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Makieta cukrowni 

z początku XIX wieku 

Co to jest makieta 

Makieta to model jakiegoś obiektu w pomniejszeniu.   
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Z czego zrobiona jest makieta 

Makieta została zrobiona z drewna, tektury i gipsu.  

Co przedstawia makieta 

Makieta przedstawia cukrownię  

z pierwszej połowy XIX wieku.w pomniejszeniu. 

Makieta została wykonana w skali 1 do 20. 

To znaczy, że budynek cukrowni został pomniejszony na makiecie 20 razy. 

Co to jest cukrownia 

Cukrownia to miejsce, gdzie produkuje się cukier. 

Jak wygląda cukrowania 

Budynek cukrowni jest prostokątny. 

Budynkowi brakuje jednej ściany i kawałka dachu. 

Dzięki temu możemy go oglądać też w środku. 
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Budynek ma piwnicę, parter i piętro. 

W budynku jest dziesięć pomieszczeń.  

W każdym pomieszczeniu widać, jak ludzie pracują, żeby zrobić cukier. 

Co to jest cukier 

Cukier to proszek albo kostki do słodzenia 

napojów i pokarmów.   

Z czego robi się cukier 

Cukier robi się między innymi z buraków cukrowych  

Jak robi się cukier 

Cukier robi się w kilku etapach.  

Buraki cukrowe trzyma się w piwnicy. 

W piwnicy pracownicy cukrowni myją buraki cukrowe. 

Umyte buraki są rozcierane na miazgę na wielkiej tarce.  

Pomieszczenie z tarką jest na piętrze. 

Miazgę z buraków wyciska się i robi się z niej sok. 

Wyciśnięty sok ścieka do dużej, drewnianej beczki. 

Sok z beczki przelewa się do wielkich wanien. 

Wanny są podgrzewane na piecu. 

Po podgrzaniu sok z buraków robi się gęsty. 

Pomieszczenie z piecem jest na parterze. 

Na parterze jest jeszcze jedno pomieszczenie z piecem. 

W tym pomieszczeniu sok jest oczyszczany i zagęszczany. 
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Gęsty sok jest wlewany do specjalnych form. 

Forma to rodzaj dużego naczynia. 

Formy mogą mieć różne kształty. 

Forma w cukrowni ma 

podłużny owalny kształt. 

Formy wiszą na specjalnych uchwytach. 

Te uchwyty nazywamy stelażami. 

Napełnione formy są zamykane 

wilgotną gliną. 

Glina to materiał, z którego można robić różne kształty, rzeźby i naczynia. 

Sok wlany do formy zamienia się w cukier. 

Formy z tworzącym się cukrem są  trzymane na piętrze. 

Zamiana soku w cukier jest nazywana krystalizacją. 

Krystalizacja cukru trwa 6-8 tygodni.  

Cukier po wyjęciu z formy jest suszony. 

Mycie pustych form i suszenie cukru odbywa się na piętrze. 

Kiedy powstała makieta  

Makieta powstała w 1996 roku.  

Gdzie można zobaczyć makietę 

Makietę można zobaczyć  mieście Szreniawa. 

Miasto Szreniawa znajduje się na zachodzie Polski, 

niedaleko miasta Poznań. 



5 

 

Makietę można zobaczyć w Muzeum Narodowym  

Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie.  

Symbole: http://www.arasaac.org/ udostępnione na licencji CC 

(BY-NC-SA) 
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