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Miasto, sztuka, ludzie! 
Sympozjum 70/20 lat 
później

Śniadania 
z Sympozjum 
Dziękujemy, że wybrałaś/wybrałeś lokalny 
sklep do zakupu produktów na Śniadania 
z Sympozjum. Dominika Józala i Iza Wi-
śniewska przygotowały dla Ciebie specjalny 
przepis oraz słodką niespodziankę. Smakuj 
więc Sympozjum nie tylko na śniadanie, ale 
i na deser! A może masz już pomysł na swo-
je danie inspirowane koncepcjami prac, któ-
re powstały dla Wrocławia 50 lat temu?

sympozjum7020.pl

Śniadania z Sympozjum to działanie 
w ramach projektu Miasto, sztuka, 
ludzie! Sympozjum 70/20 lat później, 
organizowanego przez Fundację Ładne 
Historię przy wsparciu Gminy Wrocław. 
Inicjatywę realizujemy w gronie tzw.  
komitetu ds. edukacji grupy roboczej 
Sympozjum 70/20, w skład którego 
wchodzą niezależne edukatorki i edu-
katorzy, a także animatorki i animatorzy 
związani z Fundacją Ładne Historie 
oraz MWW Muzeum  
Współczesne Wrocław, a także Mu-
zeum Pana Tadeusza.

organizator: 
Fundacja Ładne Historie 
ul. Długa 33 
58-100 Świdnica

teksty: Dominika Józala, 
Iza Wiśniewska
redakcja: Anna Bieliz, Magdalena Kreis
partnerzy: Stowarzyszenie Żółty Para-
sol, Stowarzyszenie Serce Szczepina, 
Stowarzyszenie Moje Popo, Fundacja 
Sztuki Współczesnej ART Transparent, 
Wrocławska Fundacja Filmowa, Strefa 
Kultury Wrocław

● 

Śniadania z Sympozjum to dopiero 
początek tego co dla Was przygotowa-
liśmy! Zaglądajcie do naszym mate-
riałów edukacyjnych (Pigułka wiedzy, 
Mapa i Scenariusze działań) oraz na 
nasze strony, na których znajdziecie 
bieżące informacje na temat programu 
Sympozjum 70/20.

Organizator: 
Fundacja Ładne Historie

Wsparcie:

Dofinansowano ze środków 
Gminy Wrocław



Śniadania 
z Sympozjum 
Orzechowo-bakaliowe krakersy 
z domowym kisielem
zainspirowane Formą przestrzenną 
stworzoną przez Mariana Bogusza, 
Krzysztofa Coriolana i Henryka Gałę

Kisiel to forma niestabilna, zupełne 
przeciwieństwo zwartej konstruk-
cji krakersów. Stwórz z nich taką 
kompozycję, która przyjdzie Ci do 
głowy – użyj miseczki, szklanki, 
a nawet rozlej i rozsyp wszystko na 
stole. Twoja wyobraźnia zadecyduje 
o ostatecznym kształcie. 

SKŁADNIKI (dla 2-3 osób)
— 2 szklanki pokrojonego w kostkę     
    (0,5 cm) rabarbaru
— 1 szklanka pokrojonych 
    w ćwiartki truskawek
— 1/2 szklanki cukru trzcinowego     
    (lub innego słodzika)
— 1,5 łyżki mąki ziemniaczanej
— 200 g mąki pszennej
— 50 g oleju kokosowego lub masła
— 120 g cukru trzcinowego
— 35 ml wody
— 50 g rodzynek (można zastąpić    
    dowolnymi suszonymi owocami)
— 50 g białego sezamu 
    (czarny też się sprawdzi)
— 70 g dowolnych orzechów lub 
    pestek (może być mieszanka kilku)
— 1/2 łyżeczki sody oczyszczonej
— 1/4 łyżeczki soli
— 1/4 łyżeczki cynamonu

PRZYGOTOWANIE 
Do miski przesiej mąkę, sodę, cy-
namon i sól. W rondelku umieść 
tłuszcz, którego zazwyczaj używasz 
oraz cukier i wodę. Podgrzej na 
małym ogniu, zagotuj przez około 
5 minut, aż cukier całkowicie się 
rozpuści. Miej na niego oko, może 
wykipieć.

Zalej sypkie składniki przygotowa-
nymi w rondelku mokrymi skład-
nikami, dodaj wybrane orzechy 
i suszone owoce. Zagnieć miękkie, 
elastyczne ciasto. W razie potrze-
by dosyp odrobinę mąki, nie może 
się kleić do rąk. Ukształtuj z ciasta 
podłużny prostopadłościan, zawiń 
w papier do pieczenia lub folię spo-
żywczą i schowaj na przynajmniej 
godzinę do lodówki. Ciasto po wyję-
ciu powinno być zimne, ale spręży-
ste, możliwe do krojenia.

Rozgrzej piekarnik do 190 stopni. 
Pokrój ciasto na plastry, o grubości 
około 3-5 mm, rozłóż na blasze wy-
łożonej papierem. Piecz około 10-14 
minut, w zależności od grubości 
plastrów. Mają być złociste, lekko 
rumiane. Ciastka po wyjęciu będą 
miękkie, ale w miarę stygnięcia 
twardnieją i robią się chrupiące.

Rabarbar i truskawki zalej w rondel-
ku 2 szklankami wody i 1/4 szklanki 
cukru, doprowadź do wrzenia i gotuj 
przez około 10 minut, aż owoce za-
czną się delikatnie rozpadać. Mąkę 
ziemniaczaną rozprowadź w małej 
ilości zimnej wody i wlej do ron-
delka z gotującymi się owocami. 
Wymieszaj kilka razy, żeby dokład-
nie rozprowadzić mąkę, doprowadź 
jeszcze raz do wrzenia, odstaw do 
przestygnięcia.

Serwuj według uznania! 


