ skorzystaæ ró¿ni Beneficjenci - 
osoby fizyczne, osoby prawne, gminy, organizacje pozarz¹-
dowe, spó³ki, spó³dzielnie czy parafie, w ramach nastêpuj¹cych 
dzia³añ:
1. Ró¿nicowanie w kierunku dzia³alnoœci nierolniczej,
dofinansowanie do 50% wartoœci projektu
2. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiêbiorstw, 
dofinansowanie do 50% wartoœci projektu
3. Odnowa i rozwój wsi, dofinansowanie do 80% wartoœci
projektu
4. Ma³e projekty, max 25 tys. z³, dofinansowanie do 70%
wartoœci projektu

LGD „Partnerstwo na Jurze” prowadzi biuro, którego zadaniem 
jest pomoc beneficjentom w efektywnym pozyskiwaniu œrodków 
unijnych. W trakcie og³aszanych naborów wsparciem s¹ równie¿ 
zewnêtrzni doradcy. 
Ka¿dego roku LGD og³asza nabory wniosków na w/w dzia³ania. 
W latach 2010-2011 LGD „Partnerstwo na Jurze” og³osi³o 
3 nabory o dofinansowanie w ramach których z³o¿one zosta³y 54 
wnioski w nastêpuj¹cych dzia³aniach: Ma³e projekty – 37, Odnowa 
i rozwój wsi – 15, Tworzenie i rozwój mikroprzed-siêbiorstw – 1, 
Ró¿nicowanie w kierunku dzia³alnoœci nierolniczej – 1.
Informacje o terminach kolejnych naborów znajdziecie Pañstwo 
na stronie www.partnerstwonajurze.pl

LGD „ Partnerstwo na Jurze” dotacjami wspieraæ bêdzie 
realizacjê pomys³ów dotycz¹cych celów ogólnych:

I. Waloryzacja i wykorzystanie zasobów przyrodniczych 
i kulturowych w kierunku zrównowa¿onego rozwoju regionu.
II. Poprawa jakoœci ¿ycia, w tym warunków zatrudnienia.

Oraz celów szczegó³owych:
1. „Wzrost œwiadomoœci ekologicznej, dzia³ania na rzecz 
komplementarnej ochrony œrodowiska naturalnego oraz 
jego racjonalnego zagospodarowania”
2. „Zachowanie i wykorzystanie dziedzictwa historycznego 
i kulturowego obszaru LGD”
3. „Wzmocnienie potencja³u gospodarczego i spo³ecznego 
obszaru LGD dziêki wykorzystaniu lokalnych zasobów, 
w tym produktów lokalnych oraz aktywnoœci ekonomicznej 
i spo³ecznej mieszkañców”
4. „Podniesienie jakoœci us³ug zwi¹zanych z zagospodaro-
waniem czasu wolnego, w szczególnoœci rozwój ró¿nych form 
turystyki i rekreacji”

Sposób przygotowania: Na dno garnka k³adziemy skórê z boczku. 
Nastêpnie uk³adamy warstwami: ziemniaki pociête w kilkucentymetrowe 
kostki, kilka plasterków marchewek, poszatkowan¹ naæ pietruszki, plasterki 
kie³basy i boczku, plasterki cebuli, sól i pieprz. Ca³¹ operacjê powtarzamy a¿ 
garnek siê wype³ni. Produkty uszczelniamy liœciem kapusty, mocno 
dociskamy, nakrywamy darniem lub pokrywk¹. Wstawiamy na ogieñ. Czas 
pieczenia - na wyczucie. Po upieczeniu wyrzucamy wszystko z garnka do 
wiêkszego naczynia i serwujemy na liœciu kapusty. Jemy dzidk¹.

„Ziemniaki po cabañsku”

17 stycznia 2011 r. Rada ds. Produktów Tradycyjnych przyjê³a 
na Krajow¹ Listê Produktów Tradycyjnych pochodz¹ce 
z powiatu chrzanowskiego „ziemniaki po cabañsku”. 
Na w/w listê wpisywany jest produkt, którego jakoœæ lub 
wyj¹tkowe cechy i w³aœciwoœci wynikaj¹ ze stosowania 
tradycyjnych metod produkcji od co najmniej 25 lat. Produkt 
ubiegaj¹cy siê o taki wpis powinien ponadto stanowiæ element 
to¿samoœci spo³ecznoœci lokalnej i nale¿eæ do dziedzictwa 
kulturowego regionu, z którego pochodzi.

Info ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - www.minrol.gov.pl

Przyk³adowa receptura zaproponowana przez Ko³a Gospodyñ Wiejskich z powiatu chrzanowskiego.

Sk³adniki na 8-litrowy garnek:
• 10 kg ziemniaków
• 1 kg cebuli
• 0.5 kg marchewki
• 2 kg kie³basy
• 1 kg surowego wêdzonego boczku
• naæ pietruszki
• pieprz
• sól
• ewentualnie burak do smaku

Rozpoczêcie imprezy, powitanie zaproszonych 
goœci oraz wszystkich przybyùych

Wystêp Mùodzie¿owego Zespoùu 
Tañca i Pieœni „Maùopolanie”

Przedstawienie zasad konkursu kulinarnego 
dla Kóù Gospodyñ Wiejskich oraz Restauratorów, 
przedstawienie Jury Kulinarnego

Wystêp Teatru Ludowego „Tradycja” z Okleœnej

Wystêp Zespoùu Pieœni i Tañca „Krakowiaczek” 
z Grojca

Wystêp Teatru Ludowego „Tradycja” z Okleœnej 
oraz Mùodzie¿owego Zespoùu Tañca i Pieœni 
„Maùopolanie”

Ogùoszenie wyników Konkursów Kulinarnych 
oraz wrêczenie nagród

Biesiada ludowa w wykonaniu artystów 
Estrady Beskidzkiej

Mistrz Opery - Wolfgang Amadeus Mozart
w ramach XXI Mi dzynarodowego Festiwalu Muzyki
Kameralnej i Organowej w Wygieùzowie-Lipowcu

 - koncert 
ê  

12:00

12:15 - 12:45

12:45 - 13:00

13:00 - 13:30

13:30 - 14:00

14:00 - 14:30

14:30 - 15:00

15:00 - 16:00

16:00

Teren Skansenu w Wygie³zowie

„Juz nadchodzi Dzieñ Œw. Tekli,

bedziemy w Wygieùzowie

ziemniaczyska piekli”

Organizator:
Lokalna Grupa Dzia³ania
“Partnerstwo na Jurze”

ul..Focha 3, 32-500 Chrzanów
tel.: 32 720 65 02, fax: 32 720 65 01

tel.kom.: 795 456 259
e-mail: biuro@partnerstwonajurze.pl

www.partnerstwonajurze 

Partner:
Muzeum - Nadwiœlañski Park Etnograficzny w Wygir³zowie

i Zamek Lipowiec
ul..Podzamcze 1, 32-551 Babice

www.mnpe.pl 

Honorowy Patronat nad imprez¹ objeli:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuj¹ca 
w obszary wiejskie. Ulotka opracowana przez Lokaln¹ Grupê Dzia³ania “Partnerstwo 

na Jurze” finansowana ze œrodków Unii Europejskiej 
w ramach dzia³ania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Dzia³ania, nabywanie 

umiejêtnoœci i aktywizacji Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 

Patronat Honorowy: Marek Sowa - Marsza³ek Województwa Ma³opolskiegoStarosta Chrzanowski Adam Potocki

Historia i pochodzenie produktu:

Lokalna Grupa Dzia³ania
„Partnerstwo w Jurze”

PROGRAM:ProgramZiemniaki po cabañsku - produktem tradycyjnym!

Jako dodatkowe, ale szalenie „atrakcyjne ATRAKCJE” polecamy:

¯yczymy Smacznego!
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