
Zespół Szkół Mechanicznych
im. Stefana Czarnieckiego

w  Łapach 



Tytuł projektu:

Śniadanie po podlasku w  kawiarence u 
hotelarzy w Zespole Szkół Mechanicznych

w Łapach – strona internetowa i kawiarenka  
jako pomoc dydaktyczna dla zawodu 

technik hotelarstwa. 



Założenia projektu: 

Poznać i docenić bogactwo kultury Podlasia. 
Podlasie to wspaniały i nie do końca spopularyzowany region, który 
posiada bezcenne walory, którymi są: 
ØPrzyroda- szczególnie obszar Puszczy Białowieskiej
ØBogactwo kulturowe- osadnictwo polskie, białoruskie, żydowskie, 

tatarskie
ØTradycje kulinarne będące pochodną występujących tu kultur i 

wykorzystujące lokalne produkty naturalne oraz wytwarzane przez  
tutejszych   producentów



Cel:
Opracowanie  bogatego menu śniadaniowego po podlasku z 
uwzględnieniem  tradycji  i specyfiki regionalnej kuchni podlaskiej.
Wyznaczyliśmy sobie  zadanie, którym jest zdobycie  przez nas   
starych  przepisów  gromadzonych  w domowych kuchniach,  aby na 
nowo odkryć smak i urok regionalnych dań.
Wszystkie przepisy zostaną zamieszczone na stronie internetowej, 
która powstanie w ramach naszego projektu.
Będzie to jego część wirtualna. 



Jako uzupełnienie projektu -w realu zostanie zaprojektowana 
także szkolna kawiarenka podlaska „U Czarnieckiego”. 
Jej klimat będą tworzyć plansze przedstawiające podlaskie 
specjały wykonane przez uczniów realizujących projekt oraz 
ukazujące  piękno podlaskich krajobrazów.
Kawiarenka zostanie wyposażona w zastawę i sprzęt 
umożliwiające przyjmowanie gości. 
Zostanie do tego wykorzystana część  środków z uzyskanego 
grantu. 



Nasze podlaskie specjały:

Ø kartacze
Ø bliny litewskie
Ø chłodnik litewski
Ø babka i kiszka ziemniaczana
Ø sery korycińskie
Ø gulasz z dziczyzny 
Ø sękacz
Ø potrawy z ryb słodkowodnych 
Ø domowe piwa-podpiwek 
Ø i wiele innych…. 



Nasz projekt zasługuje na realizację ponieważ:  

Ø ma charakter interdyscyplinarny- łączy wiedzę i 
umiejętności informatyczne, hotelarskie, kulinarne. 

Ø promuje Podlasie jako region fascynujący pod 
względem ekologicznym, przyrodniczym, kulturowym 
i kulinarnym. 

Ø zintegruje uczniów ZSM wokół ciekawego tematu
Ø z pewnością przyczyni się do pogłębienia naszej 

wiedzy i pasji badawczej. 



Nasi przewidywani partnerzy w realizacji projektu:  

Øprzedsiębiorstwo hotelarskie- „ Dworek Narwiański” w Jeńkach-
pomoc w realizacji zadań kulinarnych 

Ø Spółdzielnia Mleczarska w Łapach – powstawanie i promocja 
produktów 

ØŁapskie Towarzystwo Regionalne- pogłębianie wiedzy o tradycjach i 
historii Podlasia 

ØStarostwo Powiatowe w Białymstoku- promocja regionu 
Ø Sołectwa z gminy Łapy- tradycje kulinarne i obyczaje 
ØUrząd  Miejski  w Łapach- promocja regionu 
Ø Wydział  Zarzadzania Politechniki Białostockiej – wiedza i 

umiejętności menadżerskie 



Kacper Kozub Technik hotelarstwa 
Angelika 

Świerżewska 
Technik hotelarstwa 

Monika Bielicka Technik hotelarstwa 
Natalia Borowska Technik hotelarstwa 

Iza Truskolaska Technik hotelarstwa 

Nasz zespół:



Dziękujemy za uwagę 
Angelika i Iza 


