
 

 

 

 

                   Podziękowanie   

     za udział w warsztatach 
 

W dniu 9 grudnia 2016r. o godzinie 16.00  w  Przedszkolu Publicznym w Ustroniu Morskim 

odbyły się warsztaty piernikowe. W warsztatach uczestniczyli rodzice i dzieci z naszego 

przedszkola.  W przygotowaniu ciasta do wypieku pierników pomogły nasze Panie kucharki. 

Następnie uczestnicy warsztatów po jego rozwałkowaniu, za pomocą foremek wycinali różne 

kształty ciastek piernikowych i układali je na blaszkach do pieczenia ciast. Zapach pieczonego 

piernika unosił się w całym budynku.  

Po upieczeniu pierniczków, uczestnicy warsztatów mogli pokazać 

swoje  zdolności  artystyczne, a przy pomocy lukru i ozdób cukierniczych powstawały małe dzieła 

sztuki. Wszyscy uczestnicy warsztatów byli bardzo mocno zaangażowani.  

Wykonane ciastka piernikowe przekazano na  sprzedaż a uzyskany dochód  w kwocie 

632,20zł przeznaczony będzie na pomoc dla naszego przedszkolaka Lenki Mazurek.  

Pragniemy  serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom za udział w warsztatach 

pieczenia pierników. Mamy nadzieję, że wspólnie spędzony czas był dla Państwa czasem miłym, 

spędzonym radośnie i kreatywnie  razem z dziećmi. 

 Jeszcze raz dziękujemy  za Państwa pracę, pomysły i zaangażowanie. 

 

                                                                                                                  Dyrektor Przedszkola 

                                                                                                                          i Grono Pedagogiczne 
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Piernik należy do najstarszych ciast, a wywodzi się z tzw. miodowników 

wielkich – wielkich bochnów chleba robionych na miodzie. Pochodzi z XII 

wiecznej Bazylei i Norymbergii, głównych ośrodków piernikarskich 

średniowiecznej Europy. Charakteryzuje się ciemną barwą, specyficznym 

słodkim smakiem i aromatem korzennym, niespotykanymi w innych ciastach. 

W Polsce nazwa „piernik” wywodzi się ze staropolskiego słowa „pierny” czyli 

pieprzny.  

Podawano je jako deser po obiedzie, przysmak przy winie lub zakąskę 

przy wódce. W XVIII wieku popularne było powiedzenie „Kto nie pija gorzałki i 

od niej umyka, Ten słodkiego nie godzien kosztować piernika”.  

Popularność piernika tłumaczyć można także m.in. walorami zdrowotnymi. 

W dodawanych do nich przyprawach występują liczne związki istotne w 

zwalczaniu chorób cywilizacyjnych, w tym także i chorób przewodu 

pokarmowego. Pierniki posiadają także wiele zalet żywieniowych: glukoza i 

fruktoza są środkami wzmacniającymi i odmładzającymi organizm; przyprawy 

korzenne pomagają w leczeniu chorób przewodu pokarmowego, serca, nerwów, 

niedokrwistości i innych.  

Piernikarze zazdrośnie strzegli swojego monopolu. Ciasto piernikowe 

dojrzewało długo. Ponoć gdy piernikarzowi rodziła się córka nastawiał on 



zaczyn, by piernik uświetnił jej wesele. Zaczyn piernikowego ciasta dostawała 

także panna młoda we wianie. 

Rzemiosło piernikarskie na Śląsku istniało już od średniowiecza, ale 

rozwój nastąpił dopiero w drugiej połowie XVIII wieku. Warsztaty piernikarskie 

istniały w większości miast śląskich, w Jeleniej Górze odnotowane były trzy 

warsztaty piernikarskie. Do nadania piernikowi ostatecznego kształtu była i jest 

potrzebna forma, wykonywana  ręcznie z drzewa lipowego, klonowego lub 

jaworowego każda forma zawiera sygnatury z imieniem i nazwiskiem autora 

lub właściciela warsztatu. Aż do XVIII wieku w niektórych miastach istniał 

zakaz sprzedaży pierników pospólstwu. Wysokie koszty miodu i przypraw 

korzennych powodowały, że pierniki były towarami niedostępnymi dla chłopów. 

Dopiero, kiedy do wyrobu pierników zaczęto używać znacznie tańszego cukru z 

trzciny cukrowej lub buraków, piernik stał się dostępny dla mniej zamożnych 

grup społecznych. Piernik był sprzedawany na jarmarkach, odpustach, pełnił 

nie tylko rolę przysmaku, ale również był bardzo cennym podarunkiem 

i pamiątką. 
 

 

 


