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Kampania Fundacji Dobre Życie
Tydzień dobrego chleba
i zdrowego stylu życia w szkole

Zapraszamy do udziału!
W dniach 16-23 października 2014 roku w wielu szkołach w Polsce już po raz szósty zostanie
zorganizowany „Tydzień chleba”. Tym razem
cele kampanii, podobnie jak i w 2013 roku zostały wzbogacone o zdrowy styl życia. Zapraszamy
wszystkich, do których dotrze ta informacja do
udziału, prosimy również o przekazanie idei dalej… Apel kierujemy szczególnie do osób, którym
na sercu leży zdrowie nasze, dzieci i wnuków.
Każda szkoła realizuje projekt według własnego
pomysłu, a jest ich sporo. Iskierką, którą skierowaliśmy do Państwa w 2009 roku wyzwoliła mnóstwo
cennych działań. Kampania „Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia w szkole” została wykreowana i jest przeprowadzana przez Fundację Dobre
Życie z Warszawy. Bardzo dużo placówek wpisało
ten „Tydzień” na stałe do swojego kalendarza, inne
włączają się do kolejnych edycji.
Pierwsza kampania pod hasłem „Tydzień Żytniego Chleba w Szkole” odbyła się w 2009 roku,
druga w 2010, trzecia – pod nieco zmienionym
hasłem – „Tydzień Chleba Na Zakwasie w Szkole”
– realizowana była w 2011 roku. Takie samo hasło
było przewodnią myślą w czwartej kampanii w 2012
roku. W 2013 oraz 2014 roku promujemy poszerzone hasło: „Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu
życia”.
Jej celem jest zwrócenie uwagi na problem chleba, podniesienie świadomości konsumentów na
temat zdrowotnych właściwości chleba na zakwasie, wypiekanego tradycyjnymi metodami, a także
promowanie zdrowego stylu życia. Kampania jest
pretekstem i okazją do zainteresowania uczestników tym, co kładą na talerzu, jak się odżywiają, i jak
dieta wpływa na ich zdrowie. Z uwagi na drastyczny
spadek spożycia chleba szczególny akcent kładziemy na jego walory odżywcze i zdrowotne, podkreślamy rolę błonnika, zawartego w chlebie z mąki
z pełnego przemiału, wskazujemy, że w piramidzie
żywieniowej produkty zbożowe są najważniejszym
składnikiem naszej diety, są jej podstawą. Zachęcamy, aby ten wzorzec był wcielany w życie.
Nasze przesłanie zostało bardzo pozytywnie
odczytane przez nauczycieli, którzy włączyli się do
kampanii. Wystarczy wpisać w wyszukiwarce in-

ternetowej „Tydzień chleba w szkole” i wyskakuje
mnóstwo linków, pod którymi czytamy sprawozdania, oglądamy zdjęcia. Z tej lektury, a także materiałów przysyłanych do Fundacji (pocztą elektroniczną lub listownie) wnoszę, że idea która urodziła
się w mojej głowie rośnie i upowszechnia się, gdyż
trafia na bardzo pozytywny grunt. Przyznaję, że ze
wzruszeniem czytam relacje, sprawozdania, raporty o niezwykle ciekawych, autorskich programach
„Tygodnia”. Ogromnie się cieszę, że nauczyciele
(bo do nich głównie kieruję mój apel) zrozumieli
przesłanie, że przemówiła do nich troska Fundacji
o zdrowie społeczeństwa, że dostrzeżono nasze starania; kampania wyzwoliła mnóstwo cennych pomysłów, inicjatyw, przedsięwzięć. Szkolne społeczności zadają sobie mnóstwo trudu, aby przygotować
ulotkę, plakat, gazetkę, prezentację, przeprowadzić
lekcje o chlebie, pójść do piekarni z uczniami,
upiec w szkole chleb, zaprosić gości na degustację,
przygotować przedstawienie. W ramach kampanii
o chlebie w szkołach piszą wiersze, śpiewają piosenki, a nawet rapują.
Część szkół wyszła poza mury swojej placówki i pojechała z chlebem do innych szkół, przedszkoli, inni – jak np. w Wolsztynie – wyszli na ulice
i częstowali chlebem przechodniów, rozdawali ulotki
o wartościach odżywczych tradycyjnie wypiekanego
chleba. Tak oto idea „wędruje od drzwi do drzwi”, zataczając coraz większe kręgi. Szkoły tworzą coraz to
nowe scenariusze „Tygodnia”, inscenizacji, happeningów, powstają apele, nowe materiały, plakaty, hasła,
przeprowadzane są konkursy. Nauczyciele i uczniowie mają tak wiele pomysłów i serca do tego naszego chleba, że nie sposób jest patrzeć na te działania
chłodno i z dystansem. Jest coś pięknego i wzniosłego w tej kampanii, w podejściu jej uczestników, zaangażowaniu.
Rozwijając kampanię i biorąc w niej udział przywracamy znaczenie symbolu chleba, umacniamy
szacunek dla niego i ludzi pracujących, aby powstał,
sprawiamy, że rodzą się refleksje i dobre myśli, że
uczestnicy zaczynają się zastanawiać co jedzą, jakie
to ma znaczenie dla ich zdrowia i coraz świadomiej
wybierają żywność w sklepie.
Dzięki uczestnikom kampanii powstaje nowa
przestrzeń, w której idea zdrowego życia, w zgodzie
z naturą przeistacza się w konkretne i różnorodne
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działania. Moje idee – z pomocą nauczycieli i szkolnych społeczności – żyją już własnym życiem. Przyznaję, że jest to bardzo niezwykłe, że już od sześciu
lat przychodzi taki czas, kiedy w szkole mówi się
o chlebie. Jest w tym jakaś magia…
Mówimy coraz mocniejszym głosem, w wielu
miejscowościach tak się stało, że piekarz pod wpływem kampanii zaczął wypiekać chleb na zakwasie.
Tam kampania przyniosła wymierny efekt – dobry
chleb dla wszystkich konsumentów.

Za ogromny sukces uznajemy, że coraz więcej
placówek wpisuje „Tydzień” do kalendarza imprez,
że coraz więcej szkół jest zainteresowanych, bo
przecież nasze apele mogły trafić w próżnię. Cieszymy się ze zrozumienia idei, że bez tego typu działań
– powszechnych i powtarzających się – nie będziemy w stanie uchronić się przed zagrożeniami, jakie
niesie ekspansja przemysłowej żywności, zanieczyszczenie środowiska naturalnego, zacieśnianie
się chemicznych kleszczy.

Kampania na rzecz dobrego chleba
Fundacja Dobre Życie od początku szczególną
wagę przywiązuje do jakości żywności – wiceprezes
zarządu fundacji Walentyna Rakiel-Czarnecka jest
autorką popularnego obecnie hasła „Czy wiesz co
jesz” (wykreowała je w czerwcu 2005 roku). Fundacja swoje działania na rzecz dobrego chleba zainicjowała w styczniu 2007 roku konferencją (200 uczestników) pt. „Chleb na zakwasie szansą na zdrowie”.
Do podjęcia tematu chleba zainspirowała nas działalność i praca naukowa profesor Magdaleny Włodarczyk-Kierczyńskiej z Politechniki Łódzkiej. We
współpracy z panią profesor i jej mężem profesorem
Tadeuszem Kierczyńskim fundacja opracowała „Dezyderaty” dotyczące chleba. W czerwcu 2009 roku
wiceprezes Czarnecka uczestniczyła w posiedzeniu
Sejmowej Podkomisji Zdrowia, której referowała
problem dobrego chleba. Zbieraliśmy także podpisy
pod apelem o dobry chleb.
W 2008 roku Fundacja Dobre Życie zorganizowała szkolenie dla 70. piekarzy z Mazowsza, których
zachęcała do pieczenia chleba na zakwasach. Zorganizowaliśmy też konferencję prasową.
W 2009 roku fundacja wykreowała i przeprowadziła pierwszą edycję „Tygodnia chleba w szkole”. Kampania realizowana była przez następne lata
w terminach: 12–16.10.2009 r., 11–16.10.2010 r.,
10–16.10.2011r., 16–23.10.2012 r, 16–23.10. 2013 r.,
na 2014 zaplanowaliśmy ten sam termin – 16–23.10.
Zawsze od 16 października z uwagi na fakt, że jest to
Międzynarodowy Dzień Chleba.
Do szkół docieramy dzięki patronatom Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, zaangażowaniu Kuratoriów Oświaty,
szkół rolniczych (pełnią rolę regionalnych koordynatorów) oraz sieci szkół promujących zdrowie. Pomagają nam dziennikarze, animatorzy zdrowego stylu
życia, sympatycy dobrego chleba.
Co roku Fundacja pozyskuje środki na wydawnictwo, które w formie papierowej i cyfrowej dociera do szkół. Jest to raport i poradnik jednocześnie.
Publikacja zawiera relacje z przeprowadzonych
w szkołach działań oraz materiał merytoryczny
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o chlebie, a także o zasadach żywienia, zdrowym
stylu życia, produktach zbożowych itd. Wydajemy
po tysiąc egzemplarzy książki w wersji papierowej
oraz elektronicznej. W ciągu pięciu lat wydaliśmy
cztery tysiące książek i drugie tyle na płycie CD.
Wydawnictwo jest umieszczone na stronie. www.
rakiel-czarnecka.pl w zakładce „multimedia”, skąd
wszyscy zainteresowani mogą ją sobie pobrać.
Niestety w 2013 r. nie udało nam się uzyskać pieniędzy na kampanię, mimo to przeprowadziliśmy
ją, w oparciu o Internet. Dziękujemy wszystkim,
którzy włączyli się do niej. Sprawozdania, które do
nas dotarły umieściliśmy w części pt. „Raport” –
obok relacji z kampanii w 2012 roku.
W sumie Fundacja wydała 11 książek o nakładzie ponad 12 tys. egzemplarzy, plus drugie tylko
elektroniczne 200 tys. egzemplarzy gazetki „Dobre
Życie” i 20 tys. egzemplarzy ulotki o chlebie – we
wszystkich tych materiałach piszemy o chlebie na
zakwasie. Zrealizowaliśmy wiele projektów, podczas których mówiliśmy o konieczności spożywania dobrego chleba. Wszystkie nasze działania są
wykonywane w ramach wolontariatu, Fundacja nie
zatrudnia nikogo.
Za swój sukces Fundacja uważa fakt, ze coraz
więcej mówi się o chlebie na zakwasie. Wszystkie
działania fundacji, podjęte na rzecz dobrego chleba
sprawiły, że ukazało się wiele audycji telewizyjnych
i radiowych oraz publikacji prasowych. Po siedmiu
latach działań na rzecz dobrego chleba stwierdzamy, że mamy wpływ na to, co się dzieje wokół chleba na zakwasie. Fakt, że pisze się i mówi o jakości
chleba coraz częściej i więcej upoważnia nas do
powiedzenia, że działania Fundacji Dobre Życie na
rzecz dobrego chleba są dostrzegane i spotykają się
ze zrozumieniem. Otwarci na nowe trendy piekarze
dostrzegają rosnące zainteresowanie chlebem na zakwasach i starają się dostosowywać do oczekiwań
konsumenta. Uważamy, że jest to nasz sukces. Zamierzamy dalej iść tą drogą. Zabiegamy o wdrożenie przepisów, które zachęciłyby piekarzy do pieczenia chleba na zakwasie.

Zapraszamy serdecznie wszystkich do włączenia się do szóstej edycji „Tygodnia chleba w szkole”. Prosimy pamiętać, że w tym roku podejmujemy
także działania związane ze zdrowym stylem życia.
Definicji stylu życia podobnie jak i definicji zdrowia
jest wiele. Najprościej rzecz ujmując styl życia są to
ramy dla różnego rodzaju zachowań. Na styl życia
jednostki składają się standardowe reakcje i wzory
zachowań (działania, czynności, praktyki), ukształtowane w procesie socjalizacji (interakcji z rodzicami, rówieśnikami, pod wpływem nauki w szkole,
mediów). Wybór określonego wzoru zależy od cech
poznawczych i emocjonalnych jednostki oraz czynników w otaczającym świecie.
Jakie działania można podjąć w szkole? W części pt. „Poradnik” zamieściliśmy obszerny artykuł
o zdrowym stylu życia. Przeczytanie go i analiza,
dyskusja nt. co znaczy żyć zdrowo – może być jednym z zadań. Jeśli temu będzie towarzyszyć „wycieczka za miasto” lub spacer po parku – wszyscy
uczestnicy na tym skorzystają. Przegląd szkolnego
sklepiku – wg. zawartej w publikacji wydawnictwie – to kolejne zadanie. Rozmowa na temat ruchu
(w książce jest wypowiedź profesora Religi na ten

temat). Pomysłów jest bardzo wiele, zachęcamy do
przemyślenia naszego apelu i podjęcia działań.
Prosimy, aby każdy zaprosił do udziału chociaż
jedną szkołę oraz osoby w wieku 50+. Podpowiedź
jak zorganizować kampanię w szkole znajdziecie
Państwo na stronie www.rakiel-czarnecka.pl, zakładka „multimedia”. Znajdują się tam już cztery wydania
książki „Tydzień chleba w szkole”, do września zostanie tam umieszczona najnowsza publikacja pt. „Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia w szkole
2014”. Proszę ściągać sobie wydanie i korzystać „na
zdrowie”. Czekamy na relacje, sprawozdania, zdjęcia
i raporty. Przysyłajcie, a my będziemy je upowszechniać, aby służyły jako wskazówki i przykłady innym.
Walentyna Rakiel-Czarnecka – wiceprezes Fundacji Dobre Życie, kreatorka kampanii na rzecz dobrego chleba
e-mail: poczta@rakiel-czarnecka.pl
www.rakiel-czarnecka.pl
Listy proszę kierować na w/w adres lub zwykłą
pocztą:
Fundacja Dobre Życie, ul. Na Uboczu 20/44, 02-791
Warszawa.
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Regulamin
Kampanii Fundacji Dobre Życie
pt. „Tydzień dobrego chleba
i zdrowego stylu życia w szkole 2014”
1. Udział w kampanii jest dobrowolny i bezpłatny.
Uczestnicy nie płacą organizatorom, organizator
nie płaci za udział uczestnikom.
2. Kampania jest przedsięwzięciem niekomercyjnym: promuje idee chleba na zakwasie, a nie
konkretny wyrób, zdrowy styl życia, podnosi
świadomość zdrowotną i konsumencką. Kampania jest prowadzona siłami wolontariatu.
3. Kampania jest adresowana do dzieci, młodzieży
i dorosłych, jak również do osób w wieku 50+.
4. Kampania jest projektem ogólnopolskim, obejmuje cały kraj.
5. Uczestnikiem może być osoba indywidualna lub
grupa – nieformalna i formalna.
6. Głównym adresatem kampanii są szkoły – podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne
oraz osoby w wieku 50+.
7. Kampania odbędzie się w terminie 16-23 października 2014 roku.
W celu przygotowania uczestników do „Tygodnia” Fundacja wydała piąty z kolei raport/poradnik pt. „Tydzień dobrego chleba i zdrowego
stylu życia w szkole 2014”. Zainteresowani mogą
bezpłatnie pobrać materiały ze strony Fundacji
Dobre Życie (www.rakiel-czarnecka.pl w zakładce multimedia) lub też mogą otrzymać je od
szkół rolniczych oraz sieci szkół promujących
zdrowie. Jedynym warunkiem korzystania jest
podawanie źródła pochodzenia materiałów oraz
organizatora kampanii.
8. Uczestnikiem kampanii jest każdy, kto zrealizuje co najmniej jedno działanie związane z ideą
kampanii: przygotuje apel, inscenizację, gazetkę
ścienną, zorganizuje degustację chleba na zakwasie, pieczenie chleba, zawody sportowe, wycieczkę do piekarni, do lasu, przeprowadzi pogadankę, lekcję, wykład, na temat chleba żytniego
na zakwasie, zdrowego stylu życia, przeprowadzi
przegląd szkolnego sklepiku itp. Forma udziału w kampanii jest dowolna, inspiracji można
szukać w materiałach przygotowanych przez
Fundację, w tym znajdujących się w niniejszym
wydawnictwie w części pt. „Raport” i „Poradnik”. Prosimy o włączanie do swoich działań
osób w wieku 50+. O zapraszanie ich do udziału
w wydarzeniach organizowanych w szkole oraz
zachęcanie formalnych i nieformalnych grup
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osób w tym przedziale wiekowym do organizacji
własnych działań w ramach kampanii.
9. Do uczestników Fundacja kieruje apel o przysyłanie sprawozdań z podejmowanych działań.
Zebrane materiały posłużą do przygotowania
kolejnych edycji kampanii oraz wydania kolejnej książki, która jest pomocą dydaktyczną dla
uczestników projektu.
10. Przy każdej edycji Fundacja poszerza zakres
przekazywanych treści. W 2014 roku oprócz
artykułów dotyczących chleba w wydawnictwie
umieściliśmy informacje o produktach zbożowych, zasadach żywienia człowieka oraz o zdrowym stylu życia.

Jak piszemy sprawozdania
z kampanii – informacja
Prosimy wszystkich uczestników o nadsyłanie
relacji, raportów, sprawozdań, scenariuszy, a także
prezentacji, fotografii i filmów – na adres Fundacji
Dobre Życie, ul. Na Uboczu 20/44, 02-791 Warszawa. Prosimy o wydruki i wersję elektroniczną tekstu
na płycie CD oraz o zdjęcia wysokiej rozdzielczości
(około i powyżej 1 MB, gdyż tylko takie nadają się
do druku).
Jeżeli opracowujecie Państwo sami relację graficzną, prosimy o dołączenie użytych zdjęć, gdyż te,
umieszczone w pliku wordowskim przeważnie nie
nadają się do druku. Czyli – złożony przez Was tekst
ze zdjęciami, a oddzielnie – te same zdjęcia i tekst
w postaci cyfrowej.
Będziemy zobowiązani za informacje o przystąpieniu do kampanii – prosimy o nadsyłanie ich
drogą elektroniczną na adres: poczta@rakiel-czarnecka.pl
Drogą elektroniczną możecie też Państwo zadawać pytania, dzielić się opiniami, doświadczeniem,
refleksjami. Czekamy na Państwa e-maile.
Na przysyłanej do nas relacji z kampanii w lewym górnym rogu prosimy umieścić nazwę szkoły,
imię patrona (jeśli jest), adres, telefon, adres e-mailowy oraz strony internetowej placówki. Dane te
podajemy w przygotowywanym co roku wydawnictwie. Jeśli otrzymamy je od Państwa, nie będziemy
zmuszeni do poszukiwania namiarów, unikniemy
także błędów.

Raport o Fundacji Dobre Życie
W grudniu 2005 roku, wspólnie z profesor biochemii – Alicją Zobel z Kanady założyłam Fundację
Dobre Życie. Wyszłyśmy z założenia, że bez narzędzi niewiele można zrobić. Pani profesor zaraziła
mnie bakcylem przekazywania wiedzy innym na
temat wpływu środowiska naturalnego, stylu życia
oraz odżywania na zdrowie. Najpierw wspólne dla
nas idee realizowałam w autorskim dodatku „Natura i Zdrowie” do „Przyrody Polskiej”, której byłam
redaktorem naczelnym. Po utworzeniu Fundacji
mogłyśmy już podjąć szerszą działalność.
Ochrona środowiska naturalnego oraz człowieka, będącego jego częścią, zrównoważony rozwój,
promocja zdrowia – to naczelne hasła organizacji,
natomiast celem – stworzenie pomostów porozumienia pomiędzy hermetycznym światem naukowców a publicznością/społeczeństwem.
Ja, czyli jak mówi pani profesor – „redaktor
Czarnecka” mam dar łatwego pisania o trudnych tematach, dlatego podczas konferencji, a także w wydawanych przez Fundację książkach, ulotkach, broszurkach można znaleźć przystępnie podane rady
jak żyć, aby zachować zdrowie.
Udało nam się oprócz profesjonalistów włączyć
do działania i współpracy zarówno Szkoły Promujące Zdrowia na Mazowszu, ogólnopolską sieć szkół
promujących zdrowie, jak i członków Uniwersytetów
III Wieku, pielęgniarki medycyny szkolnej, organizacje pozarządowe, czyli ludzi zainteresowanych zdrowiem i dobrostanem człowieka, a także ekologią.
Nawiązaliśmy też bliską współpracę ze szkołami. Po
informacje przychodzą do nas pielęgniarki i lekarze,
nauczyciele i inni ludzie, z różnych środowisk.
W ciągu ponad siedmiu lat zrealizowaliśmy kilkanaście projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Konferencje, wykłady, warsztaty

Wkrótce po wpisaniu Fundacji do KRS w 2006
roku, we współpracy z Samorządem Województwa
Mazowieckiego, i Szkołami Promującymi Zdrowie,
zorganizowaliśmy cztery konferencje z cyklu „Promocja zdrowia priorytetowym zadaniem w polityce państwa. Zdrowie dla naszych dzieci”. Spotkania
odbyły się: w Warszawie, w Płocku, w Ciechanowie
oraz w Radomiu. W każdym udział wzięło średnio
po 200 osób, wykłady wygłaszali wybitni specjaliści.
W maju 2007 roku odbyła się kolejna konferencja z w/w cyklu, tym razem dla nauczycieli z Mazowsza.

Akademia Dobrego Życia

To kolejna forma działalności Fundacji. Akademię prowadzimy, m. in. we współpracy z Samorzą-

dem Województwa Mazowieckiego od wiosny 2006
roku do chwili obecnej. Jest
to cykl wykładów (w sumie
odbyło się kilkadziesiąt) dla
publiczności z zakresu profilaktyki zdrowotnej, prewencji
chorób, ekologii, bezpieczeństwa zdrowotnego żywności,
rozwoju zrównoważonego itp.
Fundacja promuje kaskadowe uczenie się –
wzajemne przekazywanie wiedzy: babcie dzieciom
i wnukom, starsi uczniowie młodszym itp. Metoda
sprawdza się w Kanadzie, u nas też znajduje zwolenników. Te idee wykorzystaliśmy w kilku realizowanych projektach (piszemy o nich obok), mówiliśmy
też na spotkaniach w ramach Akademii.
Organizujemy akcje – np. czytania etykietek na
produktach żywnościowych.
Fundacja Dobre Życie kieruje się zasadą, że dobrze poinformowany konsument jest trudny do manipulowania przez firmy marketingowe, świadomie
wybiera te produkty z półki sklepowej, które są dla
niego zdrowe.
Fundacja w ramach Akademii Dobrego Życia
w Szkole Podstawowej nr 166 w Warszawie, przy
ulicy Żytniej 40 patronuje zdrowotnemu projektowi
pt.„Rusz głową, żyj zdrowo”.

Kiermasze zdrowia

W ramach „Akademii” w terminie – wrzesień
– grudzień 2008 roku zorganizowaliśmy cztery
Kiermasze Zdrowia. Uczniowie Szkoły Promującej Zdrowie przy Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii
Urazowej w Warszawie na Barskiej, pod kierunkiem
specjalistów wykonali kilkaset bezpłatnych badań
profilaktycznych, rozdawaliśmy też gazetę „Dobre
Życie”.

Kampania na rzecz dobrego chleba

To kolejne przedsięwzięcie, realizowane przez
Fundację. Do działania zainspirowała nas działalność i praca profesor Magdaleny Włodarczyk-Kierczyńskiej, emerytowanego naukowca Politechniki
Łódzkiej. Swoją sztandarową kampanię Fundacja
zainaugurowała konferencją pt. „Chleb na zakwasie
szansą na zdrowie”, która odbyła się w Warszawie,
13 stycznia 2007 roku, pod patronatem i z udziałem
marszałka województwa mazowieckiego – Adama Struzika. Udział wzięło 200 osób: naukowcy,
przedstawiciele organizacji piekarzy, dziennikarze.
Relacja prasowa z konferencji została wyemitowana
w TVP3, ukazało się wiele artykułów w prasie i w
rozgłośniach radiowych.
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Fundacja we współpracy z panią profesor Kierczyńską opracowała „Dezyderaty”, dotyczące chleba. Zostały one złożone na ręce posła Aleksandra
Soplińskiego, który przedstawił je Sejmowej Podkomisji Zdrowia. Pod koniec czerwca 2009 roku Fundacja prezentowała problem chleba wspomnianej
Podkomisji Zdrowia.
Fundacja zbierała także podpisy pod Apelem
w sprawie chleba.
W 2009 roku Fundacja po raz pierwszy zorganizowała „Tydzień Żytniego Chleba w Szkole”.
Do udziału w tej kampanii zaprosiliśmy wszystkie
szkoły oraz wszystkich zainteresowanych (świetlice,
kluby, domy kultury, organizacja pozarządowe itd.).
„Tydzień” zaplanowaliśmy w dniach 12-16 października 2009 roku. W 2010 roku Tydzień zaplanowaliśmy na 11-16 października. W 2011 roku „Tydzień
Chleba Na Zakwasie w Szkole” organizowaliśmy
w dniach 10-16 października. W 2012 kampania
odbyła się w dniach 16-23 października. W 2013 r.
oraz 2014 wybraliśmy ten sam termin – 16-23.10.
Przez dwa ostatnie lata promujemy hasło: „Tydzień
dobrego chleba i zdrowego stylu życia w szkole”. Tegoroczna edycja jest już szóstą z kolei.
Zapraszamy do udziału także seniorów, w tym
skupionych w uniwersytetach III wieku, Kołach Gospodyń Wiejskich, Kołach Emerytów, ale nie tylko.
Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na jakość
chleba, podniesienie świadomości konsumenckiej,
wpływ na jakość chleba na rynku. Fundacja przygotowała pakiet podstawowych informacji o chlebie,
zapraszamy do kontaktu, wyślemy materiał do zainteresowanych „Tygodniem”. Inicjujące kampanię
w szkołach Fundacja chce spowodować, aby każdy mieszkaniec Polski miał szansę kupować dobry,
zdrowy chleb na zakwasie. Naszym celem jest, aby
chleb na polskich stołach nie tylko zaspokajał głód,
ale również wspomagał zdrowie, aby zachowywał
swoje walory smakowe i dietetyczne do ostatniej
kromki. Warto przypomnieć, że Francuzi, w trosce
o zdrowie obywateli już w 1994 roku wprowadzili zakaz stosowania obcych temu środowisku dodatków
do pieczywa. Przepisy te przyjęła Unia. Nadszedł
czas, aby Polacy również rozwiązali ten problem.
Kierunkowskazem w naszych działaniach są poglądy naukowców, których zdaniem chleb przygotowany tradycyjną metodą, na zakwasie, z żytniej
mąki jest najzdrowszy. Naszym guru, podobnie jak
i piekarzy jest profesor Magdalena Włodarczyk-Kierczyńska oraz jej wychowankowie, w tym dr
Piotr Dziugan.

Od początku promujemy idee chleba na
zakwasie w prasie oraz na imprezach

Artykuły o chlebie zostały wysłane do kilkudziesięciu redakcji, część z nich zamieściła lub wyemito-
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wała materiał na ten temat. Idee chleba na zakwasie
wiceprezes Fundacji – Walentyna Rakiel-Czarnecka we współpracy z piekarzami warszawskimi promowała m. in. podczas kilku kolejnych festynów
w Warszawie pt. „Nowy Świat Smaków”.
Akcję promocyjną na rzecz dobrego chleba Fundacja przeprowadziła w październiku 2007, 2008
oraz 2011 roku – podczas „Święta Chleba” w Warszawie oraz w maju 2008 roku podczas Juwenaliów
na SGGW.

Szkolenie piekarzy

Kolejne „chlebowe” przedsięwzięcie to organizacja szkolenia dla piekarzy (listopad 2008) oraz
konferencji prasowej. Celem projektu wyłonionego
w drodze konkursu Samorządu Województwa Mazowieckiego było zachęcenie do pieczenia chleba na
zakwasie.
W szkoleniach wzięło udział 70 piekarzy z Mazowsza. Podczas konferencji prasowej lekarze, profesor farmacji, piekarz z Cechu Piekarzy w Warszawie
oraz profesor biotechnologii i wiceprezes Fundacji
Dobre Życie przekazali dziennikarzom wiedzę o wartościach odżywczych i zdrowotnych chleba na zakwasie, o prowadzonej od dwóch lat kampanii na rzecz
dobrego chleba, jednocześnie zachęcając do udziału
w niej. Do ponad 700 redakcji i dziennikarzy został
wysłany pakiet informacji o chlebie na zakwasie.
Po konferencji zostało wyemitowanych kilka audycji radiowych, ukazały się artykuły w gazetach, na
portalach internetowych, a także programy w telewizji.

Nasz sukces: coraz głośniej o chlebie

Wszystkie działania Fundacji, podjęte na rzecz
dobrego chleba sprawiły, że po siedmiu latach możemy stwierdzić iż mamy duży wpływ na to, co dzieje
się wokół chleba na zakwasie.

Projekt „Podziel się wiedzą”

Wiosną 2007 roku Fundacja realizowała projekt
wyróżniony przez Samorząd Mazowsza pt. „Podziel
się wiedzą – nauczanie kaskadowe: Dzieci z rodzin
niewydolnych wychowawczo liderami zdrowia
w środowisku szkolnym”.
Tysiąc egzemplarzy „Poradnika lidera zdrowia”
rozdano na konferencji dla 88 opiekunów uczestników projektu „Podziel się wiedzą”. Opiekunowie
przekazali poradniki podopiecznym, a ci podzieli
się wiedzą w swoim środowisku.

„Seniorzy dla zdrowia swoich dzieci
i wnuków – kaskadowe nauczanie”

Projekt był dofinansowany przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Został zrealizowany we
współpracy z Uniwersytetami III Wieku, w terminie

maj-grudzień 2008 rok. We współpracy z uniwersytetami i klubami osiedlowymi rozprowadzono ponad
1.200 książek. W projekcie wzięło udział około 850
seniorów z Uniwersytetów III Wieku – Ursynowskiego, Wawerskiego, w Ursusie i ALMAMERZE oraz
z Klubu Spółdzielni Mieszkaniowej Bródno.

Promotor Dobrego Życia – Lider Zdrowia

Pod takim hasłem Fundacja zrealizowała projekt
w 2009 roku. Był on adresowany do szkół podstawowych oraz gimnazjów. W ramach nawiązanej
z placówkami współpracy ponad 300 uczniów było
przygotowywanych do roli lidera zdrowia, promotora dobrego życia. Została wydana książka oraz
gazetka, podsumowująca podejmowane działania.
W sumie idee zawarte w publikacjach dotarły do
około 5 tys. osób.

Wydawnictwa w statystyce

Fundacja Dobre Życie od chwili powstania w ramach realizowanych projektów wydała 11 książek,
ulotkę oraz sześć edycji gazetki „Dobre Życie”. Ulotka o chlebie ukazała się w nakładzie około 20 tys.
egzemplarzy. Gazeta „Dobre Życie” ukazała się sześciokrotnie, w łącznym nakładzie ponad 200 tys.
egzemplarzy. W każdym materiale znalazły się informacje o chlebie na zakwasie.
Opracowano i wydano: cztery książki z serii
„Zdrowie naszych dzieci”, jeden „Poradnik Lidera
Zdrowia”, książkę pt. „Żyć w zdrowiu jak najdłużej”,
„Tydzień Żytniego Chleba w Szkole”, „Tydzień Chleba Na Zakwasie” (cztery publikacje, tegoroczna jest
piątym wydawnictwem z tej serii) oraz poradnik
„Promotor Dobrego Życia –Lider Zdrowia”
Łączny nakład to ponad 12 tys. egzemplarzy „na
papierze” i prawie tyle samo w wersji cyfrowej.
Treść wydawnictw związana jest z ekologią,
ochroną środowiska, zrównoważonym rozwojem,
promocją zdrowia, profilaktyką chorób, zdrowym
stylem życia.

Inne działania

Poza w/w projektami wspólnie z panią profesor
Zobel, przy udziale specjalistów przeprowadziliśmy
szereg wykładów z zakresu profilaktyki zdrowotnej,
prewencji chorób w kilku różnych środowiskach,
udzieliliśmy wielu porad. Uczestniczyliśmy w wielu
spotkaniach, imprezach, w konferencjach i sympozjach, w tym także międzynarodowych, na których
prezentowane były idee Fundacji. Nawiązaliśmy
liczne kontakty z naukowcami, uczelniami, instytutami naukowo-badawczymi oraz innymi organizacjami pozarządowymi i placówkami oświatowo-wychowawczymi. Promowaliśmy cele i działania
Fundacji Dobre Życie w prasie, radio i telewizji.
Rozmawialiśmy z wysoko postawionymi urzęd-

nikami i politykami o polskiej gospodarce rolnej
i spożywczej, przetwarzaniu odpadów w gospodarstwach rolnych na biogaz i kompost, o wytwarzaniu
bioetanolu z buraka cukrowego. Prezentowaliśmy
rozwiązania polskich naukowców, które nie zostały
jeszcze wdrożone. Zwracaliśmy także uwagę na konieczność zachowania czystych zasobów wody dla
następnych pokoleń.
Fundacja uczy też publiczność, jak należy zabiegać, aby Sejm stanowił prawo, które ochroni nas
przed zagrożeniami cywilizacyjnymi. Dr Alicja Zobel ma duże zasługi w tej dziedzinie (spowodowała,
że na etykietkach artykułów spożywczych w Kanadzie piszą, ile produkt zawiera tłuszczy trans, czyli
izomerów trans nienasyconych kwasów tłuszczowych. W trzech państwach na świecie – Danii (od
11 lat), Kanadzie (od 2005 roku) i USA (od 2006
roku) przepisy nakazują umieszczać na etykietkach
zawartość tłuszczy trans. Profesor Zobel zabiega
teraz, aby na etykietkach znalazła się informacja
o zawartości akryloamidów (neurotoksyna, powstaje w temp. 120-170 stopni Celsjusza z połączenia molekuły cukru (glukoza) i białka – aspargina,
w wyniku reakcji Maillarda).
W ramach Fundacji Dobre Życie prowadzimy
w parlamencie lobbing na rzecz wprowadzenia
przedmiotu zdrowie do szkół, ograniczenia chemii
w żywności oraz chleba na zakwasie.
Wiceprezes Fundacji – Walentyna Rakiel-Czarnecka umieściła treści związane z Fundacją na swoją stronie w Internecie: www.rakiel-czarnecka.pl
Zarząd Fundacji pracuje społecznie, nie zatrudniamy nikogo, nie otrzymujemy specjalnych funduszy. Piszemy projekty, stajemy do konkursów, a jeśli
je wygrywamy – realizujemy zadania, które wykreowaliśmy.

Fundatorkami Fundacji są:
Doktor Alicja Zobel, prezes Fundacji: pracowała na Uniwersytecie Warszawskim przez 15 lat
w Zakładzie Cytologii, badając działanie na komórki substancji antyrakowych, jest członkiem New
York Academy of Science. Od 1977 roku – członek
(a przez 7 lat sekretarz) Fitochemicznego Towarzystwa Ameryki Północnej (PSNA) i Europejskiego Towarzystwa Fitochemicznego (EPSI), które
zajmują się aktywnymi substancjami w roślinach
użytecznych dla człowieka. Od 1986 roku w Trent
University (Peterborough, Ontario, Kanada) i przez
rok w Cornell University (Geneva, New York, USA)
kontynuuje badania nad potrzebami metabolicznymi wtórnymi w roślinach wchodzących w skład
naszej diety oraz rozszerzyła badania o wpływ minerałów i ultrafioletu na produkcje tych aktywnych
substancji. Dr Zobel współpracuje z dwunastoma
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uniwersytetami i placówkami naukowymi, publikuje około 10 prac naukowych rocznie, jeździ na różne
zjazdy i przy okazji zwiedza świat. Jej pasją stała się
medycyna ludowa i dieta różnych obszarów naszego
globu. Dieta jest najlepszym lekarstwem i właśnie
niedobory niezbędnych składników powodują powstawanie chorób degeneracyjnych, tak nagminnych ostatnio. Spowodowała petycjami w Kanadyjskim Parlamencie, iż na tutejszym jedzeniu musi
być napisane ile tłuszczy trans znajduje się w danym
produkcie. Tłuszcze trans są kancerogenne, powodują raka. Aktualnie pani profesor czeka na rozpatrzenie petycji w sprawie znakowania na jedzeniu
innych toksyn – akryloamidu. Toksyny te mogą być
wykrywane m. in. w mleku UHT.
Walentyna Rakiel-Czarnecka, wiceprezes Fundacji: dziennikarka, ekolog, promotorka zdrowej
żywności i Polskiej Niezapominajki. Absolwentka
Wydziału Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu
Warszawskiego oraz Podyplomowego Dziennego
Studium Dziennikarskiego na tejże uczelni. Przez
około ćwierć wieku, pracując w zawodzie dziennikarza „walczyła na pierwszym froncie życia”, ma duże
doświadczenie i sukcesy, jest bardzo aktywna zawodowo i społecznie, była redaktorem naczelnym kilku pism (ostatnio „TTG Polska”), w tym „Przyrody
Polskiej” Ligi Ochrony Przyrody, gdzie wykreowała
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dodatek „Natura i zdrowie” oraz „Biuletyn Eko-edukacyjny”. Jest członkiem Zarządu Wojewódzkiego
Polskiego Stronnictwa Ludowego, była członkiem
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy
RP, LOP, Kapituły Polskiej Niezapominajki oraz
autorką i koordynatorem ogólnopolskiej kampanii
LOP „Niezapominajka znakiem jakości naszej postawy wobec przyrody i zrównoważonego rozwoju”.
Dużo uwagi poświęca problemowi bezpieczeństwa
zdrowotnego żywności, zdrowiu środowiskowemu,
profilaktyce chorób, promocji zdrowia, ekologii
i ekopsychologii. Jako dyrektor Biura Mazowieckiej
Regionalnej Organizacji Turystycznej zajmowała się
promocją turystyki, wykorzystując wspaniałe walory przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe Mazowsza.
Pracując w Muzeum Kolejnictwa w Warszawie promuje ekologiczne środki transportu.

Kontakt z nami:

Walentyna Rakiel-Czarnecka
e-mail: poczta@rakiel-czarnecka, wrakiel@wp.pl
tel.: 609687771

Informacje o Fundacji: www.rakiel-czarnecka.pl
Adres do korespondencji:
Fundacja Dobre Życie, Walentyna Rakiel-Czarnecka, ul. Na Uboczu 20/44, 02-791 Warszawa.

Raport
Przekazujemy Państwu już piąty „Raport” z działań podejmowanych z ramach kampanii na rzecz dobrego chleba. Jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy włożyli tyle serca i pracy w organizację „Tygodnia”. Dziękujemy za nadesłane relacje, informacje, sprawozdania. Część z nich publikujemy, aby kolejni animatorzy
kampanii mieli inspiracje i pomysły, jak zorganizować w szkole „Tydzień chleba”.
Prosimy o nadsyłanie relacji z kampanii w 2014 roku – na podany na początku książki adres Fundacji
Dobre Życie.

stoku
Przedszkole Samorządowe nr 22 w Białym17;
15–017 Białystok
Tel.: 85/73–23–994; www.ps22.pl

ul. Łąkowa

Przedszkole Samorządowe nr 22 w Białymstoku

Najzdrowsza kanapka na świecie
Nasza placówka należy do Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Od wielu lat realizujemy program
kształtujący prawidłowe nawyki żywieniowe pt. „Co
warto jeść”. Dzieci uczą się jak należy zdrowo się
odżywiać oraz samodzielnie przyrządzają wybrane
potrawy, pieką chleb razowy i raz w tygodniu przygotowują sobie śniadania. W 2012 roku postanowiliśmy przystąpić do akcji promującej spożywanie
chleba razowego na zakwasie.
16. 10. 2012 r. dzieci 5 i 6-letnie były na wycieczce w piekarni, gdzie miały możliwość obserwowania procesu technologicznego powstawania chleba.
Przedszkolaki poznały tajniki zawodu piekarza oraz
właściwości odżywcze chleba razowego pieczonego
na zakwasie.
17. 10. 12 r. wszystkie dzieci z naszego przedszkola poznały etapy powstawania chleba na podstawie historyjki obrazkowej „Od ziarenka do bochenka”.
18. 10. 12 r. dzieci upiekły chleb razowy na zakwasie (z zakwasu otrzymanego z piekarni) oraz
wykonały chlebki z masy solnej i różnorodnych ziaren.
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19. 10. 12 r. z samodzielnie upieczonego chleba
razowego na zakwasie, pieczonego mięsa i różnych
warzyw nasze przedszkolaki przygotowały na śniadanie „Najzdrowszą kanapkę na świecie” dla siebie
oraz dla koleżanek i kolegów.
22. 10. 12 r. na podwieczorek wszystkie dzieci
częstowały się ciastkami owsianymi własnego wypieku.
23. 10. 2012 r. odbyło się spotkanie rodziców z dietetykiem panem Remigiuszem Filarskim
z Centrum Dietetyki Stosowanej w Białymstoku.
Prezentacja multimedialna na temat zasad zdrowego odżywiania połączona została z degustacją
chleba razowego na zakwasie (pieczonego przez
dzieci i nauczycieli naszego przedszkola). Na koniec
spotkania rozdano przepis na zdrowy chleb razowy.
Wszyscy uczestnicy spotkania podzielili się własnymi doświadczeniami dotyczącymi sposobów pieczenia i spożywania chleba razowego na zakwasie.
Akcją promującą zdrowe odżywianie kierowały:
koordynator ds. promocji zdrowia – A. Żebrowska, z-ca koordynatora – M. Bołtuć oraz nauczycielki: J. Wiosna, M. Kondrusik, B. Kogaczewska.

ardowskiego w Białymstoku
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ks. Jana Twrów
Monte Cassino 25; 15–893 Białystok
ul. Bohate
Tel.:
85/74
Szkoła
Podstawowa
nr 2 im. Ks.
Jana Twardowskiego
w Białymstokuszp2@bialystok.home.p
2–03–0
4; e–mail:
l; sp2bialystok.edupage.org;

Degustacja i wystawy
22 października 2012r. z inicjatywy nauczycieli
bibliotekarzy z SP nr 2 w Białymstoku zorganizowałyśmy dzień chleba na zakwasie.
Chleb na zakwasie upiekł w domu mąż jednej
z bibliotekarek.

Zrobiłyśmy:

Wystawkę pt. „Z czego robi się chleb?”, na której
pokazałyśmy różne rodzaje mąki, zakwas i dodatki,
które zazwyczaj daje się do chleba typu: sezam, siemię lniane, pestki słonecznika, pestki z dyni, żurawina, śliwka, otręby.

Degustację chleba: na każdej przerwie uczniowie mieli możliwość spróbowania różnych rodzajów chleba.
Wystawę „Od ziarenka do bochenka – Droga
chleba”, na podstawie wiersza W. Bełzy „Abecadło
o chlebie”
Wystawę pt. „Poeci i malarze o chlebie” Przedstawiłyśmy wiersze o chlebie oraz obrazy polskich
malarzy przedstawiające chleb
Ekspozycję pt. „Czy wiesz, że…”, prezentującą
ciekawostki i przysłowia o chlebie.



ących im. Józefa Dechnika w Biłgoraju
Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształciana
24; 23–400 Biłgoraj
ul. Cegieln
Tel.:
84/68i Ogólnokształcących
Zespół
Szkół Budowlanych
im. Józefa Dechnika
w Biłgorajuriatzsb@wp.pl; http://
80636; e–mail:
sekreta
www.zsbio.lbl.pl

Obrzędy ziemi biłgorajskiej
związane z pieczeniem chleba
W dniach 16-23 października 2012 r. w naszej
szkole obchodzony był „Tydzień chleba na zakwasie”, organizowany rokrocznie przez Fundację Dobre Życie. Działania przygotowywały panie – Beata
Ulanowska i Dorota Rybak-nauczycielki biologii.
Zwieńczeniem „Tygodnia”, podczas którego nauczycielki na lekcjach biologii przedstawiały zasady
zdrowego żywienia – był dzień 23 października, kiedy to w szkole miało miejsce nietypowe wydarzenie.

Dzięki pomocy dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury w Biłgoraju – pani Celiny Skromak – Zespół Śpiewaczy z Rudy Solskiej wystawił sztukę
„O pieczeniu chleba”. Zespół ten – najbardziej znany
ale i najczęściej nagradzany z terenu gminy Biłgoraj,
w dalszym ciągu aktywnie propaguje kulturę ziemi
biłgorajskiej. Ważne dla nich są wszystkie występy,
także te w szkole przed uczniami. Członkinie zespołu zaczarowały młodzież swoim stylem grania
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i profesjonalizmem. Młodzież z wielkim zainteresowaniem obejrzała przedstawienie, zawierające
obrzędy ziemi biłgorajskiej, związane z pieczeniem
chleba. Podziw wzbudziło też przygotowanie sceny
i rekwizytów. Dla wielu spośród nas zaskoczeniem
był język sztuki – gwara ludowa.
Na koniec panie poczęstowały uczniów swojskimi wypiekami – chlebem na zakwasie i podpłomykami z cukrem oraz domowym masłem. Dla wielu
osób była to pierwsza taka degustacja… Panie zebrały gromkie brawa i podziękowania od młodzie-

ży za występ, a także słowa uznania za niesamowitą
aktywność.
Nauczycielki przygotowały wraz z uczniami gazetki szkolne, obrazujące historię wypieku chleba,
obyczaje dożynkowe na ziemiach polskich, motyw chleba w literaturze. Była również degustacja
chlebów na zakwasie wraz z domowymi dżemami,
konfiturami, miodem i smalcem. Uczniowie chętnie próbowali nowych rodzajów chleba dostarczonych przez piekarnie oraz wypieków mam i babć
uczniów.
Beata Ulanowska

Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Birczy

ul. Ojca św. Jana Pawła II 10; 37–740 Bircza
Tel.:Gimnazjum
16/67
Publiczne
Nr 1 w Birczy
25527; www.gimnazjumwbirczy.com

Tydzień chleba
W dniach 16–23 października 2012 roku w naszej szkole odbyła się Kampania pt. „Tydzień Chleba
Na Zakwasie”. W ramach tej akcji przeprowadzono
następujące działania:
✓✓ wizyta w piekarni, pogadanka piekarza na temat
technologii produkcji pieczywa m.in. na zakwasie;

✓✓ spotkanie z gospodynią domową;
✓✓ degustacja chleba na zakwasie;
✓✓ opracowanie scenariusza lekcji;
✓✓ przeprowadzenie zajęć na w/w temat.
Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie kampanii:
Alicja Karbowniczyn, Edyta Pęckowska,
Joanna Stadnik

Szkoła Podstawowa w Chorzewie

Chorzew 4; 98–358 Kiełczygłów; woj. łódzkie
Tel.:
43/84
25181; e–mail: spchorzew.@gmail.com; www.szkolapodstawowawchorzewie.szkolnictwa.pl
Szkoła
Podstawowa
w Chorzewie

W piekarni, muzeum i szkole
Uczniowie naszej szkoły po raz pierwszy przystąpili do kampanii „Tydzień Chleba na Zakwasie w Szkole”. Pierwszym działaniem była wizyta
w miejscowej piekarni. Uczniowie mieli możliwość
uczestniczenia w całym cyklu produkcyjnym chleba
od momentu przygotowywania i ważenia składników, do końcowego etapu, czyli wyjęcia z pieców
gorących bochenków. Obejrzeli też maszyny piekarnicze, które pomagają w ciężkiej pracy piekarzom.
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Po przyjściu do szkoły uczniowie, dzięki uprzejmości właściciela piekarni, z otrzymanego razowego chleba przygotowywali pyszne i zdrowe kanapki.
Kolejnym punktem w realizacji kampanii była
wycieczka do Muzeum Chleba w Radzionkowie.
Zwiedzający mogą na miejscu własnoręcznie uformować pieczywo i je upiec, co uatrakcyjnia zwiedzanie i przybliża pracę piekarzy.
Barbara Kiedos





Chleb i zdrowy styl życia
16 października 2013 uczniowie naszej szkoły
uczestniczyli w apelu, zorganizowanym w ramach
piątej edycji „Tygodnia dobrego chleba i zdrowego
stylu życia” Fundacji Dobre Życie. Celem apelu było
zwrócenie uwagi na problem, jakim jest zmniejszenie ilości spożycia chleba w stosunku do lat ubiegłych. Chcieliśmy też zaakcentować znaczenia zdrowego stylu życia dla zachowania zdrowia.
Pragniemy, aby nasi uczniowie świadomie wybierali to, co jedzą. Chcemy, aby na stołach „królował” zdrowy chleb, czyli chleb razowy na zakwasie.
Jednocześnie mamy nadzieję, że uczniowie będą
kultywowali piękną tradycję, związaną z symboliką
i historią chleba pieczonego na zakwasie. Chcemy
umocnić szacunek do niego.

Apel składał się z trzech części:
1. Projekcja filmu „Jak upiec chleb na zakwasie?”
2. Montaż słowno-muzyczny „Nasz chleb powszedni” w wykonaniu uczniów klasy III i IV.
3. Degustacja kanapek przygotowanych z chleba
pieczonego na zakwasie oraz pieczywa razowego
(kanapki z miodem).
Uczniowie mogli też przyjrzeć się zakwasowi na
chleb, dotknąć go, powąchać, obejrzeli gotowe ciasto
na chleb razowy z ziarnem słonecznika. Wierzymy,
że poprzez udział w kampanii znacznie podniesie
się zdrowotna świadomość młodych konsumentów,
że zrozumieją, jak ważne jest dbanie o własne zdrowie, zmiana złych nawyków żywieniowych, aktywność ruchowa i zdrowy styl życia.
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Dębskiej Woli
Szkoła Podstawowa im. Jakuba Szelesta w 146;
26–026 Morawica

Dębska Wola
Tel.:
41/311
Szkoła
Podstawowa
im. Jakuba
Szelesta w e–mail:
Dębskiej Woli szkola@spdebskawola.pl; www.de
8502;
bskawola.uti.pl

Chleb owocem trudu wielu ludzi
Szkoła Podstawowa im. J. Szelesta w Dębskiej
Woli wzięła udział w IV edycji ogólnopolskiej kampanii „Tydzień chleba na zakwasie w szkole 2012”
Fundacji Dobre Życie. W ramach realizacji założeń
programowych przygotowano uroczystość pod hasłem „Od ziarenka do bochenka” oraz wystawę na
temat rodzajów zbóż, dawnych narzędzi rolniczych
oraz etapów powstawania chleba. Uczniowie klas
VI. wystąpili z programem artystycznym, ukazującym historię, symbolikę i znaczenie chleba w literaturze, religii, a także życiu codziennym. Podkreślili
potrzebę szacunku wobec chleba – owocu trudu
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wielu ludzi: rolników, młynarzy, piekarzy. Gościem
specjalnym spotkania był pan Lech Lewandowski
ze Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kielcach, który mówił o uprawie zbóż dawniej
i dziś, zaprezentował rodzaje zbóż uprawianych
w Polsce. Pani dyrektor Irena Bisaga opowiedziała o tradycji wypiekania chleba w jej rodzinnym
domu. Spotkanie zakończyła degustacja zdrowego
chleba żytniego na zakwasie, który bardzo wszystkim smakował.
Małgorzata Graczak

Szkoła Podstawowa w Dolistowie

19–124 Jaświły; woj. podlaskie
Tel.:
85/71
61504; e–mail: spdolistowo@poczta.onet.pl; www.dolistowo.jaswily.pl/dolistowo/
Szkoła Podstawowa
w Dolistowie

Wiele osób upiekło po raz pierwszy domowy chleb
,,Tydzień chleba na zakwasie’’ rozpoczęliśmy
25.10.12r. wycieczką klas 0-III do pobliskiego młyna w Dolistowie Starym. Młynarz pokazał maszyny, które mielą zboże na mąkę. Zaprowadził nas na
najwyższy poziom tej unikatowej budowli. Mogliśmy zobaczyć, jaka mąka powstaje z pszenicy, a jaka
z żyta. Pod koniec pani gospodyni poczęstowała nas
chlebem, ciastkami i kompotem, pokazała dzieżę,
w której zagniata chleb.
Tego samego dnia w szkole pojawiła się gazetka informująca o wartościach chleba pieczonego na
zakwasie.
Następnego dnia koordynator szkolnej kampanii
– pani Bogusława Bochenko przedstawiła prezentację multimedialną pt. „Dlaczego warto jeść chleb
na zakwasie?.” Zaproszone panie z pobliskiej wsi Zabiele pokazały, jak robią chleb na zakwasie. Poczuliśmy zapach zakwasu zrobionego kilka dni wcześniej
z wody i skórek chleba. Potem pani Marzena (mama
uczennicy z kl. V) ugniatała chleb, a babcia Izy z V
klasy opowiedziała ciekawostki o chlebie oraz jego
poszanowaniu. Gospodynie odniosły chleb w ciepłe
miejsce, by podrósł. Po trzech godzinach panie ze
szkolnej stołówki włożyły ciasto do blaszek i upiekły
w piekarniku.
Po dwóch dniach – 29.X. próbowaliśmy i porównywaliśmy jak smakuje chleb na zakwasie i ten ze
sklepu, który też leżał dwa dni. Okazało się, że chleb
upieczony w szkole był o wiele świeższy i smaczniejszy. Uczniowie zjedli go podczas obiadu. Wszyscy

prosili o przepis na domowy chleb. Uczniowie klas
starszych przepisali przepis, rozprowadzili go wśród
wszystkich chętnych. Zostawiliśmy nawet kilka słoików z rozczynem.
Na zebraniu rodziców, 9. XI. przedstawiliśmy
sprawozdanie z tegorocznej kampanii, poczęstowaliśmy upieczonym chlebem, rozdaliśmy przepisy na
chleb. Niektórzy rodzice brali rozczyn na chleb, a po
upieczeniu przekazywali innym. Wiele osób upiekło
po raz pierwszy w życiu domowy, zdrowy chleb.
Kampania przyniosła wiele pożytecznych działań, a chleb na zakwasie będzie gościł w wielu domach.

Przepis na chleb na zakwasie:
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓

3 szklanki mąki pszennej
4 szklanki letniej wody
zakwas
pestki słonecznika
Wymieszać i zostawić na kilka godzin.
Na drugi dzień dodać do tego rozczynu – 1 kg
mąki żytniej chlebowej, 2 płaskie łyżki soli, 1,5
szklanki letniej wody. W tej wodzie rozpuścić 2 dag
drożdży. Zagnieść i postawić do wyrośnięcia na 1 –
2 godz. Blaszki posmarować smalcem i piec 1 godz.
w temp. 180 stopni C. Po wyjęciu posmarować skórkę wodą lub olejem. Porcja wystarcza na dwie średnie „keksówki”.
Szkolny koordynator kampanii
– Bogusława Bochenko
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Królowej w Dulowej
Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi – wskiego
65; 32–545 Karniowice; woj. małopolskie
ul. I. Padere
Tel.:
32/im. Świętej
Szkoła
Podstawowa
Jadwigi –5;
Królowej
w Dulowej spdulowa @ op.pl; www.sp
613800
e–mail:
dulowa.one.pl

Dzieci były zachwycone zajęciami
Nasza szkoła uczestniczyła w kampanii Fundacji Dobre Życie pt. „Tydzień chleba na zakwasie
w Szkole 2012”. Jesteśmy Szkołą Promującą Zdrowie, więc nasz udział w tej kampanii był szczególnie ważny ze względu na zadania, jakie stoją przed
nami. Celem naszych działań było promowanie
idei chleba żytniego na zakwasie, zdrowego stylu
życia, podnoszenie świadomości zdrowotnej i konsumenckiej. Działania realizowaliśmy od 16. do 23.
10. 12 r. według przygotowanego planu. Objął on
również pięciolatków i sześciolatków, którzy odwiedzili piekarnię Paluchów oraz uczestniczyli w zajęciach warsztatowych. Zobaczyli, na czym polega
wypiek chleba na zakwasie, w jaki sposób powstaje
zakwas i jakie ma znaczenie dla zdrowia. Przedszkolaki poznały nowoczesne urządzenia i ciężką pracę
piekarza. W trakcie zajęć degustowały chleb i różne
ziarna używane do wypieku chleba w celu podniesienia wartości odżywczych pieczywa. Dzieci były
zachwycone zajęciami. W podobnych warsztatach
uczestniczyli uczniowie klasy II, którzy odwiedzili
piekarnię Dębskich.
W klasie I gościła pani z WDK w Dulowej, która
zapoznała dzieci z wartościami i rodzajami pieczywa na zakwasie, a także przygotowała degustację
fantazyjnych, zdrowych kanapek z tego pieczywa.
Uczniowie klasy III wykonali ciekawą gazetkę.
Ulokowaliśmy ją na dolnym korytarzu, gdzie każdy
uczeń i rodzic mógł zapoznać się z jej treścią. Klasa III aktywnie uczestniczyła również w lekcji muzealnej pt. „Od ziarenka do chleba” w Nadwiślań-



20

skim Skansenie w Wygiełzowie oraz degustowała
chleb na zakwasie, upieczony przez zaprzyjaźnioną
piekarnię. Tym chlebem częstowali uczniów całej
szkoły. Każdy mógł poczuć smak chleba i przekonać się o jego wartościach odżywczych i walorach
smakowych.
W ramach lekcji plastyki uczniowie klas: IV,
Va, Vb obejrzeli film pt. „Jak powstaje chleb?” oraz
uczestniczyli w pogadankach na temat rodzajów
chleba, jego wartości odżywczych, znaczenia i symboliki chleba w naszym życiu. Na podstawie filmu
i pogadanki przeprowadzono w tych klasach warsztaty plastyczne pod hasłem: „Od ziarenka do bochenka”, podczas których klasy Va, Vb wykonywały
w grupach plakaty, w klasie IV uczniowie indywidualnie rysowali komiks lub historyjkę obrazkową.
W ramach lekcji techniki klasa Va, Vb wykonała
„Kolorowe, zdrowe kanapki z chleba na zakwasie”.
Uczniowie po wspólnej degustacji przygotowali poczęstunek dla pani dyrektor, nauczycieli oraz swoich kolegów i koleżanek z innych klas.
Klasa VI wzięła udział w warsztatach plastycznych zorganizowanych i poprowadzonych przez
panie z WDK Karniowice. Uczniowie odbyli pogadankę na temat zdrowotnych walorów spożywania
tego rodzaju pieczywa oraz wykonali plakaty propagujące spożywanie chleba robionego na zakwasie.
Nasze działania cieszyły się dużym zainteresowaniem nie tylko samych uczniów, ale także rodziców
i władz lokalnych.
Koordynator: Teresa Bogacka

owie
Gimnazjum nr 2 im. Królowej Jadwigi w Działd
a 1; 13–200 Działdowo

ul. Sportow
Tel.:nr 223/69
7 40w Działdowie
Gimnazjum
im. Królowej Jadwigi
64; e–mail: gim2_dzialdowo@poczta.onet.pl; www.gim2dzialdowo.pl/

Magia chleba
Nasze Gimnazjum, jako Szkoła Promująca Zdrowie, już po raz trzeci przystąpiło do realizacji ogólnopolskiej kampanii „Tydzień chleba na zakwasie w szkole”. Pod koniec września grupa uczniów, pod opieką
pani Joanny Piórkowskiej, udała się do Olsztynka, by
obejrzeć wystawę „Magia chleba naszego powszedniego”, w Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku.
Poznaliśmy kolejne etapy prac gospodarskich związanych z wytwarzaniem pieczywa oraz bogatą symbolikę
chleba w ludowych obrzędach i zwyczajach. Widzieliśmy też narzędzia i maszyny rolnicze. Jednym z elementów wystawy był film pt. „Jak powstawał chleb?”,
zrealizowany w technice 3D. Gimnazjaliści zwiedzili
w skansenie domy mieszkalne, szkołę, młyn wodny
i wiatrak. Wycieczka zainspirowała młodzież do przygotowywania uroczystości szkolnych.
Tegoroczną edycję „Tygodnia chleba” gimnazjaliści obchodzili pod hasłem „Magia chleba”. W gazetce szkolnej „GimŻycie” ukazał się artykuł dotyczący walorów odżywczych chleba na zakwasie. Na
uroczystość podsumowującą kampanię, 23 października przybyło wielu znakomitych gości. Informacji na temat wartości odżywczych chleba udzielił

ekspert w zakresie żywienia – pani Małgorzata Dudek z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Działdowie.
Prezentacja multimedialna, ukazywała trud
rolnika uprawiającego zboże, młynarza i piekarza.
Młodzież zaprezentowała poezję związaną z chlebem oraz utwory wykonane na skrzypcach. Uroczystości towarzyszyła wystawa staropolskich narzędzi,
sprzętu związanego z wyrobem chleba oraz przypraw i innych składników do niego dodawanych.
Uczniowie, zainspirowani wycieczką do Muzeum,
odtworzyli również wnętrze starej izby. Młodzież
przygotowała na tę okazję piramidę żywieniową
oraz dwie tablice – „Chleba naszego…” i „Rodzaje
chleba na świecie”.
Po prezentacjach i wykładach nastąpiła oczekiwana przez uczniów degustacja różnych rodzajów
chleba, ponieważ jego spożywanie jest zawsze znakiem gościnności i przyjaźni.
Joanna Piórkowska
Fundacja: Szkoła przysłała także piękną prezentację o chlebie. Dziękujemy!
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Piramowicza w Gdańsku
Szkoła Podstawowa nr 14 im. ks. Grzegorza
a 126 A; 80–123 Gdańsk
ul. Kartusk
Tel.:
58/30
Szkoła
Podstawowa
nr 14 im. ks.
w Gdańsku
2 Grzegorza
00 19;Piramowicza
e–mail:
sp14gda@op.pl; www.sp14.gda.pl

W okolicznych piekarniach wciąż pytają
o chleb na zakwasie
W odpowiedzi na apel Fundacji Dobre Życie
w naszej szkole od 16 do 23 października 2012 roku
zorganizowaliśmy ,,Tydzień chleba na zakwasie”. To
nasz pionierski udział w akcji, ale w przyszłym roku
także weźmiemy udział w przedsięwzięciu.
Głównym celem akcji było propagowanie zdrowego trybu życia wśród uczniów i ich rodziców.
Przygotowaliśmy wystawę: kilka gatunków mąk,
dodatków do chleba (siemię lniane, płatki kukurydziane i owsiane, ziarna słonecznika i amarantusa),
ulotki informacyjne o zaletach chleba orkiszowego
oraz chleba z amarantusem, ,,Kuryer gdański” z doskonałymi artykułami dotyczącymi pieczywa, pod
trafnymi tytułami: ,,Chleb zamiast chipsów”, ,,Aktywne dziecko”. Społeczność szkolna mogła także
przyjrzeć się fotosom przedstawiającym drogę chleba od ziarenka wysianego w polu aż po chwilę, gdy
chleb zapełni regały w piekarni.
Dzięki zaprzyjaźnionej piekarni uczniowie naszej
szkoły mieli okazję spróbować kilku rodzajów chleba na zakwasie, m.in. żytniego, orkiszowego, żytniego z amarantusem (oczywiście z dodatkiem masła
czosnkowego). Ogromnym zainteresowaniem na
wystawie cieszyły się przepisy na zakwas żytni oraz
chleb żytni na zakwasie. Musieliśmy wydrukować
dodatkowe egzemplarze przepisów. Rodzice, odbierając swoje pociechy ze szkoły, zainspirowani treścią
wystawy, wymieniali się własnymi doświadczeniami
w wypiekaniu chleba, babcie wracały do wspomnień,
kiedy w każdym domu pieczenie chleba było celebrowaną koniecznością, a zakwas stanowił wyposażenie
posagu każdej panny młodej.
Jednak nic tak nie urozmaica zajęć i pobytu w szkole jak zajęcia praktyczne. Klasa II upiekła chleb. Zapach rozniósł się po wszystkich piętrach szkoły.
,,Tydzień chleba na zakwasie” już przyniósł pożądany efekt, bo z niezwykłą przyjemnością wysłuchiwaliśmy sprawozdań dzieci, które dzieliły
się wrażeniami rodziców po spróbowaniu chleba
wypieczonego w szkole. Niektórzy z uczniów wraz
z rodzicami z własnej inicjatywy przygotowali w domach zakwas i masło czosnkowe, okoliczne piekarnie zalała fala pytań o pieczywo na zakwasie. I o to
chodziło! Serdecznie dziękujemy pani Katarzynie
Pellowskiej za pomoc w przygotowaniu akcji.
Agnieszka Łaszczuk
W SP 14 poza wymienionymi w ramach kampanii zorganizowano też inne zajęcia:
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1. Realizowano projekt
pt. „Stawiam na drugie zdrowe śniadanie”

Cała klasa IV A przygotowała przepisy i poczęstunek dla uczniów naszej szkoły. Były jogurty, kanapki z pastą jajeczną, twarogową, placki z cukinii,
sałatki owocowe i warzywne. Do tego kilka osób
przyniosło własne sałatki, szarlotkę, placki z cukinii, jabłka i orzechy.
Obok każdego dania umieszczono informację na
temat składników i substancji odżywczych w przygotowanych posiłkach.
Postanowiliśmy powtórzyć to nasze zdrowe II
śniadanie.
Klasa IV A z wychowawcą Dorotą Skarżyńską

2.  29.10. klasa II B wspólnie
z wychowawcą przygotowała chleby

Dzieci samodzielnie dodawały kolejne składniki
według przepisu, następnie wyrabiały ciasto, przekładały je do przygotowanych foremek i zanosiły
do szkolnej kuchni, gdzie pod okiem pani kucharki
wkładały je do piekarnika.
Upieczone chleby były znakomite i z nich dzieci
przygotowały kanapki, do których użyły wcześniej
przygotowane pasty: jajeczną, rybną, twarogową ze
szczypiorkiem i rzodkiewką.
Marta Nowicka

3.  19.10. w świetlicy szkolnej „Muszelka”
został zorganizowany Dzień Chleba

Dzieci przebywające w świetlicy miały okazję
dowiedzieć się, jakie są gatunki mąk, z których piecze się chleb, do czego wykorzystuje się mąkę i co
można oprócz chleba z niej upiec. Te informacje
były zamieszczone w formie gazetki ściennej. Dodatkową atrakcją było smakowanie 5 gatunków
chleba: żytniego, pszenno-żytniego, ziemniaczanego, orkiszowego i kukurydzianego. Uczniowie
głosowali na chleb, który najbardziej im smakował.
Okazał się nim chleb kukurydziany.
Agnieszka Mencel

4.  Przedszkolaki poznawały drogę
„Od ziarenka do bochenka”

Grupa przedszkolna 0„B” z zapałem przyłączyła
się do kampanii pieczenia zdrowego chleba. 22. października dzieci poznały wszystkie produkty, które
potrzebne były do upieczenia naszego chleba. „Na-

uczaj poglądowo, najpierw rzecz, a potem słowo” –
zgodnie z tą nauką dzieci miały możliwość poznania
całego cyklu powstawania chleba. Najpierw oglądały i dotykały ziaren pszenicy, jęczmienia, owsa, żyta.
Potem poznały wszystkie produkty potrzebne do
wypieku chleba. Niektóre dzieci dzieliły się swoimi
doświadczeniami, ponieważ ich rodzice także pieką chleb w domu. Teraz miały okazję obserwować
jak przygotowuje się zaczyn, jak rośnie i powiększa swoją objętość. Po dodaniu mąki, wody oraz
płatków owsianych każde dziecko mogło ugniatać
ciasto, dotykać i mówić o swoich wrażeniach. Przykryliśmy wyrobione ciasto chlebowe ściereczką.
Niektórzy zaglądali do ciasta – „O, urosło!”. Ciasto
sobie rosło, a dzieci w ciszy rysowały różne rodzaje
pieczywa. Było cichutko, żeby ciasto dobrze rosło.
Następnie przełożyliśmy ciasto do foremek. Zosia
pędzelkiem posmarowała jajkiem nasze chleby.
Potem czekaliśmy, aż urośnie. Wszyscy razem
zanieśliśmy foremki z wyrośniętym ciastem do
szkolnej kuchni. Pani kucharka pilnowała, aby nasz
chleb dobrze się upiekł. Po godzinie chleby były go-

towe! Cóż to była za radość! Chleby wyglądały pięknie – błyszczące i pachnące. Zanieśliśmy bochenki
do klasy. Wszyscy, zwabieni zapachem przychodzili
je oglądać. Ale to nie koniec… Dzieci narysowały
w swoich notatnikach produkty, które mają przynieść następnego dnia do robienia zdrowych kanapek.
23. października od rana robiliśmy zdrowe śniadania z naszego chleba. Pokroiłam chleby na kromki, a dzieci smarowały je masłem i robiły kanapki
– każde swoją ulubioną. Kładły na posmarowane
kromki ser, twaróg, szynkę, ogórki, pomidory, jajka, szczypiorek. Kanapeczki dzieci układały na talerzykach i jedząc zachwalały smak własnego chleba.
Przygotowaliśmy kromki chleba z masłem i częstowaliśmy wszystkich, którzy tylko mieli ochotę.
Niektóre dzieci zabrały kromki chleba dla mamy,
taty, babci, brata… „Kiedy znowu upieczemy taki
chlebek?” – pytały moje dzieci. Upieczemy. Teraz
będziemy piec tylko zdrowe pieczywo!
Barbara Sprawka
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wowa w Goli
Zespół Szkół w Jaraczewie, Szkoła Podsta
2; 63–233 Jaraczewo; woj. wielkopolskie
ul. Szkolna
e–mail:
sp_gola
Zespół
Szkół w Jaraczewie,
Szkoła Podstawowa
w Golil; www.gola.ovh.org
@post.p

Co mamy ze zboża
W dniach 16 – 23 października 2012 r. nasza
szkoła uczestniczyła w IV Ogólnopolskiej Kampanii
„Tydzień chleba na zakwasie w szkole 2012”. Podczas „Tygodnia” w SP Gola przygotowaliśmy m.in.:
gazetkę na szkolnym korytarzu, która informowała
o akcji, wystawę plakatów i rysunków, gazetki ścienne z informacjami o chlebie i odżywianiu, głośno
czytaliśmy teksty literackie o chlebie (legendy, baśnie, przypowieści), uczniowie kl. I-VI uczestniczyli w lekcjach o zdrowym odżywianiu, w kl. III
uczniowie realizowali zajęcia ph. „Od ziarenka do
bochenka”, „Co mamy ze zboża», wykonywali doświadczenia z naturalnymi ziarnami, dowiadując
się, które z nich są roślinami oleistymi. Zapoznawali
się z pracą rolnika, młynarza, piekarza i poznawali
miejsca w których pracują: pole, piekarnia… Dzieci
poznały też składniki potrzebne do wypieku chleba, dzieliły się domowymi przepisami. Dwie mamy
uczniów z kl. III upiekły chleb w domu, który dzieci
przyniosły do szkoły, a koledzy go degustowali.
Dzieci z. kl. I-IV uczestniczyły w spotkaniu z p.
T. Vogt z Pleszewa. Uczniowie oglądali, dotykali
ziaren zbóż z których powstaje chleb oraz poznali
rodzaje mąk i składników używanych do powstania
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chleba. Nasz gość przywiózł zakwas, wszystkie gatunki chleba, które produkuje jego piekarnia. Opowiedział dzieciom o zdrowym chlebie na zakwasie
oraz o swojej pracy. Opowiedział co to jest zakwas.
Dzieci usłyszały, że otrzymuje się go z żytniej lub
pszennej mąki (najlepiej razowej) i wody. Mąkę
zalewa się wodą, przykrywa ściereczką i czeka, aż
dojdzie do procesu fermentacji. Proste i bardzo
zdrowe, ponieważ kwas mlekowy, który znajduje się
w zakwasie, wzmacnia odporność i reguluje pracę
układu trawiennego.
Odbyła się też degustacja chleba na zakwasie
z piekarni naszego gościa. T. Vogt zaprosił również dzieci do Muzeum Piekarnictwa, które założył
w Pleszewie. Uczniowie zadawali pytania dotyczące
pracy piekarza.
Przeprowadzone w szkole zajęcia umożliwiły
uczniom zdobycie wiedzy na temat wpływu środowiska na zdrowie, wartości odżywczych chleba
i jego właściwości zdrowotnych, a także podkreślały
konieczność szacunku dla chleba oraz przybliżały
wartość chleba – w ujęciu tradycji narodowych i religijnych.
Koordynator mgr Elżbieta Grześkowiak

Szkoła Podstawowa w Golicach

ul. Słubicka 1; 69–100 Słubice
Tel.:
95/75
Szkoła
Podstawowa
w Golicach93206; e–mail: spgolice@op.pl; www.edukacja.
slubice.pl

Chleb prosto z pieca
W ramach programu: „Szkoła promująca zdrowie” uczniowie Szkoły Podstawowej w Golicach
przystąpili do akcji: „Tydzień chleba na zakwasie”.
Najpierw wybraliśmy się do piekarni Mika w Kowalowie. Tam obserwowaliśmy pracę piekarzy i poznawaliśmy tajniki wypieku chleba tradycyjnym sposobem z wykorzystaniem zakwasu. Wycieczka była
bardzo ciekawa, a ciepły chleb, niemal prosto z pieca był wyśmienity.
Postanowiliśmy spróbować swoich sił i upiec
chleb w szkole. Korzystając z przepisu naszych babć,

najpierw zrobiliśmy zakwas, obserwowaliśmy jak
się zmienia i wyjaśnialiśmy procesy w nim zachodzące. Potem na lekcjach z samego rana przygotowaliśmy ciasto i pozostawiliśmy do wyrośnięcia. Na
zajęciach kółka „Kolorowa szkoła” z niecierpliwością oczekiwaliśmy na efekt naszej pracy. Nie zawiedliśmy się. Chleb był dobrze wyrośnięty i przyjemnie pachnący. Gdy tylko trochę ostygł, zjedliśmy go
do ostatniego okruszka. Dzieci mówiły, że to były
smakowite zajęcia.
Elżbieta Mierzejewska



szewie
Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Grzymi
2; 62 – 740 Tuliszków

ul .Nowa
Tel.:
63/28
0 30
Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego
w Grzymiszewie
50; e–mail – sekretariat@gimnazjumgrzymiszew.pl; www.gimnazjumgrzymiszew.pl

Kampania zaktywizowała naszą młodzież
Uczniowie Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Grzymiszewie po raz pierwszy w tym roku
szkolnym przystąpili do kampanii „Tydzień chleba
w szkole”. Tydzień od 16 do 23 października stał się
okazją aby uświadomić całej społeczności szkolnej
znaczenie „dobrego” pieczywa w diecie człowieka.
W realizację większości działań zaangażowani
byli głównie uczniowie klas II i III , a pierwszoklasiści byli jedynie ich adresatami.
„Tydzień” rozpoczął się od przygotowania na korytarzu szkolnym wyczerpującej tematycznie gazetki informacyjnej, dotyczącej pozytywnych walorów
spożywania pieczywa: jego leczniczych i zdrowot-

nych właściwości, szczególnie dla młodych organizmów, będących w fazie intensywnego rozwoju.
Uczniowie klas II zorganizowali szkolną akcję, angażując gimnazjalistów do przyniesienia do szkoły
różnego rodzaju zdrowego pieczywa, szczególnie
tego na zakwasie oraz produktów do przygotowania z niego pożywnych kanapek, na ogólnoszkolną
degustację. Okazało się, że pieczywo zgromadzone
w szkole było dziełem kulinarnym nauczycieli i rodziców naszych gimnazjalistów.
Degustacja miała miejsce na dyskotece szkolnej,
uświetniającej włączenie uczniów klas pierwszych
do braci uczniowskiej oraz w kolejnym dniu po dys-
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kotece, na długiej przerwie. Kanapki przygotowywali sami uczniowie pod opieką rodziców i nauczycieli, dbając o to by były jak najzdrowsze. Wśród
dodatków do pełnoziarnistych kromek i tych na
zakwasie były: pomidory, ogórki przygotowane na
różne sposoby, dżemy i smalec własnej produkcji.
Kampania zaktywizowała bardzo naszą młodzież
i myślę, że na stałe zagości w kalendarzu szkolnych
akcji w Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Grzymiszewie.
Szkolny koordynator d.s. promocji zdrowia
– Kornelia Lewandowska

i ul. M. Reja 2 w Hajnówce
Przedszkole Nr 5 z Oddziałami Żłobkowym
Hajnówka
17 – 200
Tel.: 85/682 29 99; e–mail: przedszkole5@o2.pl; www.przedszkole5.fc.pl

Przedszkole Nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi ul. M. Reja 2 w Hajnówce

Od ziarenka do bochenka
Nasze przedszkole należy do Podlaskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Najważniejszymi
priorytetami realizowanymi w naszej placówce są:
zdrowe odżywianie i aktywność fizyczna.
Po zapoznaniu się z celami kampanii Fundacji Dobre Życie w tym roku po raz pierwszy postanowiliśmy przyłączyć się do tegorocznej edycji
„Tydzień chleba na zakwasie w szkole”. W grupie
czterolatków realizowaliśmy projekt edukacyjny
„Od ziarenka do bochenka” w dniach od 15 do 26
października 2012r.
W czasie trwania tego projektu odbyły się szereg
działań służących zapoznaniu dzieci z tą tematyką.
Odbyły się między innymi:
✓✓ Pogadanki z dziećmi na temat chleba i jego wartości odżywczych.
✓✓ Poznanie kolejnych etapów powstawania chleba
– na podstawie historyjki obrazkowej.
✓✓ Czytanie i opowiadanie dzieciom wierszy i opowiadań na temat chleba.
✓✓ Lepienie z masy solnej różnych produktów piekarniczych (chleby, bułki).
✓✓ Samodzielne przygotowywanie zdrowych kanapek z wykorzystaniem chleba na zakwasie.
✓✓ Zabawy przy piosence „Mało nas do pieczenia
chleba”.
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✓✓ Granie na instrumentach perkusyjnych wykonanych samodzielnie z wykorzystaniem ziarenek
zboża.
Bardzo interesującym przeżyciem była dla dzieci wycieczka do pobliskiej piekarni, gdzie dzieci
poznały pracę piekarza i wnikliwie obserwowały
etapy powstawania chleba. Było tam bardzo gorąco, ale jakże ciekawie i niezwykle. Wielkie maszyny
do wyrabiania ciasta, specjalne wózki z półkami do
przewożenia pieczywa, worki z mąką i najważniejszy w piekarni – piec do wypieku chleba i bułek. Poczęstowano nas również przepysznymi wypiekami,
które zabraliśmy do przedszkola. Następnego dnia
samodzielnie przygotowaliśmy z nich przepyszne,
zdrowe kanapki.
Pani z SANEPID – u zajmująca się promocją
zdrowia zapoznała dzieci również z piramidą żywieniową. Uświadomiła im, jak ogromne znaczenie
dla zdrowia ma chlebek na zakwasie.
Ciekawym doświadczeniem dla dzieci były zabawy badawcze pod hasłem „Skąd się bierze mąka?”.
Dzieci oglądały kłosy zboża, następnie wyłuskały
z nich ziarenka. Przez specjalny młynek przekręciły ziarenka i powstał biały proszek, który przesiały
przez sito. Samodzielne eksperymentowanie po-

zwoliło dzieciom poznać, jak powstaje mąka i jakie
ma właściwości.
Dzieci wysłuchały też wielu opowiadań o chlebie, poznały historyjkę obrazkową „Od ziarenka do
bochenka”, co przybliżyło im etapy powstawania
chleba.
Wnioski i spostrzeżenia;
✓✓ Czterolatki były bardzo zainteresowane takimi
zajęciami i dlatego na drugi rok rozszerzymy nasze działania z zakresu tej tematyki.

✓✓ Planujemy również zachęcić większą część naszej społeczności przedszkolnej do udziału
w Kampanii Fundacji Zdrowe Życie.
„Od ziarenka do bochenka” to mądrość, którą
możemy rozumieć zarówno dosłownie, jak i w przenośni.
Ziarenko – to dziecko ciągle i konsekwentnie
uświadamiane, w wyniku czego wyrośnie zdrowy,
dorosły człowiek (bochenek).
Koordynator ds. Promocji Zdrowia w placówce
Barbara Markiewicz

azińskiej w Ignacowie
Zespół Szkół Specjalnych im. Janiny PorMińsk
Mazowiecki
05–300
Tel.:
25/75im. 92623;
Zespół
Szkół Specjalnych
Janiny Porazińskiej
w Ignacowie www.zssignacow.szkolnastron
http://
a.pl/

Szanujmy chleb
Zainspirowani ciekawą inicjatywą kampanii
promującej zdrowe odżywianie włączyliśmy się do
jej IV. edycji i zorganizowaliśmy „Tydzień chleba
w szkole”. Nasza placówka po raz pierwszy przystąpiła do tej kampanii, a myślą przewodnią było hasło
„Szanujmy chleb”. Podjęliśmy szereg działań, mających na celu promowanie zdrowego stylu życia,
zdrowego odżywiania, a wreszcie uświadomienia
uczniom i pracownikom szkoły roli chleba w żywieniu człowieka, zwłaszcza chleba pełnoziarnistego,
wypiekanego na zakwasie.
W dniach 16-23 października 2012 r nauczyciele
prowadzili lekcje omawiające ww. zagadnienia. Powstało wiele prac plastycznych wykonanych różnymi technikami m. in. z masy solnej, z masy papierowej, plasteliny, malowanych farbami, kolorowanych
kredkami. Prace zaprezentowano w czasie apelu
podsumowującego akcję.
W ramach tygodnia chleba (18.X.) zorganizowaliśmy wycieczkę do niewielkiej, rodzinnej piekarni
w Mińsku Mazowieckim. Uczniowie obserwowali
pracę piekarzy, obejrzeli wykorzystywane w pie-

karni urządzenia, maszyny, piece. Dowiedzieli się
z czego powstaje chleb. Pracownicy piekarni zaprezentowali młodzieży różne rodzaje pieczywa
i wskazali to o szczególnych walorach zdrowotnych
dla człowieka.
Uczniowie pod opieką nauczycieli (22. i 23.X.)
piekli pieczywo na zajęciach, a jego apetyczny zapach unosił się od parteru aż po sam dach.
Podsumowanie „Tygodnia chleba w naszej szkole” odbyło się 24 października (okazało się, że dla
nas tydzień to za mało). Uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną, dzięki której poznali historię chleba oraz cały proces jego wytwarzania
dawniej i współcześnie – począwszy od zasiewu
zboża a skończywszy na gotowym wypieku. Szczególną uwagę zwróciliśmy na jego wartości żywieniowe, zdrowotne oraz potrzebę otaczania szacunkiem chleba oraz ludzi dzięki, którym on powstaje.
Uświadomiliśmy sobie również, że najzdrowsze jest
pieczywo pełnoziarniste, wypiekane na zakwasie
w niewielkich piekarniach ( a nie w supermarkecie).
W czasie apelu każdy mógł dotknąć, obejrzeć kilka
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rodzajów zbóż oraz kilka rodzajów mąk. Degustowaliśmy pieczywo zarówno to wypieczone w naszej
szkole, jak i to otrzymane z piekarni. Wszystkim
niezmiernie smakował ten pachnący, świeży chleb.

Kampania na rzecz chleba przyniosła wymierne
efekty i mamy nadzieję, że na trwałe zagości w kalendarzu naszej szkoły.
Koordynatorzy szkolni:
Elżbieta Sobol oraz Elżbieta Jackiewicz





lickiego w Izabelinie
Szkoła Podstawowa im Płk Stanisława Kró
49; 05–080 Izabelin
ul. 3 Maja
Tel.: 22/7226022; e–mail: sp@izabelin.edu.pl; www.izabelin.edu.pl

Szkoła Podstawowa im Płk Stanisława Królickiego w Izabelinie

Zapach chleba na długo pozostanie w naszej szkole
W dniach 16 – 23 października 2012 r. Koło Biblioteczne Szkoły Podstawowej im. płk. Stanisława
Królickiego w Izabelinie przeprowadziło kampanię
pod nazwą „Tydzień chleba w szkole”, organizowaną
przez Fundację Dobre Życie. To już kolejna edycja
tej kampanii, w której z radością uczestniczyliśmy.
Miała ona na celu podniesienie świadomości naszych uczniów, którzy powinni zdawać sobie sprawę
z właściwości chleba pieczonego na zakwasie.
W czasie trwania akcji przeprowadzono następujące działania:
1. Wykonanie przez uczniów plakatów informujących o „Tygodniu chleba” w szkole.
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2. Wykonanie tablicy informacyjnej z kalendarzem
imprez przygotowanych w związku z promocją
zdrowego chleba na zakwasie.
3. Projekcja filmów edukacyjnych dotyczących
procesu wyrabiania i wypiekania chleba.
4. Przygotowanie wystawy prezentującej różne
zboża, ich kłosy i ziarno.
5. Przeprowadzenie pogadanek z uczniami na temat chleba i jego wartości odżywczych.
6. Wyszukiwanie przez młodzież wierszy o tematyce związanej z chlebem w książkach i w Internecie.

7. Konkurs plastyczny prezentujący zdrowy styl życia.
8. Konkurs na najciekawszą prezentację multimedialną dotyczącą znaczenia chleba w różnych
kulturach.
9. Konkurs na najładniejszy, najciekawszy strój
piekarczyka.
10. Gromadzenie przepisów na chleb przez uczniów,
nauczycieli, rodziców i pracowników szkoły.
11. Warsztaty dla uczniów przeprowadzone w stołówce szkolnej, poświęcone wyrabianiu ciasta
chlebowego i procesie przygotowywania go do
pieczenia.
12. Warsztaty wyrabiania i pieczenia chleba w piekarni.
13. Wycieczka do Muzeum Chleba w Warszawie.
14. Degustacja różnych gatunków chleba przez
uczniów, nauczycieli, dyrekcję i pracowników
szkoły.
W trakcie trwania akcji uczestnicy Koła Bibliotecznego podzielili się swoją wiedzą zdobytą
w czasie „Tygodnia Chleba w Szkole” ze swoimi rówieśnikami. Przygotowali stół z różnymi gatunkami chleba. Na degustację została zaproszona także
dyrekcja, nauczyciele i pracownicy szkoły. W tym
dniu z czytelni rozchodził się piękny zapach chleba,
który przyciągał zaciekawionych uczniów ze Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum oraz ich wychowawców
i skłaniał do odwiedzenia biblioteki szkolnej.
Uczniowie byli mile zaskoczeni wystrojem czytelni, specjalnie przygotowanym na tę okazję, a także niezwykłym smakiem świeżo upieczonego chle-

ba z dodatkiem, prawdziwego wiejskiego smalcu.
W ostatnim dniu działań związanych z akcją pan Antoni Zych – dyrektor Zespołu Szkół wręczył dyplomy
i nagrody najaktywniejszym uczestnikom. Podjęte
działania w zakresie propagowania zdrowego stylu
życia i spożywania żytniego chleba budziły żywe zainteresowanie całej społeczności uczniowskiej.
Dzięki akcji i zdobytej wiedzy dotyczącej pieczywa oraz wymianie przepisów, a także samodzielnemu wyrabianiu i pieczeniu chleba, wszyscy będziemy częściej zwracać uwagę na etykiety prezentujące
składniki znajdujące się w pieczywie. Świadomy
wybór to połowa sukcesu. Mam nadzieję, że zapach
chleba jeszcze na długi czas pozostanie w naszej
szkole i będzie nam przypominało pysznej kromce
chleba ze smalcem i kiszonym ogórkiem…
Stanisława Fadrowska-Adamczyk

Od Wydawcy: Prezentowana praca plastyczna
została wykonana przez uczennicę kl. IV – Wiktorię
Wyrzykowską.
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Zespół Szkół w Klęce

Klęka 9; 63–040 Nowe Miasto nad Wartą
Tel.:
Zespół
Szkół61/28
w Klęce
74074; e–mail: spkleka@go2.pl; www.spkleka.pl

O chlebie mówili w różnych językach i z szacunkiem
Uczniowie Zespołu Szkół w Klęce przystąpili
w tym roku po raz pierwszy do kampanii „Tydzień
chleba w szkole”. W przedszkolu dzieci piekły chleb
i bułki, przez co poznały pracę piekarza i etapy wypieku pieczywa. Dzieci starsze założyły również hodowlę zbóż oraz ustalały kolejne etapy powstawania
chleba „Od ziarenka do bochenka”. Towarzyszyły
temu tematycznie związane zabawy i pląsy, które
wprowadziły radosny i twórczy nastrój. Ważnym
elementem w rozmowach z dziećmi było zagadnienie szanowania chleba jako codziennego pokarmu
każdego człowieka. Dzieci poznały różne rodzaje
pieczywa nie tylko poprzez oglądanie wystawy, degustacje, ale także poprzez samodzielne formowanie z masy solnej chlebków, rogalików, itp. Wytwory
tej pracy zainspirowały dzieci do organizowania zabaw tematycznych oraz zwracania uwagi na asortyment pieczywa w sklepach, gdzie codziennie robią
zakupy ich rodzice.
Pierwszoklasiści poznali kolejne etapy wytwarzania chleba, dowiedzieli się z czego jest zrobiony,
a także jaka jest różnica między chlebem razowym
a białym. Podczas zajęć praktycznych wykonali chlebki z masy solnej. Uczniowie klas drugich
i trzecich piekli różne chleby: owsiany, żytni oraz
cebulowy, poznając przy tym nowe jednostki (masy,
objętości) i ucząc się odmierzania odpowiedniej
ilości towaru. Odwiedzili też piekarnię PUCHATEK w Nowym Mieście nad Wartą, gdzie zapoznali
się z pracą piekarza i procesem wypiekania chleba.
Ponadto na lekcji języka angielskiego trzecioklasiści
poznali słownictwo związane z chlebem i jego wypiekiem (efektem są plakaty).
Uczniowie klas IV-VI na poszczególnych przedmiotach również zajmowali się tematyką chleba. Na
języku polskim redagowali przepis na chleb, mówili
o motywie urodzaju w mitologii, motywie chleba
w legendach i baśniach oraz o obrzędach i tradycjach związanych z chlebem (efektem również są
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plakaty). Podczas zajęć języka niemieckiego powstała książka z przepisami różnych chlebów zredagowana w języku polskim i niemieckim. Uczniowie
obejrzeli też audycję telewizyjną w języku niemieckim „Sendung mit der Maus: Brot backen”. Na lekcjach matematyki rozwiązywane były różne zadania
związane również z tematyką chleba np. ile potrzeba mąki na określoną liczbę chlebów, ile zbierzemy
zboża z danej powierzchni pola itp. Efektem pracy
uczniowskiej jest także książeczka z przysłowiami
o chlebie oraz ulotki o zdrowotnych właściwościach
chleba na zakwasie, wykonane podczas lekcji informatyki. W klasach IV na lekcji plastyki powstały
plakaty mówiące o chlebie i jego wypieku wykonane techniką kolażu. Oczywiście temat chleba poruszany był na lekcjach religii. Uczniowie rozmawiali
o jego znaczeniu w Eucharystii i Piśmie Świętym,
o szacunku do chleba, a także obejrzeli film o wypieku komunikantów i opłatków.
Na nasze zaproszenie przyjechał do szkoły pan
Sebastian Pluta, Dyrektor Muzeum Regionalnego
w Jarocinie i przedstawił prezentację multimedialną
„Skąd się bierze chleb?”. Poprosiliśmy również panie z grupy „Przy robótkach” działające przy Bibliotece Publicznej Gminy Nowe Miasto nad Wartą, aby
pokazały i pomogły nam upiec chleb na zakwasie.
Wiele cennych informacji na temat chleba
uczniowie mogli wyczytać z gazetki ściennej, wykonanej przez Samorząd Uczniowski.
23 października na zakończenie „Tygodnia”
przygotowana została wystawa różnych gatunków
chlebów, które otrzymaliśmy ze wspomnianej już
piekarni PUCHATEK państwa A. D. Janiszewskich
oraz z piekarni pana M. Glinkowskiego z Jaraczewa.
Podczas apelu uczniowie zaprezentowali wytwory
swojej pracy, a następnie próbowali różnych chlebów.
Katarzyna Moś
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Zespół Szkół w Kobułtach

Kobułty 80; 11–300 Biskupiec
Tel:Szkół89/71
Zespół
w Kobułtach 61424; e–mail: spkobulty@interia.pl; www.sz
kolakobulty.org/

Uczniowie wspólnie szukali przepisów i piekli chleb
Już po raz trzeci w naszej szkole podjęliśmy temat
chleba i zaplanowaliśmy kampanię promującą zdrowe
odżywianie. Podczas wykonywania zaplanowanych
działań dzieci i młodzież z naszej placówki razem ze
swoimi rodzicami i wychowawcami wykonała plakaty,
prezentacje, wystawy, gazetki i uczestniczyła w zajęciach związanych z chlebem i profilaktyką. Uczniowie
wspólnie wyszukiwali przepisów i piekli chleb.

Przepis na chleb domowy – składniki:
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓

1 kg mąki
5 dkg drożdży
1 szklanka mleka
4 łyżki oliwy
2 płaskie łyżki grubej soli, 1 łyżka cukru
Drożdże rozpuścić w letnim mleku, dodać cukier, garść mąki i odstawić do wyrośnięcia. Mąkę
przesiać do miski, wsypać sól, wlać olej. Kiedy drożdże podwoją objętość wlać do mąki. Dodawać letnią wodę i mieszać. Jeżeli wyjdzie za twarde, dodać
wody. Wyrobić. Można dodać ziarno słonecznika.
Ułożyć na blachach do wyrośnięcia. Piec w 200 °C,
aż ciasto zacznie odchodzić od blachy.

Chleb wieloziarnisty

Składniki na 2 foremki keksowe 10 x 30 :
✓✓ 1 kg mąki krupczatki
✓✓ 6 łyżek siemienia lnianego
✓✓ 6 łyżek łuskanego słonecznika
✓✓ 1 szkl. otrąb pszennych lub żytnich
✓✓ 3 łyżki sezamu
✓✓ 2 łyżki pestek dyni
✓✓ 1 i 1/2 łyżki soli, 5 płaskich łyżeczek cukru
✓✓ 5 dkg świeżych drożdży
✓✓ 1 l wody.
Najpierw mąkę, ziarna (najlepiej wcześniej uprażone na patelni), otręby, sól, cukier i pokruszone drożdże dokładnie wymieszać na sucho. Zalać ciepłą wodą
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i mieszać przez chwilę łyżką. Ciasto będzie bardzo luźne, ale takie ma być. Odstawić do wyrośnięcia na 20 minut (nie dłużej). Zamieszać ponownie kilka razy i wlać
do dwóch foremek. Odstawić jeszcze na 15 minut (nie
dłużej). Piekarnik nagrzać do temperatury 230 °C, włożyć chleb i piec przez 15 minut. Następnie zmniejszyć
temperaturę do 200 °C i piec jeszcze 35 minut.
Punktem kulminacyjnym całotygodniowych
działań było spotkanie podsumowujące, zorganizowane 29.10.2012 r. na sali gimnastycznej w naszej
szkole. Klasy przygotowały plakaty, wystawę związaną z produktami zbożowymi. stoiska klasowe
z własnymi wypiekami i wyrobami.
Uczniowie przedstawili inscenizacje na temat
poszanowania chleba, jego historią i tradycją.
Dzieci po występach poczęstowali wszystkich własnymi wypiekami. Społeczność szkolna obejrzała
prezentację „Od ziarenka do chleba”. Najciekawsze
stoiska zostały nagrodzone.
Od Wydawcy: Przepisy na chleb są ciekawe, ale
nie zawierają zakwasu. Przepis na chleb na zakwasie,
który sama stosuję znajdziecie w części „Poradnik”
– na końcu. W relacjach też jest kilka przepisów.



ywoustego w Kołobrzegu
Zespół Szkół Mechanicznych im. BolesławaskaIII5;Krz
78–100 Kołobrzeg
ul. Piastow
Tel.: 94/3523936; e–mail: zsmech@kolobrzeg.powiat.pl; www.zsmkolobrzeg.pl

Zespół Szkół Mechanicznych im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu

Wspaniały zapach zwabił całą szkolną społeczność
W dniach 16–23.X.12 „Tydzień chleba” odbył
się u nas po raz trzeci. Rozpoczęliśmy od akcji informacyjnej o roli i znaczeniu chleba na zakwasie
w diecie człowieka. Prezentacja wiadomości oraz
zdjęcia były wyświetlane na głównym holu.
W akcji brali udział przyszli piekarze – uczniowie trwającego w tym czasie kursu drugiego stopnia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego funkcjonujacego w naszym zespole. To oni
wędrowali od klasy do klasy, aby opowiedzieć o roli
i znaczeniu chleba na zakwasie, ponadto przekazali
kolegom przepis na dobry, żytni chleb.

19.X. nasi sponsorzy – pracodawcy, u których
piekarze odbywają praktyki – przygotowali pieczywo do degustacji. Wspaniały zapach zwabił całą
szkolną społeczność na pokaz chleba na zakwasie.
A było co oglądąc… i smakować. Do gustu przypadły nam kanapki ze smalcem, skwarkami i jabłkiem
oraz kiszonym ogórkiem.
Kampanię przygotowały:
Grażyna Olszak, Agnieszka Zrąbkowska
– nauczycielki przedmiotów
zawodowych gastronomicznych
Informację przysłała pani dyrektor Hanna Cupiał
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oła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach, Szkul.
Zagajnikowa 12; 95–040 Koluszki
Tel.: 44/7145837; www.sp1koluszki.edupage.org

Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki

Jak ziarno staje się chlebem
Nasza szkoła włączyła się do akcji Fundacji
Dobre Życie pod hasłem „Tydzień dobrego chleba
i zdrowego stylu życia w szkole 2013”, która odbywała się w całej Polsce w dniach 16–23 października
2013 r.
Celem działań była przede wszystkim promocja
zdrowego stylu życia. Wszyscy uczestnicy mogli
uświadomić sobie, dlaczego chleb na zakwasie jest
najbardziej odpowiedni dla człowieka.
„Tydzień chleba ” w szkole zorganizowany był we
współpracy z Agencją Rynku Rolnego, która ufundowała nagrody dla uczniów. Wcześniej na lekcjach
przyrody i zajęciach edukacji wczesnoszkolnej oraz
zajęciach świetlicowych uczniowie dowiedzieli się
wiele o roli i znaczeniu chleba, jako jednego z podstawowych produktów żywieniowych człowieka.
Zrozumieli, że odgrywa on ważną rolę w wielu
kulturach, a od jakości i sposobu jego wypiekania
w dużym stopniu zależy nasze zdrowie. Szczególny
nacisk położono na zmotywowanie dzieci i młodzieży do spożywania większej ilości chleba, w tym
głównie pełnoziarnistego, żytniego, na zakwasie.
Odbył się konkurs, który umożliwił uczniom zdobycie wiedzy na temat wartości odżywczych chleba
i jego właściwości zdrowotnych, a także podniósł ich
świadomość na temat zdrowotnych walorów chleba
na zakwasie, wypiekanego tradycyjnymi metodami. W konkursie plastycznym pt. „Ulubiony chleb
na moim stole” wzięli udział uczniowie klas I–III.
W ramach „Tygodnia chleba ” uczniowie klas IV–VI
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wykonali gazetki tematyczne, w których zaprezentowali walory odżywcze chleba. 17 października w ramach szkolnego „Dnia Chleba” wszyscy uczniowie
mogli obejrzeć prezentację multimedialną pt. „Jak
ziarno staje się chlebem”, w której przedstawiono
m.in. proces wypieku chleba, dawne metody wypieku bochenków oraz różne rodzaje chleba. Zaproszono również uczniów, nauczycieli i pracowników
szkoły do degustacji zdrowego pieczywa pieczonego
na zakwasie. Do chleba przygotowano masło, oraz
zieleninę, pachnącą pietruszkę i szczypiorek. Dużą
atrakcją były dżemy przyniesione przez dzieci z domowych spiżarni.
W przygotowaniu akcji pomogli w ogromnym
stopniu właściciele piekarni – państwo Elżbieta
i Piotr Olszyńscy, którzy nieodpłatnie przekazali różne gatunki pysznego chleba dla wszystkich
uczniów i pracowników szkoły. Niektórzy pierwszy
raz w życiu skosztowali nieznanych rodzajów pieczywa i przyznali, że jest ono nie tylko zdrowe, ale
również bardzo smaczne.
Szkolną akcję „Tydzień chleba” zorganizował
i przeprowadził Zespół ds. Promocji zdrowia, Świetlica szkolna i Samorząd uczniowski.
Wyniki konkursu plastycznego dla uczniów klas
I–III pt. „Ulubiony chleb na moim stole”: I miejsce –
Natalia Wyka I a, II miejsce – Małgorzata Golenia
III b, III miejsce – Małgorzata Konińska I a
Opracował zespół ds. promocji zdrowia

w Koniuszowej
Zespół Szkół im. Generała Franciszka Gągora
33–326 Mogilno; woj. małopolskie
Koniuszowa;
Tel.:
Zespół
Szkół18/440
im. Generała Franciszka
Gągora
w Koniuszowejsp_koniuszowa@iap.pl; www.ko
5103;
e–mail:
niuszowa.korzenna.pl

Chleb łączy wiedzę, kształtowanie postaw i zabawę
Odpowiadając na apel Fundacji Dobre Życie
oraz Kuratorium Oświaty w Krakowie w dniach
od 16 do 23 października 2012 r. w Zespole Szkół
w Koniuszowej odbyła się kampania pod hasłem
„Tydzień Chleba na Zakwasie”. Pod opieką Joanny
Dźwigniewskiej-Garguli uczniowie klasy 6 prowadzili różnorodne działania promujące spożywanie
chleba i zdrowego odżywiania się.
Najpierw organizatorzy przygotowali plakaty informujące o udziale szkoły w kampanii oraz
o wartościach odżywczych chleba i jego rodzajach.
Kolejnym krokiem była organizacja „szkolnego
dnia kanapki”. Uczniowie wszystkich klas, począwszy od klasy 1. szkoły podstawowej, a skończywszy
na 3. gimnazjum, 16. października przygotowywali
w szkole kanapki na drugie śniadanie. Poznali skład
chleba, jego wartość odżywczą jak i pozostałych
produktów służących do przygotowania kanapek.
Uczniowie klas 6. szkoły podstawowej i 3. gimnazjum zwiedzili piekarnię. Wizyta dała uczniom
możliwość poznania procesu wypieku chleba oraz
poznania pracy piekarza. Żona pana Jana Filipa,
właściciela piekarni „EXTRA” w Łęce, oprowadzając uczniów wyjaśniała kolejne czynności przy wypieku pieczywa.

Przygotowując podsumowanie akcji „Tydzień
Chleba” uczniowie klasy 6. upiekli w szkole chleb,
który udał się wyjątkowo i był bardzo smaczny.
Końcowym działaniem była przygotowana i przedstawiona przez uczniów klasy 6. prezentacja multimedialna, obrazująca historię chleba, jego symbolikę w polskiej kulturze, składniki, skład chemiczny,
gatunki i rodzaje oraz wartości odżywcze. Uczniowie, wykorzystując eksponaty ze szkolnej izby regionalnej, opowiedzieli, jak dawniej przygotowywano
ciasto na chleb. Dużym zainteresowaniem publiczności cieszył się „kącik chleba”, w którym można
było spróbować różnego rodzaju chleb wypiekany
tradycyjnymi metodami (został on przyniesiony
przez uczniów z klasy 6., a upieczony przez babcie).
Udział w kampanii dał uczniom możliwość
wspólnego podejmowania różnego rodzaju działań,
które przybliżyły im wiedzę na temat dobrego chleba. Pracując w grupach dzieci uczyły się planowania
własnej pracy, dzielenia się pomysłami, współdziałania i współodpowiedzialności. Rozwijały w sobie
postawę tolerancji, życzliwości oraz wiarę we własne możliwości. – Można połączyć zdobywanie wiedzy, kształtowanie postaw prospołecznych i dobrą
zabawę w jedno – ocenia Joanna Dźwigniewska-Gargula – szkolny koordynator akcji.
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kiego w Konstancinie–Jeziornie
Zespół Szkół nr 3 im. Ks. Jana Twardowska
57; 05–520 Konstancin–Jeziorna
ul. Bielaws
Tel.:
Zespół
Szkół22/75
nr 3 im. Ks. Jana
Konstancinie–Jeziornie
6Twardowskiego
72 82;wadres
e–mail: zs3@onet.pl; www.zs3kj.pl

Ręce piekarza,
nawet przy nowoczesnych urządzeniach, są niezbędne
Nasza szkoła w tym roku po raz pierwszy wzięła
udział w „Tygodniu Chleba na Zakwasie”.
Wychowankowie świetlicy z klas trzecich wykonali gazetkę tematyczną z wykorzystaniem materiałów z Instytutu Żywności i Żywienia (piramida
zdrowego żywienia) oraz materiałów ze strony internetowej Fundacji Dobre Życie.
16. października wychowawczyni świetlicy,
wraz z grupą wychowanków z klas trzecich Szkoły
Podstawowej, przygotowała stoisko degustacyjne.
W degustacji różnych rodzajów chleba na zakwasie
wzięli udział wychowankowie świetlicy. Chleb smakował wszystkim i wszyscy stwierdzili, że do dobrego chleba wiele nie potrzeba.
17. października dwie klasy trzecie, wraz
z wychowawczyniami – p. Agnieszką Gutkowską
i p. Agnieszką Maksymiuk oraz wychowawczynią
świetlicy – p. Iwoną Michtą – pojechały do piekarni
pana Radosława Jaskulskiego w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Długiej. W piekarni dzieci zapoznały się z procesem technologicznym wypieku chleba
na zakwasie, zobaczyły nowoczesne urządzenia słu-
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żące do wypieku chleba, przekonały się, że ręce piekarza, nawet przy najbardziej nowoczesnych urządzeniach, są niezbędne. Same wyrabiały bułeczki,
które smakowały jak mało co.
18. października w świetlicy wychowankowie,
z pomocą wychowawczyni, piekli chleb. Choć trochę się przypalił, to jednak smakował. W przyszłym
roku będziemy mieli większe doświadczenie w tym
zakresie.
W czasie „Tygodnia chleba na zakwasie”, nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej – wychowawczynie
klas trzecich – przeprowadziły lekcje języka polskiego na temat historii chleba oraz na temat symboliki
i polskich tradycji związanych z chlebem. Wszystkie
te działania przekonały dzieci o wartościach odżywczych chleba na zakwasie, zwłaszcza żytniego, podniosły ich świadomość konsumencką. Uczniowie,
którzy brali udział we wszystkich zadaniach, orientują się, jaki chleb należy wybierać, na co zwracać
uwagę, jak należy chleb przechowywać. Tydzień minął przyjemnie i aktywnie, a uczniowie uważają, że
powinien się wpisać w tradycję naszej szkoły.
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Szkoła Podstawowa Nr
ul. Glinki 11; 63–720 Koźmin Wielkopolski
Tel. 62/721 68 54; e–mail: sekretariat_sp1@wp.pl; www.sp1.kozminwlkp.pl

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wielkopolskim

Kochaj Ojczyznę, bądź dobry jak chleb
W tym roku szkolnym uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich
1906/1907 w Koźminie Wielkopolskim po raz
pierwszy przyłączyli się do akcji. „Tydzień chleba na
zakwasie”. W jego organizację zostali zaangażowani nauczyciele, uczniowie oraz osoby ze środowiska
lokalnego. Wszystkie kroki podjęte podczas „Tygodnia” zostały ustalone wcześniej przez działający
w naszej szkole Zespół Promocji Zdrowia. Zespół
ten podjął inicjatywę przeprowadzenia projektu
edukacyjnego pt. „Od ziarenka do bochenka”, który
jednogłośnie został zatwierdzony przez członków
Rady Pedagogicznej. Zaplanowane działania podzielono na kilka etapów:
✓✓ Dzień Patrona Szkoły połączony z wystawą, promocją i degustacją naturalnego chleba żytniego.
Wydarzenie to przyciągnęło wielu widzów, swoją obecnością zaszczycili nas znakomici goście
– Jego Ekscelencja Bp Teofil Wilski, proboszcz
Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Wawrzyńca
ks. Zygmunt Lewandowski, p. burmistrz Maciej
Bratborski. Akcję wspierały miejscowe piekarnie.
✓✓ „Jak jesz, tak się czujesz” – pogadanki z uczniami na temat chleba i jego wartości odżywczych.
✓✓ Konkurs plastyczno-techniczny dla klas I-VI pt.
,,Piekarczyk, piekareczka, młynarczyk, młynareczka-postać stojąca”. Zadaniem uczniów było
wykonanie postaci – stojących – z dowolnego
materiału z wyjątkiem chleba. Wystawa prac odbyła się w szkole.
✓✓ Konkurs recytatorski – proza i poezja – o tematyce związanej z chlebem dla klas II-IV
✓✓ Lekcja muzealna pt. „Chleb, od ziarenka do bochenka”. Wycieczka klas Ia, Ib do Muzeum Regionalnego im. Hieronima Ławniczka w Krotoszynie. Dzieci miały okazję zapoznać się z historią
chleba w Polsce, z przysłowiami i wierszami,
których przewodnim tematem jest chleb.
Jako szkoła szczycąca się mianem Szkoła Promująca Zdrowie (certyfikat uzyskaliśmy w listopadzie

2009 roku) jesteśmy otwarci na wszelkie działania
zmierzające do poprawy sytuacji zdrowotnej naszych uczniów. Wszystkie działania miały na celu
dostarczenie jak najwięcej informacji o zdrowym
sposobie odżywiania, przypomnienie dawnych tradycji związanych z wypiekiem chleba oraz poszanowaniu tradycji, a co za tym idzie szacunku do chleba. Cała akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem
nie tylko społeczności szkolnej, ale i lokalnej.

Przypomnieliśmy też o znaczeniu ruchu
dla zdrowia człowieka

W roku szkolnym 2013/2014 uczniowie naszej
szkoły po raz drugi przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji „Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia w szkole 2013r.”. W jego organizację zostali
zaangażowani, uczniowie, nauczyciele oraz rodzice.
Mieliśmy różne pomysły na realizację zdrowego
tygodnia. Odbyły się pogadanki nt. wartości odżywczych chleba, wykonano gazetki ścienne, wygłoszono referaty w starszych klasach rysunki, plakaty,
napisano i wygłoszono referaty w starszych klasach.
Uczniowie odwiedzili miejscową piekarnię,
przygotowali w klasach wystawy chleba, zdrowe kanapki. Wykonali piosenkę o chlebie akompaniując
na instrumentach muzycznych.
Do akcji włączyli się rodzice piekąc przepyszne
zdrowe chleby. Pamiętaliśmy również o znaczeniu
ruchu dla zdrowia człowieka.
Jako szkoła szczycąca się mianem Szkoła Promująca Zdrowie (certyfikat uzyskaliśmy w listopadzie
2009 roku), jesteśmy otwarci na wszelkie działania
zmierzające do poprawy sytuacji zdrowotnej naszych uczniów. Wszystkie działania miały na celu
dostarczenie jak najwięcej informacji o zdrowym
sposobie odżywiania, znaczeniu ruchu w życiu
człowieka, przypomnienie dawnych tradycji związanych z wypiekiem chleba oraz poszanowaniu tradycji, a co za tym idzie szacunku do chleba. Cała
akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem.
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snymstawie
Przedszkole Nr 6 im. Marii Kownackiej w Kra
wskiego 42; 22– 300 Krasnystaw
ul. Poniato
Tel.: Nr81/57
Przedszkole
6 im. Marii Kownackiej
w Krasnymstawie
62134;
e–mail: przedzkolen6integ@vp.pl; www.przedszkolenr6.cba.pl

Atrakcją były wycieczki do młyna i piekarni
Odpowiadając na apel Fundacji Dobre Życie,
nasze przedszkole wzięło udział w dniach 16–23
października w „Tygodniu chleba na zakwasie”.
„Tydzień” rozpoczęłyśmy od przygotowania gazetki ściennej dla całej społeczności przedszkolnej.
W głównym holu przedszkolnym, każdy wchodzący do naszej placówki mógł się zapoznać z celem
kampanii, programem działań podjętych w ramach
tego specjalnego „Tygodnia”, przeczytać podstawowe informacje o chlebie na zakwasie oraz zapoznać
się z najnowszymi trendami żywieniowymi, a także
radami dietetyka.
W każdej grupie przedszkolnej nauczycielki zachęcały dzieci do jedzenia zdrowego chleba poprzez
pogadanki i opowiadania. Maluchy mogły malować, rysować, własnymi rekami wyrabiać chleb
z masy solnej, a następnie robić przepyszne kanapki
już z prawdziwego chleba.
Wielką atrakcją dla przedszkolaków były wycieczki do młyna i piekarni. Tam nie tylko mogły
poznać technologię wyrobu mąki czy chleba, ale doświadczyć przez dotyk, zapach i smak. Po wycieczce
z młyna wszyscy wyglądali jak prawdziwi młynarze
cali w mące. A wycieczka w piekarni zakończyła się
degustacją pysznych świeżutkich bułeczek.
„Motylki” (najstarsza grupa) promowały zdrową żywność u władz naszego miasta, dokąd udały
się z bochenkiem chleba upieczonego przez przedszkolne kucharki. Burmistrz miasta otrzymał również przepis chleba na zakwasie, aby w przyszłości
mógł samodzielnie wykonać ten smakołyk.
Cały tydzień zakończył się quizem „Wiem co
jem”. Wszystkie grupy spotkały się w sali gimnastycznej. Tam pod okiem eksperta przedstawiciela
ODR z Końskowoli musiały rozwiązywać zagad-

ki, rebusy, wykazały się umiejętnością wydobycia
ziarna z kłosa, rozpoznawały nazwy zbóż, a także
próbowały zrobić mąkę w moździerzu. Spotkanie
zakończyło się zabawą integracyjną „Mało nas do
pieczenia chleba”, a każdy uczestnik otrzymał nagrody ufundowane przez naszego eksperta.
Po obiedzie była jeszcze mała niespodzianka dla
rodziców i naszych milusińskich. Każdy wychodząc
z przedszkola mógł popróbować chleba na zakwasie
upieczonego przez przedszkolne kucharki, zabrać
ze sobą do domu przepis na chleb, a także gazetkę
okolicznościową, w której znalazły się informacje
o chlebie, zagadki, przysłowia, kolorowanki.
Koordynatorkami kampanii w naszym przedszkolu
były: Małgorzata Sadło i Marzena Jędrzejewska.
A oto przepis na chleb podany przez nasze
przedszkolne kucharki: Zakwas wyhodować samemu lub zdobyć od koleżanki.

Chleb

1,2 kilograma mąki pszennej (typ 500–450)
0,5 kilograma żytniej (720)
10 dekagramy żytniej (2000)
5 łyżeczek soli
4 łyżki zakwasu
1,5 litra ciepłej wody
Wymieszać i odłożyć 4 łyżki (duże) zakwasu.
Dodać siemię lniane, słonecznik, pestki dyni wg
uznania. Nałożyć ¾ foremki i pozostawić do wyrośnięcia 5–6 godzin.
Nagrzać piekarnik do 250 °C. Wstawić blachę na
sam dół. Następnie zmniejszyć do 200–180 °C. Piec
około 1 godziny 10 minut.
Smacznego!!!
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Miejski Zespół Szkół Nr 8 w Krośnie

ul. Prochownia 7; 38–400 Krosno
Tel.:
Miejski
Zespół13/43
Szkół Nr 8 w Krośnie
224 41; www.sp8krosno.pl

Po bułki na zakwasie ustawia się kolejka
Społeczność „Ósemki” odpowiedziała na apel
Fundacji Dobre Życie i przyłączyła się do tegorocznej edycji „Tygodnia chleba w szkole”, który odbył
się w dniach 16–23 października 2012 r.
W tradycji polskiej chleb odgrywa bardzo ważną rolę. Był i jest w wielu domach najważniejszym
pokarmem człowieka i stanowi podstawę piramidy
żywieniowej. Trudno sobie wyobrazić, typowe polskie śniadania bez pysznej kanapki.

Realizację „Tygodnia” rozpoczęto od przygotowania wystawy zbóż, różnych ziaren i gatunków mąki, których używa się do pieczenia chleba.
Uczniowie obejrzeli krótki film pt. „Od ziarenka
do bochenka”. Zobaczyli ogromną pracę ludzi i wy-
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korzystanie różnych maszyn w produkcji chleba.Informacji o sposobie pieczenia chleba, jego rodzajach
dostarczyły wycieczki do piekarni, oraz spotkanie
z piekarzem p. Markiem Kiełtyką, które zorganizowano w szkolnej świetlicy. Można było degustować
różne rodzaje pieczywa.
Spotkanie zaowocowało zamówieniem do szkolnego sklepiku zdrowych, pieczonych na zakwasie
bułeczek, po które codziennie ustawia się długa kolejka.
Największym przeżyciem było pieczenie chleba
przez uczniów. Każda klasa wyrabiała ciasto z zakwasem na swój chleb. W ten sposób poznano skład
chleba i sposób jego wykonania. Następnego dnia,
po wyrośnięciu, chleb w foremce wkładano do piekarnika. Po jego upieczeniu każdy uczeń przygotowywał kanapki według własnego pomysłu. Wspólnie w klasie spożywano je ze smakiem. Przez cały
tydzień w szkole pięknie pachniało wypiekami.
W czasie lekcji wychowawczych przeprowadzane były pogadanki zachęcające do spożywania
większej ilości chleba – głównie żytniego, na zakwasie, z ziarna pochodzącego z pełnego przemiału.
Ogłoszony został również konkurs na najciekawsze opowiadanie lub wiersz, oraz konkurs plastyczny na temat „To się upiecze”. Najciekawsze prace
zostały nagrodzone i wyeksponowane na szkolnym
korytarzu.
Mamy nadzieje, że po tym tygodniu wzrósł
wśród uczniów szacunek do chleba, a większość kanapek na drugie śniadanie będzie robiona ze zdrowego, razowego chleba na zakwasie.
Danuta Barabasz
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Publiczna Szkoła Podsta
ul. Szkolna 6; 64–720 Lubasz
Tel.: 67/2556024; e–mail: splubasz@wp.pl; www.splubasz.pl

Publiczna Szkoła Podstawowa w Lubaszu im. Batalionu Spadochronowego I Armii Wojska Polskiego

Było wesoło, zdrowo i ludowo
Od 16 października w Publicznej Szkole Podstawowej w Lubaszu trwał „Tydzień chleba na zakwasie”. Uczestniczyliśmy w kampanii po raz pierwszy.
Szczególny nacisk kładliśmy na zmotywowanie
młodych ludzi do spożywania większej ilości chleba,
w tym głównie z ziarna z pełnego przemiału, żytniego, na zakwasie. Coraz częściej bowiem miejsce tradycyjnych kanapek w szkole zajmują przekąski typu
batoniki, słodkie ciastka, chipsy, napoje gazowane.
Są to «puste» kalorie. Jednym z najlepszych pokarmów dla naszego organizmu jest właśnie chleb.
Dyrektor PSP Lubasz – Marcin Korczyc przypomniał, że jesteśmy szkołą promująca zdrowie, a to
jest dostateczny powód, żeby wreszcie opowiedzieć
dzieciom, jak piekło się chleb w dawnych czasach
i który był zdrowy dla nas. Podkreślił, że kampania
jest pretekstem i okazją do zainteresowania uczestników tym, co kładą na talerzu, jak się odżywiają,
i jak dieta wpływa na ich zdrowie.
Program „Tygodnia” obfitował w wiele atrakcji.
Koło Gospodyń Wiejskich w Rosku oraz członko-

wie lokalnego Stowarzyszenia „Dynia” przygotowali pokaz przyrządzania chleba. Każda klasa otrzymała przepis oraz składniki na chleb na zakwasie.
W szkole pojawił się Klub Obywatela i Wolontariusza z Edukacji Lubasz, którzy wraz z „Dynią” przeprowadzili zabawy integracyjne, a wypiek chleba
uświetnił na ludowo występ artystyczny Lubuszanek (osób 50+) oraz Grupy Chilli. Wszyscy chętni
otrzymali zakwas i przepis na chleb na zakwasie, a w
szkole przez dwa dni klasy wraz z wychowawcami
zarabiali i wypiekali chleb, który wspólnie spożywali na drugim śniadaniu.
– Cieszymy się ze współpracy z piekarnią Sendal.
Nasi uczniowie mieli okazje śledzić proces produkcyjny pod fachowym okiem głównego technologa.
Kto wie, może któryś z nich zostanie w przyszłości
piekarzem? Mamy nadzieję, że „Tydzień Chleba” już
na stałe zagości w kalendarzu imprez naszej szkoły.
Jest w nim magia niezwykłej powszedniości – powiedział dyrektor M. Korczyc.
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Przedszkole nr 56 w Lublinie

ul. Kurantowa 3; 20–849 Lublin
Tel.:81/
7413196; e–mail: P–le56@wp.pl
Przedszkole
nr 56 w Lublinie

Eliminujemy przemysłową żywność,
dzieci jedzą chleb na zakwasie
Przedszkole nasze w swoich działaniach dydaktycznych i wychowawczych corocznie uwzględnia
tematykę powstawania chleba oraz roli jaką pełni
w naszej codziennej diecie. Jednak po raz pierwszy
placówka włączyła się do kampanii Fundacji Dobre
Życie – „Tydzień chleba na zakwasie” i muszę przyznać, że dała ona wiele satysfakcji i radości zarówno
nauczycielom jak i dzieciom.
O kampanii poinformowała nas pani dyrektor, następnie Rada Pedagogiczna podjęła decyzję
o udziale w niej, ustalając plan działań na wybrany
tydzień października (15–21.10).
Obchody „Święta chleba w przedszkolu” zaplanowano we wszystkich grupach wiekowych, od
3-latków do 6-latków. Realizacja tej tematyki miała
na celu: kształtowanie u dzieci szacunku dla ludzi,
którzy codzienną pracą zapewniają nam chleb –
podstawowy pokarm goszczący na naszych stołach.
W upowszechnianie idei dobrego chleba na zakwasie, promocji zdrowego stylu życia, podnoszenie
świadomości zdrowotnej, zaangażowali się obok
dyrekcji i nauczycieli również rodzice i dziadkowie
dzieci, panie z obsługi, panie z kuchni i pani intendentka.
W naszej placówce od dawna eliminuje się niezdrową, przemysłową żywność z konserwantami,
ulepszaczami itp. a podawany dzieciom chleb nie
zawiera żadnych polepszaczy i spulchniacz, jest wypiekany na zakwasie.
Proponuje się dzieciom w codziennym żywieniu
pieczywo różnego asortymentu, wypiekane z różnego rodzaju mąki: żytniej, pszennej, razowej, kukurydzianej często z dodatkiem wielu ziaren.
W ramach kampanii – „Tydzień chleba” dzieci:
✓✓ zapoznały się z cyklem powstawania chleba
✓✓ poznały pracę rolnika, młynarza, piekarza
✓✓ rozgniatały w moździerzu ziarna zbóż na mąkę
✓✓ uczyły się rozróżniać różne rodzaje zbóż, segregowały ziarna
✓✓ słuchały literatury dziecięcej, dotyczącej tematyki związanej z powstawaniem chleba (legendy,
wiersze, baśnie, opowiadania)
✓✓ poznały dawny sprzęt z wiejskiej zagrody wykorzystywany w polu (kosa, sierp, cep), w chacie
(dzieża, żarna, kociuba, piec chlebowy)
✓✓ poznały przysłowia o chlebie
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✓✓ poznały zasady działania młynów napędzanych
różnymi rodzajami energii: wodny, elektryczny,
powietrzny
✓✓ uczestniczyły w zajęciach praktycznych kulinarnych, prowadzonych przez nauczycieli lub
zaproszonego gościa w czasie których wypiekały
chleb i bułki
✓✓ przygotowały samodzielnie kanapki
✓✓ degustowały różne gatunki chleba
✓✓ uczyły się piosenek, tańców
✓✓ recytowały wiersze ilustrując treść rekwizytami
✓✓ przedstawiały scenki dramowe, pantomimiczne
Podsumowaniem „Tygodnia” było spotkanie
ogólnoprzedszkolne pod hasłem „Święto chleba
w przedszkolu”, przygotowane przez nauczycielki –
M. Marcinek i G. Simborską.
Dzieci ze wszystkich grup wiekowych przygotowały krótkie prezentacje pod kierunkiem swoich
nauczycieli, eksponując swoje umiejętności wokalno-recytatorsko-taneczne. Prowadzące spotkanie
nauczycielki, przebrane za gospodynie domowe –
zaprezentowały sposoby wypieku chleba, przypomniały jaką rolę pełnił chleb w życiu społecznym
i kulturowym. Dzieci aktywnie uczestnicząc w spotkaniu utrwaliły wiedzę na temat etapów powstawania chleba oraz kolejnych osób pracujących przy
jego produkcji. A są to: rolnik, młynarz, piekarz.
Ciekawym urozmaiceniem były wykorzystywane
podczas występów dzieci jak i nauczycielek rekwizyty i stroje. Spotkanie przeplatane było prowadzonymi przez nauczycielki zabawami ruchowymi ze
śpiewem.
Na zakończenie dzieci poczęstowały się różnymi
gatunkami pieczywa, które bardzo im smakowało.
Oto przebieg spotkania:
Święto chleba w przedszkolu, zorganizowane
w ramach IV edycji ogólnopolskiej kampanii „Tydzień chleba na zakwasie” Fundacji Dobre Życie
Cele:
✓✓ zapoznanie dzieci z cyklem powstawania chleba, jego roli w obrzędach i zwyczajach ludowych
oraz z jego zdrowotnymi właściwościami
✓✓ uświadomienie znaczącej roli pracy rolnika,
młynarza i piekarza w wytwarzaniu chleba
✓✓ wpajanie szacunku do chleba powszedniego

1. Powitanie

N: „Czy pamiętasz miły przyjacielu, jak się w domach wypiekało chleby? Dzisiaj sztukę tą już zna
niewielu, bo już nie ma ku temu potrzeby. Pójdziesz
rano do sklepu, piekarni, liczne spotkasz wypieki na
półkach. I przebierać już możesz do woli w różnych
chlebach, rogalach i bułkach.”
Podczas dzisiejszego spotkania poznacie bliżej
historię wypieku chleba, postacie ważne przy jego
produkcji oraz jego rolę w obrzędach i zwyczajach
ludowych.
Grupa III „Polski chleb” – wiersz P. Płońskiego
„Zasiali górale” – taniec

2. Zwyczaje

N: „W wielu polskich domach jeszcze do niedawna chleb kładziony na stole stawał się „świętym” pokarmem do dzielenia się z każdym potrzebującym
zgodnie z przysłowiem „Gość w dom – Bóg w dom”.
Chleb był i jest nadal symbolem przyjaźni i gościnności. Chlebem wita się młodą parę przed wejściem
do domu weselnego, szczególnie wybitnych gości na
uroczystościach np. dożynkowych. Chlebem witano
też kiedyś naszego Ojca Świętego, gdy przybywał do
Ojczyzny.”
Grupa I „Dokąd jadą wozy” – wiersz
„Szumi woda” – piosenka

4. Zabawa ruchowo-naśladowcza do
muzyki klanzowskiej – „Specknerin”

Nauczyciel opowiada i pokazuje określane ruchy
do muzyki, dzieci je naśladują.
N: „Do mielenia ziarna wykorzystywano: – strumień wody, który poruszał koło młyńskie (złączone
dłonie na wysokości bioder pokazują obroty koła);
– siłę wiatru, który poruszał skrzydła wiatraka
(ramionami kreślimy duże koła). Naśladujemy wiejący wiatr (dmuchanie).
Ziarna mieliły też ciężkie kamienie – żarna (dłonie poziomo kreślą koła).
Rolnik zmielone ziarna – mąkę dźwiga w worku
na plecach do domu (pokaz)”.
Grupa II – „Jak powstaje chleb” – inscenizacja

3. Sposoby mielenia ziarna

N: „Aby otrzymać mąkę na chleb należało ją
zmielić. Były dwa sposoby rozdrabniania ziarna. Jeden z nich to młyn wodny – koło obracane było przez
płynącą wodę. Drugą metodą rozdrabniania ziarna
było wprawianie w ruch skrzydeł wiatraka przez
wiatr, a żarna obracając się wewnątrz rozdrabniały
ziarno na mąkę.”
Grupa IV – „Jadą wozy do młyna” – inscenizacja

5. Sposoby wypieku chleba

(inscenizowanie treści wiersza przez nauczyciela)
„To historia prawie zapomniana. Kiedy w rogu
izby dzieża stała, obręczami opięta, drewniana, na
dnie garstkę zaczynu chowała. W dzień wypieku
dzieżę wyciągano, w środek izby, pod pieca ścianami,
i w niej ciasto rękami mieszano. Potem rosło pokryte
chustami.
W długim piecu, łukowo sklepionym, układano
stosy z polan paru, które płonąc ogniem roznieconym
grzały ściany do jasnego żaru.
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A na stole, krytym płótnem czystym, formowano
zgrabne bochny chleba. Na podsypce z otrąb, z klonów liści, co jesienią opadały z drzewa.
Wymieszany żar z pieca kociubą wygarniano, potem gracą z paleniska.
Potem bochny, znów łopatą długą, układano koło
siebie blisko. Drzwiczki pieca szczelnie zamykano.
Czas mierzono szeptaniem pacierzy.
Tak to kiedyś chleb wypiekano . Dzisiaj chyba niewielu w to wierzy.”
Grupa VI – „Pieczemy chleb” – pantomima

ziarno, kosi zboże, młóci ziarno, miele zboże, piecze
chlebek).

8. O szacunku dla chleba.

6. Zabawa ruchowa „Mało mam”

(wymienianie kolejno składników do pieczenia
chleba: mąka, woda, drożdże, sól).
Grupa VII – „Obwarzanek” – inscenizacja; improwizacja ruchowa do piosenki.

7. Zabawa ruchowa „Rolnik sam w dolinie”

Wstawianie nazw czynności do tekstu i pokazywanie ich (orze ziemię, jedzie na traktorze, sieje

N: „Chleb jest podstawą naszego codziennego pożywienia. W naszej tradycji zawsze zajmował wyjątkowe miejsce. Siadając do posiłku, Polacy zdejmowali nakrycie głowy, a gdy kęs chleba upadł na ziemię
– podnosili go z szacunkiem i całowali, jakby przepraszając za mimowolną zniewagę. Dziś też powinniśmy chleb szanować i nie wyrzucać do kosza czy na
śmietnisko. Pamiętajcie o tym drogie dzieci!.”
Grupa V – „ABC o chlebie” W. Bełzy wiersz

9. Podsumowanie

Przedstawienie przez nauczyciela walorów zdrowotnych, degustacja różnych gatunków chleba
przez dzieci.
Wspólny śpiew podczas poczęstunku:
„Dużo nas, dużo nas do jedzenia chleba,
szanuj więc, szanuj więc każdy kąsek chleba.”
Koordynator: Marta Marcinek

W zdrowym ciele – zdrowy duch
Nasze przedszkole po raz drugi włączyło się do
kampanii Fundacji Dobre Życie – „Tydzień dobrego
chleba i zdrowego stylu życia ”. Dała ona wiele satysfakcji i radości zarówno nauczycielom jak i dzieciom, wyzwalając mnóstwo cennych pomysłów
i przedsięwzięć.
Informacje dotyczące kampanii podała nam
pani dyrektor, a następnie Rada Pedagogiczna –
wspominając ogromne zaangażowanie uczestników w poprzednim roku, podjęła decyzję o udziale
w niej, ustalając plan działań na wybrany tydzień
października (16.10-23.10).
Przedszkole w ciągu całego roku szkolnego
w swoich działaniach dydaktycznych i wychowawczych zwraca ogromną uwagę na zdrową żywność
i zdrowy styl życia. Proponowana tematyka jest
znakomitym uzupełnieniem programu placów-
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ki oraz treści z Podstawy programowej dla przedszkoli. Nauczycielki, planując tematykę na dany tydzień w planach miesięcznych starały się przekazać
w różnych formach wiedzę nt. promocji zdrowia,
zasad żywienia, higieny, profilaktyki chorób. Dzieci
uczestniczyły w różnych formach spotkań i zajęć na
terenie przedszkola i poza nim.
Obchody „Święta chleba i zdrowego stylu życia w przedszkolu” – zaplanowano we wszystkich
grupach wiekowych. Celem było: poznanie zasad zdrowego żywienia, kształtowanie nawyków
prozdrowotnych, propagowanie aktywnego stylu
wypoczynku w przedszkolu jak i poza placówką.
W upowszechnianie idei dobrego chleba i promocji
zdrowego stylu życia zaangażowali się obok dyrekcji i nauczycieli również rodzice i dziadkowie dzieci,
panie z obsługi, z kuchni i pani intendentka .

W ramach kampanii – „Tydzień dobrego chleba
i zdrowego stylu życia” (niektóre przedsięwzięcia
były rozciągnięte w czasie i realizowane na przestrzeni kilku miesięcy) dzieci:

Poznały zasady zdrowego żywienia

✓✓ poznały rolę poszczególnych produktów z Piramidy Zdrowia,
✓✓ układały samodzielnie własne propozycje jadłospisu,
✓✓ uczestniczyły w poznawaniu nowych smaków,
✓✓ uczestniczyły w zajęciach praktyczno-kulinarnych, prowadzonych przez nauczyciela lub zaproszonego gościa, w czasie których wypiekały
chleb i bułki,
✓✓ przygotowywały samodzielnie kolorowe kanapki z różnorodnego pieczywa i warzyw,
✓✓ poznały walory zdrowotne różnych produktów
w trakcie zajęć koleżeńskich i zajęć otwartych,
✓✓ zrozumiały konieczność ograniczania spożycia
niektórych produktów (słodyczy, chipsów),
✓✓ uczestniczyły w rozgrywkach z wykorzystaniem
gier planszowych „Dietek”, „Piramida zdrowia,”
✓✓ prowadziły hodowlę roślin w Kąciku przyrody.

✓✓ uczestniczyły w prelekcjach i pogadankach z lekarzem i pielęgniarką na temat roli aktywnego
wypoczynku
✓✓ słuchały wskazówek strażaka i policjanta na temat bezpiecznego spędzania wolnego czasu.
Podsumowaniem tygodnia kampanii było spotkanie ogólnoprzedszkolne pod hasłem „Święto chleba
i zdrowego stylu życia w przedszkolu”, przygotowane
przez nauczycielki – M. Marcinek i G. Simborską.
Dzieci z wszystkich grup przygotowały krótkie prezentacje pod kierunkiem swoich nauczycieli. Filarami
były 3 hasła: sport, czystość, zdrowa żywność. Słowa
przeplatane były zabawami ruchowymi ze śpiewem,
ćwiczeniami logopedycznymi, rymowankami
Koordynator: Marta Marcinek

Poznały i utrwaliły zasady dbania
o higienę i w praktyce te zasady stosowały

✓✓ codziennie pielęgnowały swoje zęby, szczotkując
je wg. poznanych zasad (placówka uczestniczy
w ogólnopolskim programie edukacji zdrowotnej dla przedszkoli),
✓✓ pamiętały o dokładnym myciu rąk po powrocie z placu przedszkolnego, po wyjściu z toalety,
przed posiłkiem,
✓✓ zrozumiały konieczność wietrzenia pomieszczeń, w których przebywają,
✓✓ nabywały przekonania o ważnym znaczeniu
świeżego powietrza dla zdrowia,
✓✓ poprawnie dyżurowały podczas posiłków.

Scenkę pt. „Kamienny chleb”
przedstawiły dzieci z grupy

Rozumiały rolę aktywnego wypoczynku
dla zdrowia

✓✓ systematycznie uczestniczyły w zabawach ruchowych oraz ćwiczeniach gimnastycznych,
✓✓ brały udział w spartakiadach sportowych oraz
organizowanej na terenie przedszkola Międzyprzedszkolnej Olimpiadzie Sportowej,
✓✓ uczestniczyły w warsztatach tanecznych prowadzonych przez nauczyciela „poza podstawą programową”,
✓✓ poznały i stosowały zasadę aktywnego wypoczynku (w przedszkolu i w domu),

V.I
Wspólny poczęstunek
z przygotowanych wspólnie kanapek.
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Zdobytą wiedzę na temat zdrowego żywienia dzieci
utrwalały wykorzystując gry planszowe,
edukacyjne, quizy i plakaty.

Zwiedzając Muzeum Wsi Lubelskiej sześciolatki
poznały drogę „od ziarenka do bochenka”.
Spacerując po Skansenie w jesiennej aurze
hartowały swój organizm.

Drużyna sportowców z naszego przedszkola wie,
że sport to zdrowie i uczestniczyła
w Spartakiadzie Sportowej, zdobywając puchar.

Przedszkole nr 2 w Łapach

ul. Cmentarna 23; 18–100 Łapy
Tel.: 85/715 26 39; e–mail: przedszkolaki2lapy@wp.pl; www.przedszkole2.blizej.info

Przedszkole nr 2 w Łapach

Kto chlebek jada – talenty posiada
Jesteśmy przedszkolem ubiegającym się o Certyfikat Placówki Promującej Zdrowie. Od kilku lat
podejmujemy wiele intensywnych działań w zakresie promocji zdrowia, a w tym roku po raz pierwszy
wzięliśmy udział w „Tygodniu razowego chleba”, który
odbył się w naszym przedszkolu w dniach 22. – 26.10.
2012r. Celem było propagowanie walorów zdrowotnych i smakowych razowego chleba wśród naszej
społeczności przedszkolnej oraz dostarczenie jak
największej ilości informacji o historii chleba. „Tydzień” przyniósł wymierne korzyści. Nasze przedszkolaki teraz świadomie i chętnie sięgają po razowy
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chleb. Organizacja i przebieg tego projektu bardzo
zintegrował całą naszą społeczność: dzieci, rodziców
i personel. Wszyscy z ogromnym zaangażowaniem
pomagali i pracowali, aby ten tydzień na długo został
w pamięci. Szczegółowy przebieg wszystkich działań prezentuje poniższe sprawozdanie. Gratulujemy
i dziękujemy Fundacji Dobre Życie za piękne propagowanie tradycji wypieku i spożywania razowego
chleba na zakwasie. Jesteśmy przekonani, po tegorocznym doświadczeniu, że to święto zagości na stałe
w harmonogramie naszych imprez i uroczystości.
Koordynator ds. promocji zdrowia Beata Nielipowicz

A oto relacja
Podczas „Tygodnia” dzieci miały okazję poznać
historię i proces powstawania chleba. W organizacji
wsparli nas pracownicy Piekarni PSS Społem Łapy
oraz pan Wojciech Grodzki – właściciel piekarni
w Łapach
Pierwszym krokiem do realizacji planowego
zadania, było zorganizowanie wystawy odzwierciedlającej tematykę tygodnia i zbliżającego się święta.
W przygotowania zaangażowali się wszyscy pracownicy przedszkola.
Nawiązując do tematyki tygodnia nauczycielki przeprowadzały interesujące zajęcia z dziećmi
w specjalnie przygotowanym na ten czas kąciku
chlebowym. Dzieci miały możliwość poznać historię i proces powstawania chleba.
W „Kąciku chleba” zostały zorganizowane zabawy badawcze przy wykorzystaniu akcesoriów używanych dawniej do wyrobu ciasta chlebowego.
Podczas wycieczki 6-latków do Piekarni PSS
Społem dzieci zobaczyły wyposażenie piekarni. Obserwowały pracę piekarzy oraz proces powstawania
chleba. Mieliśmy okazję gościć w naszym przedszkolu doświadczonego piekarza pana Wojciecha
Grodzkiego, który zaprezentował proces powstawania chleba młodszym przedszkolakom. Dzieci wyrabiały rogaliki i bułeczki z masy solnej. Pod okiem
mistrza upiekły prawdziwy razowy chleb
Rodzice, którzy wraz z dziećmi, przygotowali
piękne wiersze, rymowanki oraz historyjki obraz-

kowe pod hasłem „Małym i dużym chlebek wszystkim służy”.
W ramach zadania „Od ziarenka do bochenka”
– powstały historyjki obrazkowe wykonane przez
dzieci. Działania plastyczne z wykorzystaniem produktów zbożowych pt. „Kto chlebek jada talenty
plastyczne posiada” zaowocowały plakatami grupowymi na Święto Chleba.
Na podsumowanie kampanii rodzice i pracownicy przygotowali poczęstunek z chlebem razowym własnego wypieku w roli głównej (sponsorzy
pieczywa to PSS i Piekarnia Grodzki). Zostało też
przygotowane przedstawienie teatralne w wykonaniu dzieci pt. „Ile rąk potrzeba do pieczenia chleba”.
Zaprezentowano także prace plastyczne, wykonane
przez uczniów. Odbyły się: wspólna zabawa ze śpiewem – „Mało nas do pieczenia chleba”; „Turniej wiedzy o chlebie” z udziałem dzieci i rodziców; „Zdrowe
świętowanie” – wspólna degustacja pieczywa.
Zadbaliśmy też o promocję kampanii. Zaprosiliśmy ważnych gości, (burmistrza Łap, prezesa
PSS, właściciela i pracowników piekarni W. Grodzki, proboszcza Parafii Świętego Piotra i Pawła, rodziców). Na stronie internetowej przedszkola oraz
portalu miejskim www.lapy.podlasie.pl, została
umieszczona relacja, zdjęcia i filmy. W miesięczniku „Podlaskie Wieści Oświatowe” został opublikowany artykuł na temat Święta Chleba w naszym
przedszkolu.
W roku 2013 planujemy II edycję „Tygodnia razowego chleba”.
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Szkoła Podstawowa nr 122 w Łodzi

ul. Jesionowa 38; 91–363 Łódź
Tel.:42/
Szkoła
Podstawowa nr658
122 w Łodzi
91 61; email: sekretariatsp122@o2.pl; www.sp122.pl

Kampania uświadomiła,
że nie każdy chleb jest wartościowy
Nasza szkoła po raz pierwszy wzięła udział w tegorocznej edycji „Tygodnia chleba”. Kilka działań
udało nam się zrealizować.
Scenariusz całej akcji odpowiednio wcześniej
zapowiedzieliśmy na tablicy ogłoszeń Samorządu Uczniowskiego, a także na stronie internetowej
szkoły. Wspólnie z nauczycielką plastyki ogłosiłyśmy konkurs plastyczny dotyczący chleba, jego
historii oraz przysłów z nim związanych. Na lekcji
historii nauczycielka w każdej uczącej klasie opowiadała historię powstawania chleba i związane
z nim ciekawe wydarzenia. Na lekcjach przyrody
natomiast nauczycielki rozmawiały z uczniami na
temat symboli chleba w różnych zakątkach świata.
W połowie tygodnia uczniowie wszystkich klas
wraz z wychowawcami i rodzicami przygotowywali
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drugie śniadanie na bazie żytniego chleba. Po wykonaniu udekorowanych kanapek odbył się konkurs
na najbardziej zaangażowaną klasę i najciekawsze
pomysły. Głównym sędzią była nasza wicedyrektor.
Relację z „Tygodnia” zamieściliśmy na stronie
internetowej szkoły oraz na tablicy Samorządu
Uczniowskiego. Znalazły się tu wszystkie wyróżnione prace plastyczne, reportaż zdjęciowy z drugiego
śniadania, włącznie z wynikami konkursu oraz najbardziej podstawowe informacje dotyczące chleba.
Mam nadzieję, że ta akcja uświadomiła wielu
uczniom i ich rodzicom, że należy zwracać szczególną uwagę na bazę żywieniową i jak mało wartościowy może być chleb ze sklepu.
Iwona Karwacka – nauczyciel koordynujący akcję

Szkoła Podstawowa w Masanowie

ul. Lipowa 40; 63–405 Sieroszewice; powiat Ostrów Wlkp.
Tel.:
62/73
Szkoła
Podstawowa
w Masanowie
90013; e–mail: sp–masanow@wp.pl; www.spmasanow.nstrefa.pl

Na finał – degustacja chleba upieczonego w domu
Nasza szkoła wzięła udział w czwartej edycji „Tygodnia chleba w szkole”, która to odbyła się w dniach
16 – 23 października 2012 roku. Projekt, w którym
udział wzięli nasi uczniowie obejmował między innymi wyjazd do pobliskiej piekarni w Rososzycy,
gdzie mieli możliwość zapoznania się z przebiegiem
całego procesu powstawania chleba.
W szkole odbył się konkurs plastyczny „Od
ziarenka do bochenka” pod kierunkiem p. Małgorzaty Gąsiorek, podczas którego zostali wyłonieni
zwycięzcy. Finałem był dzień ostatni, dzieci w podsumowaniu projektu zaprezentowały efekty swojej
pracy i otrzymały nagrody.
Uczniowie kl. V wraz z wychowawcą p. Danuty
Walczak, omówili rodzaje zbóż wykorzystywanych
do wypieku chleba. Klasa IV pod opieką p. Emilii
Bieli, przygotowała część artystyczną – wiersze,

piosenki i przysłowia związane z tematem projektu.
Zdobywanie wiedzy o całym procesie powstawania chleba poszerzyła prezentacja multimedialna,
z której uczniowie zapoznali się ze współczesnymi
metodami wypieku chleba. Dzieci klasy II pod kierownictwem Marii Goździk, przygotowały układ
taneczny do piosenki „Zasiali górale”. Ubogaceniem
obchodów była wystawa zabytkowych sprzętów
związanych z powstawaniem chleba. Dzieci otrzymały również przepisy pieczenia chleba przygotowane przez uczniów kl. III pod kierunkiem p. Renaty Suchorzewskiej. Elementem wieńczącym nasz
projekt była degustacja chleba upieczonego w domowych warunkach przez p. Ewę Stasiak. W projekcie wzięli udział uczniowie całej szkoły.
Koordynatorem projektu jest p. Waldemar Cieślak.



im. Św. Jadwigi Królowej w Mielcu
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczyj,Jadwigi
1; 39 – 300 Mielec
ul. Królowe
Tel.:Ośrodek
17/58
Specjalny
Szkolno Wychowawczy,
Św. Jadwigi Królowej
w Mielcu lec@poczta.fm; www.po
62916;im.e–mail:
soswmie
wiat.mielec.pl/soswmielec/

Oby nam chleba nigdy nie zabrakło
Pod takim tytułem i po raz pierwszy w naszym
Ośrodku Szkolno przebiegała Ogólnopolska Kampania pt. „Tydzień chleba na zakwasie w szkole”.
W ramach akcji:
1. Uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami odwiedzili cztery piekarnie:

✓✓ Klasy Ia i IIb Szkoły Przysposabiającej do Pracy
oraz klasa I a ZSZ odwiedziła piekarnię państwa
Ewy i Stanisława Koniecznych w Mielcu,
✓✓ Klasa IIc Szkoły Przysposabiającej do Pracy była
w piekarni Gminnej Spółdzielni „SCH” w Czerminie,
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✓✓ Klasa IIb Zasadniczej Szkoły Zawodowej zwiedzała piekarnię „Taran” w Mielcu,
✓✓ Klasa IIa Zasadniczej Szkoły Zawodowej zapoznała się z pracą w piekarni PSS Społem w Mielcu.
Były to bardzo ciekawe spotkania z ludźmi którzy na co dzień zajmują się wyrobem pieczywa, poznaliśmy kolejne etapy powstawania ciasta, sposoby
formowania chleba i drobnych wyrobów piekarniczych oraz wypieku chleba.
2. Piekliśmy chleb i bułeczki za zajęciach praktycznych w klasie IIb ZSZ oraz na zajęciach przysposobienia do pracy w klasie IIb, IIc i III SPDP.
Uczniowie z zaangażowaniem wykonywali polecenia nauczyciela. Szczególną chwilą w trakcie
zajęć był moment, kiedy poczuliśmy zapach świeżo
pieczonego chleba, przywołał on wiele wspomnień
o chlebach pieczonych w rodzinnych domach
uczniów przez mamy lub babcie. Z wielką niecierpliwością oczekiwaliśmy efektu końcowego i momentu skosztowania świeżej pajdy chleba posmarowanej masłem.
3. Odbyły się również lekcje o chlebie, jego właściwościach i sposobach powstawania, przeprowadzone w klasie IIb ZSZ podczas zajęć prak-
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tycznych oraz w klasie IIb SPDP podczas zajęć
z funkcjonowania osobistego i społecznego.
4. Utworzyliśmy wspaniałą gazetkę i ulotkę o tym
jak kiedyś szanowano chleb, o zdrowotnych właściwościach chleba, o tym jak rozpoznać pieczywo produkowane na zakwasach oraz jakie korzyści uzyskali uczestnicy biorący udział w tych
niezwykłych wydarzeniach.
Podsumowaniem naszych działań było spotkanie wszystkich klas biorących udział w przedsięwzięciu, zapoznanie ich z prezentacją, ujmującą
wszystko to, co udało nam się zorganizować oraz
poczęstunek świeżo upieczonym chlebem pszenno
– żytnim na zakwasie.
My o tej akcji dowiedzieliśmy się bardzo późno
ale pomimo tego postaraliśmy się przeprowadzić
ją jak najlepiej. Uważamy że ta kampania niesie ze
sobą wiele wartościowych treści, o których chcielibyśmy mówić również w przyszłym roku i zaangażować w to już całą społeczność Ośrodka.
Koordynator Justyna Pazdro,
nauczyciele wspomagający: Zofia Radwańska,
Sylwia Wielgosz, Barbara Kozak, Maria Bystrowska,
Małgorzata Węgrzyniak



Szkoła Podstawowa w Moszczenicy

ul. Dworcowa 9; 97–310 Moszczenica; woj. łódzkie
Tel.:
44/616
Szkoła
Podstawowa
w Moszczenicy
95 00; e–mail: spmca@interia.pl; www.sp1.moszczenica.eu

Ten chleb jest Twój i mój…
W dniach 16–23 października 2012 r. zorganizowaliśmy, już po raz drugi w naszej szkole „Tydzień
chleba na zakwasie 2012”, pod hasłem „Ten chleb
jest Twój i mój…”. Zaangażowani w jego organizację
zostali nauczyciele, uczniowie oraz osoby ze środowiska lokalnego. Wszystkie kroki podjęte podczas
kampanii „Tydzień chleba” koordynowane były
przez nauczycieli przyrody: Alicję Stanaszek i Celinę Galię.
W ramach obchodów tego projektu zrealizowaliśmy następujące działania:
Obejrzeliśmy pokaz multimedialny na temat korzyści, jaki daje nam spożywanie chleba wypiekanego tradycyjną metodą. Uczestniczyliśmy w konkursie plastycznym pod hasłem:
„Ten chleb jest twój i mój…” oraz w konkursie
literackim na wiersz, fraszkę lub rymowankę o chlebie. Kolejnego dnia uczniowie odbyli wycieczkę do
pobliskiej piekarni. W czwartek wyjechali na wycieczkę do Łodzi na warsztaty mącznych wypieków
(zajęcia wypieku chleba, ciasteczek, piernika meto-

dami tradycyjnymi). Wysłuchali tam prelekcji na
temat historii i technologii powstawania chleba oraz
historii młynów na rzece Jasień.
Zorganizowano „Jesienną spiżarnię” i przygotowano stoły do degustacji. Na zakończenie obchodów
„Tygodnia” odbyła się inscenizacja o odżywianiu,
występy artystyczne grupy tanecznej „Wełnianki”
oraz szkolnej orkiestry. Po części artystycznej odbyła się smakowita i obfita degustacja pieczywa, zdrowej żywności oraz darów jesieni.
„Tydzień” cieszył się dużym zainteresowaniem
ze strony gości, uczniów i nauczycieli. Będziemy
starali się kontynuować projekt w następnych latach
w naszej szkole i zapisać go na stałe w kalendarz
uroczystości szkolnych. Mamy nadzieję, że ta kapania pozwoliła zrozumieć uczniom naszej szkoły jak
ważne jest spożywanie chleba na zakwasie wypiekanego tradycyjnymi metodami.
Alicja Staniaszek i Celia Galia
– koordynatorki Tygodnia Chleba na Zakwasie 2012

Sprawdzę, co wiem, zanim go zjem
W dniach 16–23.10.2013r. już po raz trzeci w naszej szkole zorganizowano obchody „TYDZIEŃ DOBREGO CHLEBA I ZDROWEGO
STYLU ŻYCIA”. Zaangażowali się nauczyciele,
uczniowie, osoby ze środowiska lokalnego, Agencja
Rynku Rolnego w Łodzi oraz przedstawicielki Kół

Gospodyń Wiejskich. Wszystkie działania koordynowane były przez nauczycielki przyrody – Alicję
Staniaszek i Celinę Galia. Zrealizowaliśmy następujące działania :
1. Zapoznanie uczniów i nauczycieli z harmonogramem i celem „Tygodnia”.
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2. Pokaz multimedialny na temat chleba oraz zdrowego stylu życia.
3. Konkurs plastyczny pod hasłem: „Nasz chleb
powszedni – źródłem zdrowia” w dwóch kategoriach wiekowych (klasy I–III, klasy IV–VI).
4. Konkurs na rymowankę zachęcającą do jedzenia
chleba na zakwasie lub zdrowego stylu życia dla
uczniów klas III–VI.
5. Konkurs na plakat zachęcający do jedzenia chleba na zakwasie dla uczniów klas III–VI pod hasłem: „Sprawdzę, co wiem, zanim go zjem”. ARR
w Łodzi ufundowała nagrody dla uczniów, którzy zajęli I miejsca w/w konkursach.
6. Spotkanie z panią dietetyk dla uczniów klas IV–
VI – wykład na temat znaczenia zdrowego stylu
życia i znaczenie ruchu dla zdrowia.
7. Warsztaty ludowe dla uczniów klas IV–VI, przeprowadzone przez przedstawicielki KGW, najpiękniejsze prace (wycinanki i kwiaty z bibuły)
zostały nagrodzone
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8. Wycieczka do Łodzi– uczniowie klas IV:
✓✓ warsztaty mącznych wypieków (zajęcia wypieku chleba, ciasteczek, piernika metodami
tradycyjnymi)
✓✓ prelekcja na temat historii i technologii powstawania chleba
✓✓ prelekcja na temat historii młynów na rzece
Jasień
9. Spotkanie z piekarzem dla uczniów klas O–III
oraz projekcja filmu „Praca w piekarni”.
10. Wycieczka do piekarni i spotkanie z piekarzami
– uczniowie klas V.
Montaż słownomuzyczny, występy artystyczne
uczniów oraz degustacja podsumowała obchody „Tygodnia chleba” w naszej szkole. Gościnnie wystąpił
zespół ludowy pań z KGW z naszej gminy. Zapewniamy, że będziemy kontynuowali „Tydzień”. Wierzymy,
że zainspiruje wielu z nas do dalszych samodzielnych
już poszukiwań tego co zdrowe, naturalne i smaczne
w połączeniu z aktywnością ruchową.

Gimnazjum w Nowym Mieście Lubawskim

ul. Działyńskich 14; 13–300 Nowe Miasto Lubawskie
tel.:w 56/47
Gimnazjum
Nowym Mieście Lubawskim
42271; e–mail: gim_nml@wp.pl; www.gimnazjumnml.pl

Jak nie posmakujesz, to się nie przekonasz
Kolejna edycja „Tygodnia chleba w Szkole” w naszym gimnazjum miała na celu ukazać i uświadomić wszystkie pożytki, wynikające z konsumpcji
żytniego pieczywa oraz zachęcić do wprowadzania
tegoż pieczywa na nasze stoły. Koordynatorką kampanii została p. Agnieszka Bochenek, która wraz
z p. Marią Michalską i p. Katarzyną Wiśniewską
przeprowadziła tegoroczną akcję. Głównym celem
akcji była konsumpcja i smakowanie chlebków na
zakwasie, ale również zaangażowanie osób starszych, tzn. rodziców, babć i osób 50+.
Zrealizowaliśmy kilka zadań. W szkolnej świetlicy została przygotowana tematyczna gazetka informacyjna o kampanii oraz wartościach odżywczych
chleba na zakwasie. Rozpoczęliśmy współpracę
z p. Sabiną Tessmer ze szkolnego sklepiku i 18 października można było kupić przygotowane zdrowe
kanapeczki z żytnich bułeczek.
Nawiązaliśmy porozumienie z miejską piekarnią, które zakończyło się upieczeniem żytniego i litewskiego chleba na zakwasie i podarowaniem go

szkole. 19 października wolontariuszki z III klasy
spacerowały ulicami miasta propagując i informując o akcji i częstowały chlebkiem nowomieszczan.
Ogłosiliśmy konkurs na najsmaczniejszy chleb
na zakwasie wypiekany domowym sposobem.
W konkursie wzięły udział 4 bochenki. W zespole
oceniającym zasiadły: p. dyrektor Bożena Rutkowska-Marciniak, p. Bożena Balcerewicz (50+) oraz
wykwalifikowana kucharka p. Alina Nowińska. Zadaniem pań z jury było posmakowanie wszystkich
pieczonych chlebków i wyłonienie zwycięzcy, który
otrzymał nagrodę na najbliższym apelu szkolnym.
Również uczniowie mieli okazję wziąć udział
w kampanii przynosząc do szkoły pyszne przetwory „domowej roboty”, takie jak: dżemy, konfitury,
smalczyk, ogóreczki itp. Wolontariusze wykorzystując wypieczone i podarowane chlebki oraz przyniesione produkty przygotowali kanapeczki, które
młodzież gimnazjalna razem z nauczycielami mieli okazję posmakować i skonsumować w świetlicy
szkolnej.
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Sączu
Miejskie Przedszkole Integracyjne w Nowym
ńska 7; 33–300 Nowy Sącz
ul. Podhala
tel.:
18/442
Miejskie
Przedszkole
Integracyjne
w Nowym www.mp
Sączu
1322;
inowysacz.szkolnastrona.p

Przedszkolaki były dumne z własnej pomysłowości
Nasze Przedszkole dołączyło w dniach 16–23
październik 2012r. dołączyło do akcji „Tydzień
chleba”. W ciągu całego tygodnia odbywały się
w przedszkolu zajęcia na temat chleba, dla dzieci
w każdej grupie wiekowej (maluszki – 3-latki, średniaki – 4-latki oraz starszaki – 5 i 6-latki). Przygotowując scenariusze zajęć (50 minut dla dzieci
starszych oraz do 30 minut dla dzieci młodszych),
nauczyciele kierowali się otrzymanymi zaleceniami
– porządku przyczynowo – skutkowego.
16.X. – Przedszkolaki zostały zapoznane z modelem zdrowego odżywiania oraz z piramidą żywienia. We wszystkich grupach zwrócono szczególną uwagę na szacunek do chleba zważywszy na to, iż
wytwarzanie chleba to całoroczna praca wielu ludzi.
Odbyła się również prezentacja różnego rodzaju
pieczywa oraz degustacja.
17.X. – „Od bochenka do chleba”: W drugim
dniu przedszkolaki zapoznały się z pracą młynarza, rolnika, piekarza i poznały miejsca w których
pracują (pole, piekarnia). Każda z grup obejrzała
prezentację pt. „Od ziarenka do bochenka”, przedstawiającą znaczenie pracy rolnika, uświadamiającą
jak wielu rąk potrzeba by powstał chleb.
Dzieci poznały wygląd pszenicy i żyta oraz różnych mąk. W każdej grupie wiekowej śpiewano
piosenkę pt. „Zasiali górale”. Została też wykonana
gazetka dla przedszkolaków nt. różnego rodzaju
pieczywa.
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18.X. – W tym dniu przedstawiliśmy rolę i znaczenia chleba w naszym codziennym życiu. Odbyła się pogadanka na temat „Dożynki – ukazanie
piękna, folkloru i tradycji”. Dzieci poznały zwyczaje
związane z chlebem oraz przysłowia o chlebie, oglądały ilustracje związane z dożynkami. Były też „zagadki” – każda grupa rozwiązywała zagadki tekstowe związane z chlebem, a także zabawa muzyczno
– ruchowa „Zasiali górale”.
19.X. – wspólne pieczenie chleba: Dzieci dowiedziały się, jakie składniki są potrzebne są do przygotowania chleba na zakwasie. Wyjaśnialiśmy co
to jest zakwas, pokazaliśmy jak wygląda i pachnie.
Wspólnie zostało przygotowane ciasta, następnie
odbyło się pieczenie chleba oraz jego degustacja.
22.X. – wycieczka do piekarni: Przedszkolaki
pojechały na wycieczkę do piekarni, gdzie mogły
przyglądać się pracy piekarzy. Poznały sposób wypieku pieczywa oraz etapy powstawania chleba.
23.X. – podsumowanie: Podsumowanie kampanii, przypomnienie najważniejszych informacji
związanych z chlebem. Każda grupa przedszkolaków przygotowała plakat pt. „Nasz chleb”. Przedszkolaki były bardzo dumne z własnej pomysłowości.
Koordynator kampanii w placówce:
Katarzyna Tabaszewska

o w Oleśnicy
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kilińskieg
Jadwigi 1a; 56–400 Oleśnica
ul. Świętej
tel.:
71 314
Szkoła
Podstawowa
nr 2 im. 23
Jana Kilińskiego
w Oleśnicy sp2_olesnica@wp.pl; www.sp
23; e–mail:
2.olesnica.pl

Tydzień zdrowego chleba
Cele działania: Zwrócenie uwagi na problem
chleba, a także podniesienie świadomości konsumentów na temat zdrowotnych właściwości chleba
na zakwasie, wypiekanego tradycyjnymi metodami.
Promowanie zasad zdrowego odżywiania. Motywowanie uczniów do spożywania większej ilości chleba, w tym głównie z ziarna z pełnego przemiału,
żytniego, na zakwasie.

5. Zorganizowanie wystawy pt. „Tydzień zdrowego
chleba”.
6. Udział w zajęciach prowadzonych przez Mamy
i Babcie, podczas, których pieczemy chleb na zakwasie.
7. Degustacja chleba na zakwasie.
8. Prezentacja naszych działań podczas podsumowania programu.

Działania:

Instytucje wspierające: piekarnie, Rada Szkoły,
Rada Rodziców, Rodzice i dziadkowie uczniów.
Realizacja: Działania odbywały się w okresie od
16 do 25 października br. Piekarnia Powąska Zbigniew, Powąska Rafał upiekła 10 bochenków chleba
na zakwasie, przygotowała również ziarna zbóż oraz
zakwas na wystawę.
We wszystkich oddziałach szkolnych odbyły
się lekcje tematyczne. Wzięło w nich udział 604
uczniów.

1. Nawiązanie współpracy z piekarniami.
2. Lekcje tematyczne: Jak powstaje chleb? Przysłowia związane z chlebem. Piramida zdrowego
odżywiania. Jak przygotować zakwas? Jaki chleb
kupować? Uczymy się przygotowywać zdrowe
kanapki.
3. Przygotowanie prac plastycznych obrazujących
drogę chleba ,,Od ziarenka do bochenka”.
4. Przygotowanie prezentacji multimedialnych.

Olkuszu
Zespół Szkół nr 3 im. Antoniego Kocjana wNullo
32
Olkusz; Fr.
tel.: 32/645 60 27; e–mail: olkusz@swspiz.pl

Zespół Szkół nr 3 im. Antoniego Kocjana w Olkuszu

Zaszczepialiśmy bakcyla troski o własne zdrowie
W dniach 16–23 października 2012 r. został zorganizowany w naszym Zespole Szkół „Tydzień chleba”. Przygotowały go uczennice klasy II b LO pod
nadzorem mgr Haliny Kapkowskiej.

Projekt ten miał na celu:
✓✓ zmotywowanie młodych ludzi do spożywania
większej ilości chleba, w tym głównie z ziarna
z pełnego przemiału, żytniego na zakwasie.
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✓✓ umocnienie szacunku do chleba
✓✓ upowszechnienie idei dobrego chleba
✓✓ zainicjowanie świadomego wyboru żywności
w sklepie
✓✓ podniesienie rangi osób związanych z produkcją
żywności
✓✓ powstanie nowej przestrzeni w której idea zdrowego życia w zgodzie z naturą, przeistacza się
w różnorodne działania

✓✓ zwiększenie troski o własne zdrowie
Propagowanie idei chleba na zakwasie odbywało się wielopłaszczyznowo poprzez: plakaty informujące o założeniach projektu; prezentację multimedialną w której uczestniczyli uczniowie naszej
szkoły i która została zamieszczona na stronie internetowej naszej szkoły; degustację chleba pochodzącego z piekarni „PSS Społem Olkusz”.



w Olsztynie
Zespół Szkół Gastronomiczno–Spożywczyckah49;
10–560 Olsztyn
ul. Żołniers
tel.: 89/5337565; szkola@zsgs.olsztyn.pl; www.zsgs.olsztyn

Zespół Szkół Gastronomiczno–Spożywczych w Olsztynie

Tydzień chleba i zdrowego stylu życia
Odpowiadając na apel Fundacji Dobre Życie nasza szkoła włączyła się w obchody piątej edycji Tygodnia Chleba, który w tym roku odbywał się pod
hasłem „Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu
życia w szkole”. W ramach realizacji założeń projektowych uczniowie naszej szkoły i dzieci z Przedszkola ,,Bajkowy Dom” pod kierunkiem nauczyciela Mirosława Szymańskiego wypiekali bułeczki
oraz chleb. Wykonaliśmy również dwie gazetki tematyczne: nawiązującą do symboliki chleba i jego
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wartości odżywczych oraz promującą aktywny styl
życia.
Nauczycielki – Danuta Komar i Małgorzata
Marciniec zorganizowały konkurs ,,Moja wiedza
o chlebie”. W konkursie wzięło udział 15 uczniów
naszej szkoły.
Wyniki:
I miejsce – Katarzyna Sikorska z klasy 2 Tbż,
II miejsce – Paulina Keller z klasy 2 Tbż,
III miejsce – Magdalena Piłat z klasy 4 To.

Przedszkole Bajkowy Dom w Olsztynie

ul. Wyszyńskiego 22; 10–456 Olsztyn
tel.:Bajkowy
89/Dom533
Przedszkole
w Olsztynie
18 57; e–mail: przedszkole@bajkowydom.olsztyn.pl; www.bajkowydom.olsztyn.pl

W Bajkowym Domu zagościł chleb na zakwasie
W naszym przedszkolu od trzech lat organizujemy zajęcia i zabawy przybliżające dzieciom sposób
powstawania chleba oraz jego znaczenie w naszej
codziennej diecie. Chleb, który kupujemy jest na zakwasie i posiada certyfikaty zdrowej żywności. Starsze grupy chodzą na wycieczki do piekarni, poznają
etapy powstawania chleba, pieką go. Młodsze bawią
się ziarnem, lepią bułeczki, rogaliki z masy solnej,
chodzą do sklepu z pieczywem. Okruszki chleba zawsze zbieramy i karmimy nimi ptaki.
Oto kilka kartek z pamiętnika jednej z grup.

Pierwszy dzień – poniedziałek.

Dzisiaj byliśmy w sklepie z pieczywem. Zobaczyliśmy, jakie są jego rodzaje. Kupiliśmy chleb jasny
i ciemny oraz bułki z ziarnami. Pani w sklepie zapewniła nas, że był pieczony na zakwasie, dlatego
jest bardzo zdrowy.
Chleb smakował nam znakomicie. Jest z mąki,
a skąd się bierze mąka? A to już nam opowiedziały
nasze panie.
Na polu rośnie zboże. Złote kłosy skrywają wielki dar – ziarno.
Musieliśmy to sprawdzić sami. Dlatego wyłuskiwaliśmy ziarna z kłosów.

Drugi dzień – wtorek.

Każdy z nas z niecierpliwością szedł do przedszkola. Dziś mieliśmy odkryć, gdzie jest ta mąka.
Czy rzeczywiście mogła ukryć się w tak maleńkich
ziarenkach? Pani po śniadaniu pokazała nam dziwną maszynę z korbką, To był młynek. Miał malutką
szufladkę. Kiedy wsypaliśmy nasze ziarno do młynka i zakręciliśmy kilka razy korbką, sprawdziliśmy
czy coś pojawiło się w szufladce. Był tam proszek
– mąka, ale nie była całkiem biała. Spróbowaliśmy
ją przesiać przez sitko. W sitku zostały otręby, a w
miseczce pojawiła się biała mąka. Ale my z powrotem pomieszaliśmy wszystko razem. Taka mąka
jest zdrowsza. Z ochotą zabraliśmy się do zmielenia
swoich ziaren. Ciekawe, jak się ten chleb piecze? Jutro to sprawdzimy.
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Trzeci dzień – środa.

Dzisiaj byliśmy na wycieczce w piekarni. Były
tam wielkie maszyny i bardzo gorąco. Zobaczyliśmy, jak z mąki, wody i zakwasu powstają bułki,
chleb pszenny, żytni i razowy. Poczęstowano nas też
chlebem, dostaliśmy także zakwas, aby nasz chleb,
który jutro upieczemy był i smaczny, i zdrowy. Po
powrocie postanowiliśmy zrobić sobie czapki. Jutro
zobaczycie jak wyglądamy.

Piąty dzień – piątek.

Nasz chleb prezentował się okazale. Od rana zaczęliśmy smarować go masłem. Po cichu podskubywaliśmy kromki. Każdy chciał już spróbować swojego wypieku. Ale najpierw poczęstowaliśmy panie
i wszystkie dzieci w przedszkolu. Sami też próbowaliśmy wypieków innych grup. Pycha!
Poczęstowaliśmy też naszych rodziców. Wszystkie mamy wzięły od pań przepis, a my pomożemy
przy wygniataniu ciasta.
Postanowiliśmy, że w tym roku podczas wszystkich ważnych uroczystości w przedszkolu na naszych stołach będzie gościł upieczony przez nas
chleb na zakwasie. A na Boże Narodzenie każda
mama dostanie w prezencie zakwas z naszych wigilijnych bochenków chleba. Tak będziemy promować i zachęcać do własnego wypieku chleba na zakwasie. Niech jego bajkowy smak zagości w każdym
domu, tak jak w naszym. Smacznego!

Czwarty dzień – czwartek.

Dziś wielki dzień – piekliśmy chleb z naszej
mąki, z naszych ziaren. Rano przygotowaliśmy zaczyn z zakwasu i mąki. A po śniadanku zaczęliśmy
mieszać, ugniatać. Pamiętaliśmy też o czystości:
umyte ręce, fartuszki i nasze czapki.
Zrobiliśmy aż 4 chleby na zakwasie – dwa z mąki
żytniej i dwa z pszennej razowej (to ta nasza). Żytnią mąkę przyniosła pani. Wspólnie z panią kucharką wstawiliśmy chleb do piekarnika. Wkrótce po całym przedszkolu rozniósł się piękny zapach.
Niestety – zjemy nasz chlebek dopiero jutro.
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Przedszkolaki z Przedszkola „Bajkowy Dom”
w Olsztynie. Artykuł opracowała Edyta Markowicz
– nauczyciel grupy „Biedronki”.

Zespół Szkół w Orłowie Drewnianym

22–376 Orłów Drewniany
tel.:
Zespół
Szkół 84/61
w Orłowie Drewnianym
83420; e–mail zsorlow@neostrada.pl; www.zsorlowd.yoyo.pl

Chleb naszym życiem
Nasi uczniowie wzięli udział w IV edycji ogólnopolskiej kampanii „Tydzień chleba”. 19. 09. 2012r.
odbyła się w szkole promocja zdrowej żywności.
Przeprowadzeniem akcji zajęły się nauczycielki: Jolanta Banaszkiewicz, Monika Mokrzecka, Maria
Mołczan, Renata Jarosławska, Anna Jaworska oraz
Anna Mazurek. W przygotowanie kampanii zostały
zaangażowane najmłodsi uczniowie naszej szkoły
pod opieką wychowawców. Efekty pracy maluchów
podziwiała cała społeczność szkolna. Dzieci z klasy pierwszej i drugiej zrobiły chlebki z masy solnej.
Natomiast trzecioklasiści z wielkim zaangażowaniem piekli chleb z wychowawczynią. Tego dnia
wszyscy uczniowie, jak i rodzice mogli poczęstować
się chlebem. Degustacja świeżego chleba stała się
największą atrakcją akcji.

Cała akcja została poprzedzona wycieczką
uczniów kl. 0 – III do piekarni w Izbicy, podczas
której maluch poznały proces pieczenia chleba.
Przygotowano gazetkę szkolną z ciekawymi informacjami na temat chleba oraz zachęcająca do codziennego jego spożywania. Został przeprowadzony
cykl godzin wychowawczych poświęcony zdrowemu żywieniu i walorom odżywczym chleba. Ponadto w ramach kampanii uczniowie kl. 0 – III udali
się do młyna, wykonano prezentację multimedialną
„Chleb naszym życiem”, inscenizację tradycji i zwyczajów związanych z chlebem oraz przygotowano
wystawę prezentująca narzędzia, którymi posługiwały się nasze babcie piekąc chleb. Mamy nadzieję,
że „Tydzień chleba” zagości na stałe w Orłowie.

Jana Matusiaka w Ostrowąsie
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im.
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Pub
Ostrowąs 81; 87–700 Aleksandrów Kujawski
tel.: 54/282 2743; e–mail: psp.ostrowas@wp.pl; www.pspostrowas.hekko.pl

Publiczna Szkoła Podstawowa im. księdza kanonika Jana Matusiaka w Ostrowąsie

Uczniowie zobaczyli ile trudu trzeba,
by rano na nasze stoły trafiał świeży chleb
„Tydzień chleba” odbył w naszej szkole w dniach
16-23.10.2012. 16 października został przedstawiony szczegółowy harmonogram działań oraz wskazane zostały główne cele projektu, czyli:

✓✓ zdrowe odżywianie i prawidłowy wybór żywności; motywowanie uczniów do spożywania
większej ilości chleba, w tym tego żytniego na
zakwasie; umacnianie szacunku dla chleba i ludzi pracujących przy jego powstawaniu.
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Opracowano zadania dla poszczególnych
klas.

Kl. 0–III pracować miały pod hasłem Od ziarenka do bochenka
Najmłodsi obejrzeli film „O powstawaniu chleba”, omawiali historyjkę obrazkową pod tym samym tytułem, zapoznawali się z utworami o chlebie, a także bawili się przy piosence „Mało nas do
pieczenia chleba”. Został ogłoszony konkurs na najpiękniejszą pracę plastyczną wykonaną z różnych
ziaren zbóż. Uczniowie wyruszyli na wycieczkę do
pobliskiego sklepu w celu poznania różnych rodzajów mąki i pieczywa. Mieli także przedstawić pomysły na zagospodarowanie czerstwego chleba. Klasa
III wraz ze swoją panią Małgorzatą Grzankowską
przygotowała wyroby piekarnicze z masy solnej.
„Cała prawda o chlebie” – to z kolei hasło
przewodnie wyznaczające kierunek pracy
klasom IV–VI
Uczniowie zapoznali się z procesem technologicznym wypieku chleba oraz poznali walory zdrowotne chleba na zakwasie. W tym celu zorganizowana
została wycieczka do piekarni „Polcorn” w Ciechocinku. Wyprawa okazała się bardzo pouczająca i niezwykle potrzebna, uczniowie zobaczyli ile wysiłku
trzeba włożyć, by każdego ranka na nasze stoły trafiło świeże pieczywo. Uczeń klasy IV – Cezary Wójcik
napisał wiersz o chlebie, uczennice kl. V przedstawiły
przepis na chleb w języku angielskim, a uczniowie kl.
VI stworzyli plakaty i umieścili na nich rymowanki,
przysłowia i powiedzenia ludowe o chlebie. W projekt zaangażowali się dosłownie wszyscy...

Z dnia na dzień szkolny hol coraz bardziej zapełniał się pracami plastycznymi, plakatami, wyrobami piekarniczymi z masy solnej oraz różnymi
rodzajami pieczywa i zbóż. Powstała piękna wystawa – takie nasze małe szkolne muzeum, bo znalazł
się w nim nawet jeden eksponat przyniesiony przez
ucznia kl. VI Krzysztofa Chełminiackiego – dzieża
– dawne naczynie, służące do wyrobu ciasta i wypieku chleba.
23. października, odbył się apel podsumowujący
działania podejmowane przez tydzień. Rozstrzygnięto konkursy i wręczono nagrody, a na koniec
panie koordynujące projekt zaprosiły wszystkich
do degustacji chleba upieczonego przez rodziców
i posmarowanego naturalnymi produktami (miód,
powidła, dżem), wytworzone w domach.
Kampania przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. Zgodnie z sugestiami organizatorów kampanii, do naszej akcji zaangażowaliśmy osoby powyżej
50 roku życia. Nasze mamy i babcie upiekły nam
wspaniałe, pyszne chleby na zakwasie. Uczestniczyły w tworzeniu obrazków z ziaren zbóż, lepieniu
pieczywa z masy solnej i brały udział w wycieczce
do piekarni. Razem z nami wyszukiwały wiersze,
przysłowia, powiedzenia i tworzyły rymowanki
o chlebie. Z ideą naszej akcji zapoznaliśmy pracowników piekarni i właścicielkę sklepu spożywczego,
gdzie byliśmy na wycieczce. W naszej kampanii
aktywnie uczestniczyli wszyscy nauczyciele, wychowawcy i pracownicy administracyjni szkoły.
Koordynatorzy:
Anna Gralewska-Balcerak,
Jolanta Chałajda-Syrocka

Ostrowie Wielkopolskim
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II26;w 63–400
Ostrów Wielkopolski

ul. Asnyka
tel.:
62/59
Szkoła Podstawowa
nr 9 im. Jana
Pawła II w Ostrowie
Wielkopolskim
12381;
e–mail
sp9ostrow@promax.media.pl; www.sp9ostrow.promax.media. pl

Zapach pieczonego ciasta ogarnął całą szkołę
Odpowiedzieliśmy na zaproszenie Fundacji Dobre Życie i wzięliśmy udział w kampanii pt. „TYDZIEŃ CHLEBA NA ZAKWASIE W SZKOLE
2012”, który odbywał się od 16 do 23 października.
Uczniowie klas trzecich w ramach zajęć edukacyjnych poznali proces powstawania chleba od ziarna
zasianego przez rolnika i zebranego w czasie żniw,
poprzez pracę młynarza i piekarza, który piecze chleb
– najważniejszy produkt spożywczy dla wszystkich
ludzi na świecie, jednak nie wszędzie wygląda tak
jak u nas. Często smakuje inaczej, ponieważ są różne
sposoby jego wyrabiania i pieczenia. Uczniowie klasy
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III c mogli posmakować chleba, który został upieczony w domowym piekarniku przez mamę jednego
z uczniów. Pajda domowego chleba z masłem bardzo
wszystkim smakowała. Dzieci usłyszały opowieść
o wypieku chleba na wsi przez gospodynie, które
same przygotowywały zakwas – produkt potrzebny
do wypieku chleba, który powoduje, że chleb zachowuje długo świeżość i jest pulchny. Chleb wypiekano
raz na tydzień lub nawet na dwa tygodnie.
W ramach „Tygodnia chleba” została zorganizowana wystawa chlebów. Uczniowie naszej szkoły
mogli zobaczyć różne rodzaje pieczywa, które wy-

piekane są w piekarni znajdującej się najbliżej naszej
szkoły. Dzieciom najbardziej podobał się duży bochenek chleba upieczony na dożynki – pięknie przyozdobiony. Na wystawie oprócz pieczywa uczniowie
mogli zobaczyć ziarna zbóż uprawianych w Polsce,
a także zboże ozime rosnące na polu i słonę. Na tablicy korkowej znalazła się gazetka pt. „Od ziarenka
do bochenka”, na której przedstawiono pracę ludzi
zwiazanych z chlebem – rolnika, młynarza, piekarza.
W środę 17.X. losowo wybrane przedstawicielki
klas trzecich w szkolnej kuchni pod czujnym okiem

pań kucharek przygotowały ciasto i uformowały
bułki. Zapach pieczonego ciasta ogarnął całą szkołę,
a przepyszne bułki z apetytem zostały skonsumowane przez trzecioklasistów i nie tylko.
Chociaż „Tydzień chleba” za nami to jednak naszych ucznów z klas trzecich czeka wizyta w piekarni „MIMA”, gdzie wszyscy wezmą udział w przygotowaniu ciasta i pieczeniu chleba na zakwasie pod
okiem zawodowców.
Bożena Niklewicz
– nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej





Szkoła Podstawowa w Oszkowicach

Oszkowice 28; 99–423 Bielawy
tel.:
46/83
Szkoła
Podstawowa
w Oszkowicach
82435; e–mail: oszkowicesp@op.pl; www.sposzkowice.szkolnastrona.pl

„Tydzień” trwał 10 dni
To była już druga edycja „Tygodnia Chleba”
w naszej szkole. Dzięki ubiegłorocznej kampanii
sporo dowiedzieliśmy się o zbożach chlebowych
i ich przetwarzaniu w Polsce. Zapoznaliśmy się też
z historią chleba, jego wartościami odżywczymi
i zdrowotnymi. Poznaliśmy różne typy mąk, kasz,
pracę młynarza itd. Wiemy, że chlebem trzeba
się dzielić z innymi ludźmi. Na takim fundamencie warto budować nie tylko nową wiedzę o chle-

bie i żywieniu. Wypada wręcz dostrzec, że pojęcie
„CHLEB” ma wiele znaczeń. W ich odkrywaniu pomogły nam znane powiedzenia i przysłowia, które
stały się mottem każdego z „Tygodniowych” dni.
Tegoroczna kampania trwała dłużej, bo 10 dni.
Jednym z powodów jej wydłużenia stała się zapowiedź uczestnictwa w akcji przedstawicieli ARiMR
w Łodzi. Inny, nie mniej ważny dla nas fakt to nasz
akces do Regionalnej Skierniewickiej Sieci Szkół
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Promujących Zdrowie, który uroczyście odbył się
12.X.2012 r. Chcieliśmy też szerzej niż do tej pory
poinformować o naszych działaniach środowisko
lokalne i sąsiadujące z nami szkoły. A taki cel zobowiązuje!
Pierwszy dzień „Tygodnia” (16.X.12 r.) stanowił
zaproszenie do „chlebowej” krainy, w której tak jak
w dawnej Polsce „kruszynę chleba podnoszą z ziemi
przez uszanowanie dla darów nieba”. W zrozumieniu tej prawdy pomogła prezentacja multimedialna „Co powinniśmy wiedzieć o chlebie?” i wizyta
w wirtualnym Muzeum Chleba w Radzionkowie na
Śląsku.
Pani dyrektor E. Czubatka ciekawie i bardzo
przystępnie omawiała trudne, zwłaszcza dla maluchów z przedszkola zagadnienia dotyczące różnych
znaczeń słowa „chleb” oraz opowiadała o jego typach na świecie a dzieci dziwiły się, dlaczego pośród
zbóż uprawianych na świecie tak niewiele jest żyta
Środa 17.X. upłynęła pod hasłem: „Kawałek
chleba nie spadnie z nieba”. Przekonali nas o tym
w widowisku „Od ziarenka do bochenka – dawniej
i dziś” uczniowie klasy II i III.
Niełatwo też było uczniom klas starszych, którzy
tego dnia na dobre rozpoczęli prace projektowe. Za
to uczennice klasy I–III kolorowały rysunki opisujące zawody związane z chlebem z wielką radością.
Największą atrakcją czwartkowego dnia była
wizyta w piekarni w Piątku i oglądanie pieca chlebowego, który bardzo przypominał ten, który dzieci
widziały na filmiku w Muzeum Chleba.
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Na zajęciach technicznych w szkole z otrzymanego z piekarni zakwasu dzieci z klas starszych zarabiały w poniedziałek wraz z panią Walczak chleb.
Upieczony i podany we wtorek z masłem przez panią S. Kasińską smakował wyśmienicie.
Środa 24.X. stała się dniem szkolnych podsumowań. Towarzyszyło jej hasło: „Ziarnko do ziarnka
i zebrana miarka”. Dzieci z klas IV–VI przedstawiły
przygotowane przez siebie książeczki oraz pracując
metodą „6 kapeluszy myślowych”, próbowały rozwiązać ogólnoświatowy problem walki z niedożywieniem i głodem na świecie
Rozstrzygnięto także konkurs poetycko-recytatorski „Okruchy chleba”.
Dniem wyjątkowym stał się dla nas czwartek,
26.X. Goszczący w naszej szkole przedstawiciele ARiMR w Łodzi obejrzeli i docenili całokształt
naszych „Tygodniowych” dokonań: przedstawienie „Od ziarenka do bochenka, prace plastyczne
uczniów klas I–III i nagrodzili laureatów 3 pierwszych miejsc Zapoznali się z wynikami prac projektowych i wysłuchali nagrodzonych w konkursie
poetycko-recytatorskim uczniów oraz popróbowali
upieczonych przez nas we wtorek kolejnych bochenków chleba. Do zobaczenia w V. edycji Tygodnia.
Zespół w składzie:
dyrektor szkoły – Elżbieta Czubatka,
koordynator – Irena Funk,
nauczyciele – Iwona Godlewska, Grzegorz Jagiełło,
Sławomira Kasińska, Marzanna Rybus,
Ireneusz Sołek, Monika Urbańska-Broniecka,
Anna Walczak

ch
Zespół Szkół im. Emili Sczanieckiej w Pniewa
i 10; 62–045 Pniewy; woj. wielkopolskie
ul. Wolnośc
tel.:
Zespół
Szkół61/291
im. Emili Sczanieckiej
w Pniewach
0607;
e–mail: zespolszkolpniewy@wp.pl; www.zs–pniewy.pl/

Uczniowie upiekli chleb i przygotowali plakaty
o zdrowym odżywianiu
W dniach 16 – 23 października 2012 r. w Zespole Szkół realizowany był program pod nazwą „Tydzień chleba na zakwasie”. Jego pomysłodawcą jest
Fundacja Dobre Życie.
W ramach programu „Tygodnia” uczniowie klas
gastronomicznych własnoręcznie upiekli bochenki
chleba, następnie przyozdobili je w świeże warzywa
i równie smaczne pasty na bazie białego sera, które
zachwycały już samym wyglądem. Pysznych kanapek mogła spróbować młodzież ucząca się w pozostałych typach szkół. Niecodzienna akcja zasługuje
na szczególnie uznane, ponieważ jak wiemy, naturalna, zdrowa żywność jest coraz rzadziej spotykana
w naszym otoczeniu.

Młodzież ucząca się w technikum gastronomicznym, zasadniczej szkole zawodowej kształcącej w zawodzie kucharz małej gastronomii i liceum
ogólnokształcącym, przygotowała plakaty prezentujące właściwy model odżywiania się, w wielu
klasach na lekcjach wychowawczych i przedmiotowych odbyły się pogadanki na ten temat. Uczniowie
przygotowali również ulotki i referaty o roli chleba
w żywieniu.
Mamy nadzieję, że realizacja kampanii w Zespole Szkół przyczyni się do zmiany sposobu odżywiania się naszych uczniów.
Organizatorzy szkolni:
nauczyciele pionu gastronomicznego
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sinowicach
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pru49;
98–240 Szadek

Prusinowice
tel.:
43/82
Szkoła
Podstawowa
im. Jana 15697;
Pawła II w Prusinowicach
email: prusinowice@wp.pl; www.prusinowice.szkola.pl

„Tydzień” był ciekawy, twórczy i „zdrowy”!
W tym roku po raz pierwszy uczestniczyliśmy
w kampanii pt. „Tydzień chleba w szkole”, promującej zdrowe odżywianie. Projekt opracowała i koordynowała Halina Rudecka. Ze względów organizacyjnych szkoły projekt realizowany był w dniach od
26 do 30 listopada 2012 r.
Aby osiągnąć założone cele zaplanowaliśmy
i zrealizowaliśmy w ciągu tego tygodnia następujące
działania:
✓✓ wycieczka do piekarni i młyna w Szadku,
✓✓ przygotowania poszczególnych klas do prezentacji swoich zadań,
✓✓ udział w konkursie na najładniejszą pracę plastyczną wykonaną z różnych zbóż,
✓✓ tradycyjny i współczesny wypiek chleba – warsztaty.
26.XI. zwiedziliśmy piekarnię Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Szadku. Z procesem technologicznym (wyrabianie, formowanie,
leżakowanie w komorze, wkładanie i wyjmowanie
z pieca) zapoznał nas piekarz pan Piotr Kubik.
Uczniowie poznali recepturę ciasta na chleb, dowiedzieli się jakie znaczenie zdrowotne ma zakwas,
który jest składnikiem chleba oraz zobaczyli wypiek „Chleba Szadkowskiego” w piecach opalanych
drewnem i węglem.
Następnie udaliśmy się do Młyna Zbożowego
państwa Łaszkiewiczów. Mogliśmy zobaczyć jak
zsypuje się zboże, które jest następnie bardzo dokładnie i kilkakrotnie czyszczone, a potem mielone
na mąkę. Zobaczyliśmy także linie technologiczne, które pakują mąkę dla odbiorców indywidualnych, jak i dużych firm. Duże nowoczesne maszyny
i zautomatyzowane hale zrobiły na nas ogromne
wrażenie. Dzieci stwierdziły, że praca piekarza i młynarza jest trudna, ale niezwykle potrzebna wszystkim ludziom. Uświadomiły sobie również, że chleb
trzeba szanować i nie marnować żywności.
Przez kolejne dni zbieraliśmy informacje, opracowywaliśmy różne materiały, jednym słowem,
przygotowywaliśmy się do prezentacji projektu już
na forum całej szkoły.
Nadszedł dzień podsumowania. Uczniowie klasy III przedstawiły piękną inscenizację pt. „Od ziarenka do bochenka”.
Dzieci z oddziału przedszkolnego recytowały
wierszyki o chlebie i przygotowały zdrowe i kolorowe koreczki z żytniego chleba i warzyw. Klasa
I przygotowała wyroby piekarnicze z masy solnej
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oraz zaprezentowała szereg przysłów o chlebie. Klasa II zrobiły piękną wystawę ukazującą różne rodzaje zbóż i mąk z hasłem przewodnim „Pamiętaj, jedz
codziennie produkty zbożowe”. Wykonały także
ilustrowany album prezentujący podstawowe zboża
w Polsce oraz przekazały wiele informacji na temat
właściwości zdrowotnych przetworów zbożowych.
Klasa III gimnazjum wykonała prezentację multimedialną zatytułowaną „Historia chleba”. Klasa IV
zaprezentowała plakat „Wartości odżywcze chleba”
oraz przekazała informacje na ten temat.
Klasa V miała za zadanie upiec wcześniej chleb,
następnie przekazać informacje na ten temat i zorganizować degustację upieczonego chleba.
Najpierw z pomocą seniorki p. Krystyny Kowalskiej upiekli tradycyjny chleb na zakwasie, ręcznie
i długo wyrabiany.
Następnie wspólnie z p. Rudecką piekli chleb,
już współczesną metodą, wykorzystując do tego
celu urządzenie zwane automatem do pieczenia
chleba. Do ciasta chlebowego dodali siemię lniane,
ziarna słonecznika i dyni. Urządzenie wyrobiło ciasto chlebowe, a potem uczniowie przełożyli chleb
do foremek i upiekli w piekarniku.
Podczas prezentacji pokazali rezultat swojej pracy – przygotowane kanapki z chleba, który upiekli,
a także zgromadzone przedmioty, które służyły kiedyś do wypieku chleba, takie jak: dzieża, koszyczki,
drewniana łopata do chleba. Przedstawili również
ogólną recepturę na tradycyjny „Chleb prusinowski” oraz przygotowali kopie tego przepisu dla chętnych kolegów i koleżanek. Nie zapomnieli też o rodzicach, i dla nich przygotowali ulotki informujące
o zdrowotnych właściwościach chleba na zakwasie
i produktów zbożowych.
Klasa VI wykonała album z różnymi przepisami na chleb, m.in. na chleb pełnoziarnisty i chleb
orkiszowy.
Kolejną prezentację multimedialną pt. „Chleb
w różnych częściach świata” wykonali uczniowie
I gimnazjum. Uczniowie przedstawiali nie tylko
różne rodzaje chleba, ale także wyeksponowali cechy charakterystyczne dla danego państwa związane z krajobrazem i architekturą. Była to więc dodatkowa lekcja geografii.
Klasa II gimnazjum przygotowała prezentację pt.
„Chleb w literaturze i sztuce”. Można było obejrzeć
przygotowaną przez uczniów wystawkę ilustracji
z dziełami malarskimi nawiązującymi do tematyki

chleba. Uczniowie przekazali ciekawe informacje
dotyczące motywu chleba w literaturze oraz recytowali piękne wiersze o tej tematyce. Była to prawdziwa uczta dla ducha.

Został też rozstrzygnięty konkurs, a wyróżnieni
uczniowie otrzymali nagrody. Na zakończenie – degustacja. Chleb smakował wyśmienicie, a koreczki
były bardzo apetyczne.
Ten tydzień był ciekawy, twórczy i „zdrowy”!

Zespół Szkół im. Ireny Sendler w Przemkow3;ie59–170 Przemków 35 (k. Legnicy)
www.przemkow.pl

Leśna Góra

Zespół Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie

Niech ta magia trwa przez cały rok
„Tydzień Chleba” odbył się w naszym Zespole
Szkół w dniach 16-24 października. Koordynatorem
„Tygodnia” była pani pedagog Daria Sapian, która
przez cały tydzień prowadziła dla młodzieży zajęcia
warsztatowe z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej na temat właściwości odżywczych chleba
pieczonego na zakwasie. Szkolny Klub Wolontariusza (pod opieką pań pedagog – Darii Sapian i Małgorzaty Zawiłowicz) przygotował ścienną gazetkę
na korytarzu szkolnym, a Szkolny Klub Miłośników
Obyczajów i Tradycji Polskiej oraz Rękodzieła Artystycznego (pod opieką pani Barbary Kowalskiej)
przygotował ulotkę pt. „Chleb w Tradycji Polskiej”.
Do każdej ulotki dołączony był przepis na chleb
pieczony na zakwasie, który od lat pieką i polecają
panie wicedyrektor – Agnieszka Wałowska i Elżbieta Kaniewska.

Uwieńczeniem Tygodnia Chleba był uroczysty
apel „Bądź dobry jak chleb…”.
Na apelu w montażu słowno-muzycznym przedstawiono polskie tradycje związane z chlebem.
Uroczystość uświetnił występ Zespołu Ludowego
„Marzenie” ze Szklarek, który zaprezentował pieśni
związane z chlebem i tradycją polską, a także dał
przykład, jak wspaniale można spędzać czas w każdym wieku. Panie z zespołu przygotowały nie tylko piękną oprawę muzyczną, ale także tradycyjne
polskie wypieki i wystawę rękodzieła artystycznego,
którą wszyscy mogli podziwiać.
Po apelu odbyła się najsmaczniejsza część obchodów Święta Chleba – degustacja chleba, którego sponsorem były piekarnie, własne chlebki upiekły też panie wicedyrektorki i pani Jolanta Trygar.
Chleb był okraszony miodem, masłem czosnkowym, domowym dżemem i smalcem.
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„Tydzień” wpisał się w naszej szkole już na stałe
do kalendarza imprez i uroczystości szkolnych. Jak
mówi Walentyna Rakiel-Czarnecka, pomysłodawczyni kampanii i wiceprezes Fundacji Dobre Życie „…jest to bardzo niezwykłe, że już od czterech

lat przychodzi taki czas, kiedy w szkole mówi się
o chlebie. Jest w tym jakaś magia…”. Niech ta magia
trwa w naszej szkole przez cały rok.
Daria Sapian



Zespół Szkół Gimnazjum w Przygodzicacha 2; 63–21 Przygodzice

ul. Wysock
tel.: 62/5927005; e–mail: gimprzygodzice@poczta.fm; www.zsprzygodzice.blink.pl

Zespół Szkół Gimnazjum w Przygodzicach

Spodobał nam się pomysł, będziemy kontynuowali
„Tydzień” w przyszłości
W tym roku szkolnym uczniowie naszego Zespołu
Szkół po raz pierwszy przyłączyli się do akcji. „Tydzień
chleba na zakwasie 2012”. W dniach 16-23.10.12 r.
zrealizowaliśmy kilka zadań, m.in. ogłoszony został
konkurs plastyczny na plakat z hasłem promującym
jedzenie chleba, poszukiwaliśmy przysłów o chlebie,
tłumaczyliśmy przepisy dotyczące chleba z języka polskiego na angielski i niemiecki, odbyła się wycieczka
uczniów klasy II do piekarni w Przygodzicach.
Podczas apelu podsumowującego „Tydzień” uczniowie klas I-III gimnazjum przedstawili uczniom szko-
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ły podstawowej prezentację multimedialną dotyczącą historii i symboliki chleba, zaprezentowali wiersze
o chlebie, zainscenizowali legendę o chlebie, omówili
proces technologiczny chleba na podstawie zdjęć zrobionych podczas wycieczki w piekarni oraz przygotowali dla wszystkich degustację chleba z różnymi dodatkami.
Wszystkim bardzo spodobał się pomysł kampanii, dlatego też będziemy starali się kontynuować
„Tydzień” w następnych latach w naszej szkole.
Koordynator – mgr Izabela Robotnikowska

ła w Radzyniu Podlaskim
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Paw
iego 15; 21–315 Radzyń Podlaski
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im. Jana
Pawła w Radzyniu
Podlaskim riat.zsp@pra.pl; www.zs
332;
e–mail:
sekreta
pradzyn.internetdsl.pl

Upiekli chleb i przygotowali audycję telewizyjną
Do udziału w kampanii Fundacji Dobre Życie
nasz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych włączył się
po raz pierwszy. Akcja trwała cały tydzień. Uczniowie klasy II technikum żywienia i gospodarstwa
domowego upiekli chleb na zakwasie, a ponadto
przygotowali audycję telewizyjną promującą zdrową żywność. Oglądając audycję można było dowiedzieć się między innymi o tradycyjnych metodach
wypieku chleba, a także zdobyć informacje dotyczące korzyści płynących ze spożywania chleba na
zakwasie.
23 października odbyła się w szkole promocja
zdrowej żywności. Uczniowie klas gastronomicznych przygotowali smaczne kanapki z chleba na zakwasie, masła z ziołami i pomidorów. Nie zabrakło
też owoców. Na stołach znalazły się smaczne, pol-

skie jabłka. Poczęstunek został przygotowany dla
całej społeczności szkolnej.
Przeprowadzona akcja promocyjna cieszyła się
dużym zainteresowaniem wśród młodzieży, nauczycieli i pracowników szkoły. Mamy nadzieję, że
uczniowie posiadając wiedzę o wartościach odżywczych i zdrowotnych chleba na zakwasie, będą chętniej po niego sięgali.
Realizacja tego „chlebowego” przedsięwzięcia
była możliwa dzięki zaangażowaniu uczniów i nauczycieli – pani Małgorzaty Tokarskiej, Małgorzaty
Musiejuk, Małgorzaty Jakubiuk, Elżbiety Stasiowskiej, Anny Matysiak i Anny Matejek oraz wsparciu dyrekcji szkoły, a w szczególności dyrektora
Zdzisława Janusa i wicedyrektora Grażyny Dzidy.
Małgorzata Tokarska

akach
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernikakaw11;Rod
32–310 Rodaki
ul. Strażac
tel.: 32/642 01 21; e–mail: rodaki.szkola@op.pl; www.sp.rodaki.pl

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Rodakach

W naszej szkole promuje się zdrowie i żyje się zdrowo
Nasza szkoła dołączyła do grona szkół biorących
udział w czwartej edycji kampanii „Tydzień chleba
na zakwasie w Szkole”, której inicjatorem jest Fundacja Dobre Życie. Zaplanowaliśmy szereg działań.
W pierwszym dniu kampanii dzieci z klasy II i III
przygotowały inscenizację pt.” Od ziarenka do bochenka”. Nasi uczniowie dowiedzieli się „Ilu rąk
potrzeba, aby mieć kawałek chleba”. Na korytarzu
przygotowano piękną dekorację oraz gazetkę z wiadomościami i ciekawostkami o chlebie. Ponadto
zorganizowano stoisko z różnymi gatunkami chleba, dzięki temu zapachniało w całej szkole. Na zakończenie wszyscy uczniowie i nauczyciele podzielili się pysznym i pachnącym, świeżym chlebem.
W naszej szkole promuje się zdrowie i żyje się
zdrowo. Kampanie na rzecz zdrowego stylu to już
nasza szkolna tradycja. Należymy do Powiatowej
Sieci Szkół Promujących Zdrowie, dlatego z entuzjazmem przyłączyliśmy się do ogólnopolskiej kampanii poświęconej promowaniu naturalnie wytwarzanej żywności.

Drugi dzień kampanii przebiegał pod hasłem:
„Bądź dobry jak chleb”. Uczniowie w tym dniu
przygotowali zdrowe kanapki. Hasło to ma jeszcze
inny wymiar – religijno – wychowawczy: powinno
się być „dobrym jak chleb”, z którego każdy może
dla siebie kęs ukroić i nakarmić się, jeśli jest głodny.
Codzienne dobre relacje buduje się na serdeczności
, życzliwości, dobroci. Każdy codziennie potrzebuje
mojego ciepłego słowa, świeżego uśmiechu, smacznego żartu: mam być po prostu dobry dla wszystkich – jak chleb.
Warsztaty plastyczne – dzień trzeci. Chleb w naszej kulturze ma wartość o wiele większą niż jakikolwiek inny pokarm. Obok wartości odżywczej,
czy walorów smakowych, ma także wielkie znaczenie symboliczne, społeczne czy też religijne. W Modlitwie Pańskiej z dziecięcą ufnością zwracamy się
do Ojca w niebie, prosząc o pomoc w życiu codziennym, o nasz codzienny chleb. W trzecim dniu
kampanii uczniowie wykonywali plakaty o chlebie.
Zorganizowano wystawę na korytarzu, dzięki czemu mogą ją oglądać także rodzice.
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„Z czym lubisz kanapkę” – czyli kolorowe
i pomysłowe przebranie. Kolejny dzień naszej akcji
przebiegał pod tym właśnie hasłem. Nasi uczniowie
wraz z rodzicami przygotowali bardzo ciekawe i kolorowe kostiumy warzyw, którymi „stroimy” nasze
kanapki. Były pomidorki, rzodkiewki, ogórki, papryki, a najśmieszniej wyglądał szczypiorek z piękną, zieloną czupryną na głowie. Było dużo śmiechu
i zabawy, a najciekawsze kreacje nagrodzono głośnymi brawami.
Warsztaty pieczenia chleba – to kolejne działanie. „Bez chleba żyć się nie da” – te słowa są wyrazem
naszej codziennej troski o chleb powszedni i głębokim uzasadnieniem uroczystości Święta Chleba.
To święto jest świadectwem wielkiego uznania dla
ludzi dla ich trudu, którzy codziennie dosypują do

każdego bochenka chleba goszczącego na naszym
stole garstkę swej pracy a więc dla rolników, młynarzy, piekarzy i cukierników.
22. października odbyły się w naszej szkole
warsztaty pieczenia chleba. Uczniowie klasy II i III
upiekli pyszne bułeczki i chleb. Chlebem zapachniała cała szkoła. Wszyscy duzi i mali poczęstowali
się świeżym, jeszcze ciepłym chlebem i bułeczkami.
Wyprawa do piekarni, czyli „Bez pracy nie ma
kołaczy”. 23. października uczniowie odwiedzili
piekarnię w Rodakach. Dzieci poznały proces wypieku chleba.
Akcję przygotowały panie:
Małgorzata Leśniak – edukacja wczesnoszkolna,
Irena Lelakowska – Koordynator Promocji Zdrowia,
Iwona Barczyk – edukacja wczesnoszkolna.
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Publiczne Gimnazjum im. 67 Pułku Piechoty oraz Szkoła Podstawowa w Romanowie Dolnym

Uroczysty dzień pokazuje,
jak wplatać staropolskie zwyczaje w naturalny rytm
pracy
W dniach od 16 do 23 października nasze Gimnazjum wraz ze Szkołą Podstawową w Romanowie
Dolnym przystąpiło do kampanii Fundacji Dobre
Życie. Pragniemy, aby nasi uczniowie świadomie
wybierali to, co jedzą. Chcemy, aby na naszych sto-
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łach „królował” zdrowy chleb. Jednocześnie mamy
nadzieję, że dzięki zajęciom edukacyjnym nasi
uczniowie poznali i będą kultywowali piękną tradycje, związaną z symboliką i historią chleba pieczo-

nego na zakwasie. Chcemy umocnić szacunek do
niego, sprawić, że zrodzą się refleksje i dobre myśli.
„Tydzień chleba” był okazją, aby zastanowić
się nad swoją dietą, uważniej wybierać produkty
w sklepie, dokładniej czytać etykiety, by po prostu
zatroszczyć się o swoje zdrowie!
16 października 2012 uczniowie naszej szkoły
wyszli na ulice, aby zaprosić społeczność do przyłączenia się w akcję i częstowali świeżym, pysznym
chlebem.
Ponadto odbyły się następujące działania, które
koordynowane były przez nauczyciela Małgorzatę
Feciuch:
Ogłoszone zostały konkursy: plastyczny dla
uczniów klas IV-VI SP „Mój koszyk z piekarni”, na
ulotkę informacyjną dla klas I-III Gimnazjum pt.
„Produkty zbożowe podstawą diety”, kulinarny – na
„Najciekawszy wypiek klasy IV-VI SP i I-III G”.
Wykonanie gazetek w klasach i holu szkoły.
Pogadanki w klasach, zachęcające do spożywania większej ilości chleba, w tym głównie z ziarna
pochodzącego z pełnego przemiału, żytniego i na
zakwasie.
Czytanie uczniom legend, ciekawostek, wierszy,
opowiadań na temat chleba.
Odbyły się konkurencje sportowe na lekcjach
wychowania fizycznego m.in. „Rzut woreczkiem do
kosza”, „Skoki w workach” itp.
We wtorek 23.10.2012 roku odbyło się podsumowanie „Tygodnia” w formie montażu słowno-

-muzycznego. W tym dniu w naszej szkole pachniało chlebem. Każdy mógł skosztować tego pysznego,
świeżego i przede wszystkim zdrowego pokarmu
wypiekanego z mąki żytniej na zakwasie. Ten jeden
dzień w szkole, uroczysty, choć zwyczajny dzień pracy, to przykład jak można wplatać nasze staropolskie zwyczaje w naturalny rytm pracy. W sali wiejskiej gości i społeczność szkoły przywitała dyrektor
placówki – Róża Wesołek. Przygotowaliśmy wystawę chleba i ekspozycję wyrobów piekarskich „Bądź
dobry jak chleb”, a także produktów zbożowych, gazetki informacyjne: „Niezbędnik kucharza”, „Przepisy o chlebie i inne”. Mieliśmy okazję wysłuchać
pięknych piosenek w wykonaniu zespołu szkolnego
(m.in. „Chlebie Najcichszy”, „Jeden Chleb”, „Chleba
z nieba”, „Sieje je”), a także usłyszeliśmy Fragment
Ewangelii wg. św. Łukasza „Pierwsze rozmnażanie
chleba”. Całości towarzyszyła prezentacja multimedialna.
Podsumowane zostały konkursy, a laureatom
wręczone upominki z rąk dyrektorów szkół: pani
Róży Wesołek, Marii Dereżyńskiej i organizatora –
Małgorzaty Feciuch.
Podziękowania składamy rodzicom i mieszkańcom Romanowa, którzy zaangażowali się w przygotowania i dzięki którym mogliśmy zrealizować
nasze działania. Piekarni „Rogalik” z Trzcianki za
pyszne wypieki, a także dzieciom/uczniom naszej
szkoły za zaangażowanie.
Już dziś zapraszamy za rok!!!
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Chcesz być na czasie? Jedz chleb na zakwasie!
W dniach 16–23 października 2012 r. w naszym
Gimnazjum przeprowadzono kampanię „Tydzień
chleba na zakwasie w szkole 2012”, organizowaną
już po raz czwarty przez Fundację Dobre Życie. Tegoroczna kampania obejmowała różnorodne działania.
We wtorek, 16., na holu została zaprezentowana
wystawa „Chleba naszego powszedniego”. Uczniowie mogli m.in. poznać: sposoby wypiekania chleba
na zakwasie oraz rodzaje produktów używanych do
wypieku; tradycje związane z chlebem w domu polskim; występowanie motywu chleba w literaturze
i malarstwie, przysłowia o chlebie.
W środę 17. na holu szkoły odbyły się warsztaty plastyczne dla klas III, ukazujące symbol chleba
w sztuce. Uczniowie przygotowali collage, wykonane różnymi technikami plastycznymi, które następnie wzbogaciły wystrój szkoły podczas kolejnych
dni kampanii.
W czwartek 18. uczniowie kl. IIf udali się na wycieczkę do piekarni w Strzałkowie, podczas której:
obserwowali proces wyrobu i wypieku chleba na
zakwasie; przewodnik – piekarz, pokazał młodzieży
urządzenia piekarnicze używane we współczesnej
piekarni, objaśniał zasady wypieku, zaprezentował
rodzaje mąki używanej do produkcji różnego rodzaju pieczywa.
Po powrocie do szkoły uczestnicy wycieczki przygotowali w świetlicy szkolnej kanapki dla
uczniów gimnazjum, zrobione na bazie przywiezionego z piekarni w Strzałkowie świeżego pieczywa;
Na zakończenie dnia w kuchni szkolnej, pod
okiem pań – Beaty Wojcińskiej, Romany Ziętkiewicz i Anety Kolbertowicz przygotowali ciasto na

chleb na zakwasie, z którego następnie upieczono
chleb.
W piątek 19. młodzież z kl. II f, przygotowała dla
uczniów gimnazjum podczas długiej przerwy degustację samodzielnie upieczonego w szkolnej kuchni
chleba na zakwasie. Poczęstunek został przyjęty entuzjastycznie przez gimnazjalistów.
W poniedziałek 22. na holu szkolnym przygotowano wystawę prezentującą zboża i mąki używane
tradycyjnie do wypieku chleba.
Opublikowano referat na temat zdrowego odżywiania się pt. „Zdrowa dieta – wybieram to, co jem”.
Artykuł ukazywał niepokojące zjawisko fałszowania żywności, a także uczył, na co zwracać uwagę
podczas wybierania produktów spożywczych;
Podczas przerwy śniadaniowej kolejny raz przygotowano dla społeczności gimnazjum degustację
chleba, wypieczonego domowymi sposobami przez
nauczycieli naszej szkoły: panie – Marię Brzezińską, Izabelę Michalak, Ewę Kistelę i pielęgniarkę
szkolną panią Dorotę Kowalską.
We wtorek 23. wyłoniono zwycięzców konkursu
na najciekawsze hasło promujące chleb. Wyróżniono slogany: „Chcesz być na czasie? Jedz chleb na zakwasie”(Szymon Andrzejak ucz. kl. II g); „Chleb na
zakwasie jest bardzo na czasie” (Aleksandra Szyszka kl. II a); „Chleb na zakwasie smakuje całej klasie”
(Małgorzata Lebica ucz. kl. II g).
Kampania została zakończona podczas uroczystego podsumowania na holu szkolnym we wtorek
23.X. Zdjęcia znajdują się na stronie internetowej
gimnazjum.
Koordynatorzy projektu: Wioletta Adamczewska,
Maria Brzezińska, Ewa Kistela, Izabela Michalak

Moja dieta – mam wybór produktu, który jem
W 2013 roku szkolonym już po raz trzeci nasze
Gimnazjum przystąpiło ogólnopolskiej kampanii
„Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia
w szkole 2013”. Była ona przeprowadzona w dniach
16-23 października 2013 r., a projekt przygotowany
został przez Fundację Dobre Życie.
Nadrzędnym celem kampanii jest przede wszystkim zwrócenie uwagi młodzieży na rolę błonnika
zawartego w chlebie z pełnego przemiału, jego walory odżywcze i smakowe. Przedsięwzięcie w szkole
obejmowało wiele zadań, wśród nich została za-
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prezentowana w bibliotece szkolnej wystawa pod
wspólnym hasłem: „Chleba naszego powszedniego”.
Ponadto uczniowie kl. III g udali się na wycieczkę
do cukierni pana Bogusława Renkla w Słupcy, podczas której m.in. obserwowali proces wyrobu i wypieku chleba na zakwasie.
Cała społeczność gimnazjum przez szkolny radiowęzeł została zapoznana też z referatem na temat
zdrowego odżywiania się pt. – „Moja dieta – mam
wybór produktu, który jem”. Uczniowie dowiedzieli
się, na co zwracać uwagę podczas wybierania pro-

duktów spożywczych, które symbole powinny powstrzymywać przed kupowaniem.
Wszystkie klasy przygotowały wystawy warzyw
i przetworów pod hasłem: „Jesień w przetworach”.
Gimnazjaliści wykonali karty dań do „Zielonej
książki kucharskiej”, w której znajdowały się propozycje zdrowych i smacznych przekąsek, sałatek
i przystawek na lunch w szkole. Każda ulotka została
opatrzona zdjęciem i przepisem. Trzecim zadaniem
dla klas było samodzielne przygotowanie zdrowej
przekąski na drugie śniadanie. Wszystkie działania
były punktowane do konkursu „Klasa z klasą”.

Najlepszymi zespołami okazały się klasy I a, I c,
I f, II c, III a, III b, III e.
Podczas całego tygodnia kampanii zarówno na
holu szkoły, jak i w pokoju nauczycielskim prowadzone były degustacje dla uczniów i pracowników
szkoły zdrowych i smacznych przekąsek, kanapek,
owoców i przetworów owocowo-warzywnych. Poczęstunek był przygotowywany zarówno przez
nauczycieli, jak i uczniów gimnazjum. Kampania została zakończona i podsumowania w piątek
25.10.2013 r.
Koordynatorzy projektu: Maria Brzezińska, Ewa
Kistela, Izabela Michalak, Karolina Wilczewska
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hej Beskidzkiej
Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Suc
elców 1; 34–200 Sucha Beskidzka
ul. Spółdzi
tel.:
Zespół
Szkół 33/87
im. Wincentego 4
Witosa
w Suchej Beskidzkiej
2309;
e–mail: zsw@powiatsuski.pl; www.zsw.powiatsuski.pl

Chcemy podnieść świadomość młodego konsumenta
Witam Panią
Jestem nauczycielką przedmiotów gastronomicznych w Zespole Szkół im. W. Witosa w Suchej
Beskidzkiej. Pracuję już 34 lata ucząc przedmiotu
m.in. podstawy żywienia. Dlatego tematyka związana ze „zdrowym” żywieniem jest dla mnie ciągłym
wyzwaniem.
Z przyjemnością odpowiedzieliśmy na pani apel,
ale muszę przyznać, że taka informacja do naszej
szkoły dotarła po raz pierwszy.
Nie mniej jednak, nasze działania są zbieżne –
już w roku 2009 po raz pierwszy zorganizowaliśmy
taki pokaz. Cieszył się ogromnym zainteresowaniem młodzieży i dlatego cyklicznie powtarzamy go
co roku.
Aby pokazy nie były jednostronne, włączyłam
do tych działań pokaz kiszenia kapusty białej i czerwonej.
Jak się okazuje kiszenie czerwonej kapusty jest
mało rozpropagowane.
Jeszcze przed świętami młodzież w ramach działań Towarzystwa Propagowania Zdrowej Żywności
(którego jestem opiekunem), będzie rozprowadzać
w ramach zajęć kiszony żurek.
Przedstawiając działania, jakie prowadzę w naszej szkole, chcę tylko zasygnalizować, że chętnie
będziemy brać udział we wszystkich pani akcjach –
proszę nas tylko o nich powiadamiać.
Proszę o podanie adresu na który mogę wysłać
film o chlebie z Sadzonkowa.
Halina Miśkowiec

A oto jak wyglądał „Tydzień chleba”.
Przez kilka dni uczniowie klas gastronomicznych przygotowywali się do podsumowania akcji,
przygotowywali materiały do wystaw, piekli chleb
itp. 10.10 młodzież klas gastronomicznych wypiekała chleb i bułeczki na akcję. Upieczono: chleb
regionalny z miętą i rozmarynem, chleb pszenno –
żytni, chleb pszenny na maślance ze słonecznikiem,
chleb z cukinią na jogurcie naturalnym, bułeczki
serwatkowe, bułeczki z sezamem i dynią, bułeczki
z makiem, bułeczki z sezamem.
Następnego dnia w Zespole Szkół ruszyła akcja: Święto Chleba – „Tydzień chleba na zakwasie
w szkole 2012”.

Od Fundacji: Bardzo dziękujemy za list i za promocję kiszonek, tak przecież przyjaznych dla naszego układu pokarmowego. Film „o chlebie z Sadzonkowa” bardzo proszę przesłać na adres Fundacji
podany w niniejszej publikacji w kilku miejscach.
Zapraszamy do naszych kolejnych kampanii. Informacji proszę szukać na naszej stronie internetowej:
www.rakiel-czarnecka.pl

W akcji bardzo licznie wzięła udział:
✓✓ młodzież naszej szkoły (ok. 200 osób) wraz z nauczycielami
✓✓ przedstawiciele Państwowego Inspektora Sanitarnego w Suchej Beskidzkiej
✓✓ nauczyciele i uczniowie Gimnazjum w Suchej
Beskidzkiej

Chcemy podnieść świadomość
młodego konsumenta
Impreza zorganizowana w odpowiedzi na apel
wystosowany do szkół przez Fundację Dobre Życie.
Chcę podkreślić, że wystawy i prelekcje promujące
zdrowe odżywianie są stałym programem działań
nauczycieli i uczniów w naszej szkole.
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Program:

✓✓ Projekcja filmu dotycząca produkcji chleba.
✓✓ Prelekcje dla młodzieży naszej szkoły i zaproszonej młodzieży z gimnazjum na temat zdrowotnych właściwości chleba pieczonego na zakwasie.
✓✓ Pokaz wykonania ciasta chlebowego z dodatkiem mięty i rozmarynu.
✓✓ Wystawa różnych zbóż, ziaren zbóż oraz produkowanych z nich mąk.
✓✓ Degustacja upieczonego przez młodzież klas
gastronomicznych chleba i bułek z różnymi
smakowymi dodatkami jak: masło koperkowe,
szczypiorkowe, znakomite dodatki pochodzące z kuchni włoskiej na bazie oliwek zielonych
i czarnych, dipy oraz wiele innych.

Dlaczego powinniśmy wybierać
CHLEB ŻYTNI NA ZAKWASIE?:

✓✓ ma niepowtarzalny smak
✓✓ korzystne cechy żywieniowe
✓✓ zawiera błonnik „wymiatacz szkodliwych substancji”
✓✓ bakterie kwasu mlekowego w nim zawarte mają
ważne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania przewodu pokarmowego

✓✓ naturalny zakwas zawarty w chlebie żytnim, razowym, wpływa na przyswajanie wapnia, żelaza
✓✓ zakwas działa leczniczo w przewlekłych chorobach wątroby, nerek, trzustki.
✓✓ Pieczywo białe pozbawione jest składników odżywczych.
Zależy nam na podniesieniu świadomości młodego konsumenta, aby wiedział co je i który będzie

odporny na różne „chwyty marketingowe” i nie pozostanie biernym odbiorcą produktów, które proponują nam producenci.
Koordynator imprezy:
Halina Miśkowiec z klasą III TG
Do akcji włączyli się również nauczyciele: B. Bałos,
Z. Bąbol, J. Hulbój, B. Lipka, K. Maciejowski,
M. Panek, B. Polak, R. Pochopień, I. Śliwa

wskiego w Szczuczynie
Szkoła Podstawowa im. Władysława Bronie
go 42; 19–230 Szczuczyn
ul. Kilińskie
tel.: 86/2725032; e–mail: spszczuczyn@o2.pl

Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Szczuczynie

„Chlebowa babcia”, czyli film o pieczeniu chleba
Na początku kampanii starannie zaplanowano
działania mające na celu zachęcić dzieci do spożywania zdrowego pieczywa. Zespół d.s. Promocji
Zdrowia pod kierunkiem pani Teresy Galińskiej
ustalił przebieg działań w szkole.
Kampania „Tydzień chleba na zakwasie trwała
od 16. do 23. października 2012 r. Realizowana była
według następującego planu:
1. Przygotowanie gazetki na dolnym korytarzu
„Tydzień chleba razowego w szkole”.
2. Propagowanie zdrowego pieczywa podczas zajęć
lekcyjnych w klasach I–VI.
3. Obejrzenie filmowej inscenizacji pt.: „Chlebowa
babcia” z 2009r., w wykonaniu uczniów szkoły
oraz dokumentalnego filmu o pieczeniu chleba.
4. Gromadzenie książek, artykułów z prasy na wyżej wymieniony temat.
5. Pieczenie chleba przez uczniów klas szóstych
przy wsparciu jednej babć, pani Janiny Grygoruk, oraz nauczycieli.
6. Wycieczka uczniów klas pierwszych do piekarni
w Wąsoszu.

7. Przygotowanie degustacji chleba upieczonego
przez uczniów.
Nauczyciele i wychowawcy podzielili się na
grupy do wykonania wybranych zadań. Od poniedziałkowych lekcji, poświęconych zdrowemu pieczywu aż do piątkowej degustacji, uczniowie wciąż
dyskutowali o domowym wypieku chleba. W piątek
rano wszystko było przygotowane. Dolny korytarz
na parterze lśnił czystością, na stołach rozstawione
były talerze z chlebem, serwetki. Obok gazetki informacyjnej stał stolik z produktami, z których piecze się chleb. Poszczególne klasy po kolei raczyły się
wyśmienitym chlebem, upieczonych przez kolegów
oraz pieczywem przywiezionym z piekarni w Wąsoszu. Przedstawiciele klas I-VI zanieśli szkolne wypieki księdzu proboszczowi i panu burmistrzowi.
Od Fundacji: dziękujmy szkole za piękny film,
będący relacją z „Tygodnia”. Będziemy go prezentować podczas kolejnych edycji kampanii o chlebie.
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ie
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tarłow
42; 27 – 515 Tarłów

ul. Rynek
tel.: 15/8385113; e–mail: zsotarlow@o2.pl; www.zsotarlow.szkolnastrona.p

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tarłowie

Najładniejsza kanapka dla niejadka
Odpowiadając na apel Fundacji Dobre Życie
nasza szkoła po raz pierwszy wzięła udział w tegorocznej kampanii „Tygodnia chleba na zakwasie
w szkole”, który miał miejsce w dniach od 16 do 23
października 2012 roku. Przez cały tydzień uczniowie dowiadywali się na lekcjach języka polskiego,
przyrody oraz godzinach wychowawczych o historii, sposobach pieczenia dawniej i dziś, odżywczych
właściwościach i rodzajach chleba. Wszystkie kroki
podjęte podczas czwartej edycji „Tygodnia”, koordynowane były przez nauczycielki: Łucję Granat,
Anetę Miłek i Irenę Czyż.
W klasach I–III zrealizowano cykl tematów pt.
„Od ziarenka do bochenka”. Uczniowie urządzili wystawę pieczywa, przygotowali kanapki, które
wspólnie degustowali. Poznali staropolskie tradycje
związane z chlebem i solą. Wykonali doświadczenie
sprawdzające, czy drożdże rosną? Celem tych zajęć
było również wzbudzenie szacunku dla chleba oraz
osób dzięki którym mamy chleb. Ponadto uczniowie na zajęciach świetlicowych kolorowali obrazki oraz rozwiązywali rebusy i krzyżówki związane
z chlebem.
Uczniowie klas IV–VI wspólnie z wychowawcami odwiedzili piekarnię pana Andrzeja Kołsuta.
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Wzięli udział w trzech konkursach: wiedzy o chlebie, na najładniejszą kanapkę dla niejadka oraz na
najładniejszy plakat pt. „Historia chleba wczoraj
i dziś”. Na lekcjach języka polskiego uczniowie pisali
wiersze o chlebie.
W klasach gimnazjalnych zostały przeprowadzone godziny wychowawcze „Chleb – czy wiesz,
co jesz?”. Uczniowie w ramach przygotowania się
do zajęć zebrali wiele informacji związanych z chlebem, a następnie w trakcie lekcji podzielili się zdobytą wiedzą. Były to informacje dotyczące różnych
rodzajów zbóż oraz produktów z nich otrzymywanych, rodzajów pieczywa. Nie pominięto również
problemu wszechobecnych polepszaczy i spulchniaczy, obniżających wartość odżywczą chleba.
Dużo miejsca poświęcono chlebowi na zakwasie,
który jest odżywczy i zdrowy. Głównym punktem
lekcji było zaprezentowanie „domowych” przepisów na chleb na zakwasie oraz degustacja domowego chleba, upieczonego przez mamy uczniów. Nie
został również pominięty aspekt wychowawczy –
nauka szacunku dla chleba, dzielenia się chlebem
z innymi.
Na języku polskim powstało wiele ciekawych
wierszy na temat chleba na zakwasie, jego wyrobu

i pieczenia, krzyżówek oraz kilka legend pt. „Od
tego się zaczęło”.
Podsumowaniem „Tygodnia Chleba na Zakwasie w Szkole” był apel, podczas którego uczniowie
i nauczyciele obejrzeli sprawozdanie w formie prezentacji przygotowane przez uczennicę klasy III
gimnazjum Kasię Płatek. Zostały również odczyta-

ne wiersze i legendy o chlebie napisane przez naszych uczniów.
Dziękujemy wszystkim wychowawcom i nauczycielom ZSO w Tarłowie za pomoc i współpracę w realizacji czwartej edycji kampanii „Tygodnia
chleba na zakwasie w szkole”.
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Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana w Warszawie

„Chleb każdy człowiek musi szanować
bo przy nim trzeba się napracować…”
(Sylwia Oliasz II c)
W dniach 16-23 października 2012r. w naszej
Szkole obchodziliśmy „Tydzień chleba” w ramach
ogólnopolskiej kampanii Fundacji Dobre Życie.
Odbyły się następujące działania: nauczyciele przeprowadzili pogadanki na temat chleba, roli rolnika
w powstawaniu chleba, rodzajów pieczywa, historii
chleba itp. Uczniowie klas V piekli chleb oraz częstowali nim nauczycieli i pracowników szkoły; uczniowie klas młodszych oglądali film pt. „Od ziarna do
chleba”. Uczniowie klasy I c byli na wycieczce w Piekarni Stefanek przy ul. Nieszawskiej 6. Uczniowie
klas II b i II c byli na całodniowej wycieczce w Gościńcu Wiecha w Kawęczynie, gdzie poznali dawne
sposoby wypieku chleba, zapoznali się ze starodawnymi narzędziami piekarniczymi, poznali rodzaje

zbóż, a także degustowali świeżo upieczony chleb.
Uczniowie kl. II d gościli na lekcji piekarza, który
opowiadał o rodzajach ziarna, pieczywa, produkcji
pieczywa; uczniowie klas młodszych przygotowali plakaty pt. „Nasz chleb powszedni” oraz pisali
wiersze o chlebie. Uczniowie klas VI redagowali
opis chleba, poznawali związki frazeologiczne oraz
przysłowia związane z chlebem. W bibliotece szkolnej przygotowana została gazetka „Tydzień chleba
w szkole” oraz „Wiersze o chlebie”, a także odbywało
się czytanie baśni i legend związanych z chlebem;
promocja chleba na zakwasie (z Piekarni Stefanek)
podczas spaceru po najbliższej okolicy szkoły oraz
w czasie zebrań z rodzicami.
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Cała akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem
uczniów, nauczycieli i rodziców oraz wpłynęła na
podniesienie świadomości wartości odżywczych
chleba na zakwasie, a także zdrowego żywienia.
Dorota Brzezińska, Małgorzata Okuń,
Agnieszka Buława
Wiersze o chlebie napisane przez uczniów naszej
szkoły:

CHLEB

Chleb jest smaczny,
chleb jest zdrowy.
Jest razowy, wieloziarnisty
z otrębami i wielozbożowy.
Jest przepyszny.
Lubię chleb – tak jak Wy!
Z chleba kanapkę
chętnie zjem.
Chleb, chleb, chleb,
nasz kochany,
pyszny chleb
I do zupy chętnie zjem.
Chlebuś, chlebuś
mój chleb przepyszny
dobry, zdrowy
wieloziarnisty.

Chrupiący chlebek wszyscy lubimy
szczególnie kiedy świeży kupimy.
Chleb każdy człowiek musi szanować
bo przy nim trzeba się napracować.
Dzięki rolnikom, że sieją zboże
to każdy człowiek upiec go może.
Sylwia Oliasz IIc

CHLEB

Chleb jest smaczny i zdrowy,
zje go wojskowy i szeregowy.
Szeregowy chleb wcina.
A reszta wojska krzyczy: to kpina! To kpina!
Grzegorz Golec II c

CHLEB

Julia Łucyn II d
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CHLEBEK

Wszyscy lubimy rumiane
świeże bułki maślane.
Chlebek z wieloma ziarnami
na śniadanie jemy czasami.
Nawet nie wiesz ile rąk potrzeba,
aby mieć kawałek chleba.
Nie wyrzucaj chleba mój przyjacielu,
bo to trud rolników wielu.
Pamiętajmy o szacunku do chleba,
gdyż każdemu go potrzeba.
Uczniowie kl. II c

ksego Dawidowskiego „ALKA” w Warszawie
Szkoła Podstawowa nr 52 im. Macieja Aletanka
11 A; 03–592 Warszawa
tel.: 22/679 14 45; www.sp52.pl

ul. Samary

Szkoła Podstawowa nr 52 im. Macieja Aleksego Dawidowskiego „ALKA” w Warszawie

Chleb na zakwasie łączy pokolenia
W dniach 16-23 X 2012 r. nasza szkoła wzięła
udział w kampanii „Tydzień Chleba w Szkole”. Szkoła
zorganizowała wystawę, połączoną z promocją i degustacją naturalnego chleba na zakwasie. Nasi goście
mieli okazję obejrzeć film przedstawiający technologię produkcji pieczywa. Odwiedził nas też piekarz,
który opowiadał dzieciom o zawodzie piekarza i etapach procesu wypieku chleba na zakwasie. Uczniowie z klas drugich poszli na wycieczkę do piekarni
i Muzeum Piekarstwa w Warszawie. Dzieci mogły
uczestniczyć w procesie wyrabiania ciasta i obserwować jak powstaje chleb. Poznały historię piekarstwa
i zobaczyły dawne urządzenia do wypieku chleba.
Na zajęciach zostały przeprowadzone lekcje tematyczne, związane z chlebem – od ziarenka do
bochenka, rodzaje pieczywa. Zajęcia prowadzone
były z użyciem sprzętu komputerowego i rzutnika.
Dzieci obejrzały filmy o tym, jak powstaje chleb.
Poznały rodzaje ziaren i gatunki chleba. Tworzyły
teksty opisujące etapy powstawania chleba. Robiły
kanapki z wykorzystaniem różnych gatunków chleba. Poznały pracę rolnika, młynarza i piekarza.
Uczniowie na zajęciach plastycznych lepili
chlebki z masy solnej. Każda klasa wykonała plakat zachęcający do spożywania chleba na zakwasie.
Dzieci z klasy 2d i 3d wykonały komiksy o roli chleba w życiu codziennym.
Na zakończeni odbył się uroczysty apel, na który
byli zaproszeni dziadkowie i babcie.
Uczniowie klas drugich przedstawili: historię
chleba, wiersze o chlebie, przedstawili Baśń braci

Grimm pt. „Kłos żyta”, zaprezentowali kalambury,
zagadki i wzięli udział w konkursie wiedzy o chlebie.
Na koniec spotkania odbył się poczęstunek gości chlebem i ciasteczkami zbożowymi z własnego
wypieku.
Cała akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem
społeczności szkolnej.
Koordynator kampanii Anna Wirtek, pracowała
przy niej także Barbara Płocha

Przepis na chleb
Zakwaska

7 dag drożdży
0,5 szklanki ciepłej wody
łyżka cukru
2 łyżki mąki
Wszystko wymieszać i pozostawić w ciepłym
miejscu, aby wyrosło.

Chleb

2 szklanki mąki, najlepiej razowej
3 łyżeczki soli
2 łyżeczki cukru
4 szklanki ciepłej wody
rozczyn (zakwaska)
Wszystko dokładnie wymieszać. Nałożyć do
blaszek i pozostawić w ciepłym miejscu do wy
rośnięcia. Gdy chleb nam zwiększy swą objętość –
wstawić do piekarnika nagrzanego do 150°C. Pieczemy godzinę. Smacznego!
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pijczyków Polskich w Wałbrzychu
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Olim
71; 58–316 Wałbrzych
ul. Grodzka
tel.:Szkoła
74/66
Publiczna
Podstawowa4
Nr 88
21 im. Olimpijczyków
Polskich w sekreta
Wałbrzychu
44; e–mail:
riat@psp21wch.pl; www.psp21wch.pl

Magia chleba w Wałbrzychu
Już po raz drugi uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 im. Olimpijczyków Polskich
przystąpili do ogólnopolskiej kampanii ,,Tydzień
chleba na zakwasie w szkole”. Jej celem jest zwrócenie uwagi na jakość chleba, walory odżywcze chleba
na zakwasie i zasady zdrowego odżywiania się.
W dniach 16-23 października 2012 roku uczniowie klas O-III w ramach kampanii promującej zdrową żywność wykonali piękne plakaty i prace plastyczne na temat chleba żytniego na zakwasie. Prace
można podziwiać na wystawie szkolnej.
Uczniowie z klasy III c wybrali się na wycieczkę
do piekarni przy ul. Dubois P. H. „Frąckowiak”. Tam
poznali pracę piekarza, a pan H. Frąckowiak osobiście pokazał tradycyjną metodę wypiekania chleba
na zakwasie. Na zakończenie obchodów ,,Tygodnia”

zorganizowano w szkole spotkanie z piekarzem
H. Frąckowiakiem.
Gość przywiózł dla dzieci pyszne bułeczki, przeprowadził wśród uczniów klas III pogadankę na
temat korzyści, jakie daje spożywanie chleba wypiekanego tradycyjną metodą oraz umożliwił degustację chleba na zakwasie. Następnego dnia dzieci wraz
z rodzicami przygotowały pyszne śniadanie zachęcając do jedzenia chleba na zakwasie.
Mamy nadzieję, że uczniowie posiadając wiedzę
o wartościach odżywczych i zdrowotnych chleba
na zakwasie, będą chętnie po niego sięgali. Jednocześnie przywracamy znaczenie symbolu chleba,
umacniamy do niego szacunek.
Kampanię przeprowadziła mgr Mariola Orchel
(mariola.orchel@op.pl)

Pogranicza w Wiżajnach
Publiczne Gimnazjum im. Korpusu Ochrony 11;
16–407 Wiżajny
ul. Szkolna
tel.: 87/5688008; e–mail: gimnazjum@wizajny.pl; www.gimnazjum.wizajny.pl

Publiczne Gimnazjum im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Wiżajnach

Dlaczego chleb na zakwasie jest zdrowy?
W dniach 16-24 października 2012 r. uczniowie
Publicznego Gimnazjum im. KOP w Wiżajnach,
woj. podlaskie pod opieką pedagoga szkolnego –
pani Elżbiety Rytwińskiej przyłączyli się do kam-
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panii „Tydzień Chleba na Zakwasie w Szkole”, której
pomysłodawcą i koordynatorem była Fundacja Dobre Życie z Warszawy.

W czasie trwania akcji wykonano następujące
działania:
✓✓ Apel rozpoczynający kampanię, na którym zapoznano zgromadzonych z wiedzą na temat
wartości odżywczych chleba i jego właściwości
zdrowotnych. Zwrócono uwagę na szacunek do
chleba, który jest wytworem ciężkiej pracy rolnika, młynarza, piekarza i wielu innych osób
związanych z produkcją chleba. Podano również
klucz do zdrowego odżywiania i zapoznano z piramidą żywieniową;
✓✓ Ulotki promujące akcję;
✓✓ Wystawa etnograficzna pod hasłem „Od ziarna
do chleba”;
✓✓ Gazetka tematyczna zapoznająca z historią chleba, jego gatunkami, z informacją o wypieku
chleba i jego składzie oraz o tym, że najzdrowszy
jest dla człowieka chleb na zakwasie, wypiekany
zgodnie z wiekową tradycją;
✓✓ Zajęcia praktyczne „Zdrowe żywienie i gotowanie”, połączone z degustacją różnych gatunków
chleba oraz przygotowanych przystawek;

✓✓ Pogadanki na godzinach wychowawczych
o zdrowej żywności oraz podstawowym miejscu
jakie zajmuje chleb w naszej codziennej diecie;
✓✓ Czytanie legend, wierszy oraz przysłów o chlebie
na lekcjach języka polskiego;
✓✓ Film „Historia wypieku tradycyjnego chleba”;
✓✓ Prezentacja multimedialna „Dlaczego chleb na
zakwasie jest zdrowy?”;
✓✓ Wycieczka wszystkich klas do miejscowej piekarni, która pielęgnuje dawną recepturę wypieku zdrowego chleba na zakwasie (zwiedzanie
zakładu, zapoznanie z wyposażeniem piekarni,
omówienie procesu produkcji pieczywa).
Była to piękna i niezwykle ciekawa kampania,
która była okazją do zainteresowania młodych ludzi tym, jak się odżywiają, co kładą na talerzu i jak
dieta wpływa na ich zdrowie. W czasie trwania akcji
uczniowie bardzo chętnie wzięli udział w zaproponowanych działaniach, a także bardzo odpowiedzialnie przystąpili do postawionych im zadań,



Władysławowie
Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego weńska
1b; 62–710 Władysławów

ul. Jagiello
tel.: 63/300 10 55; e–mail: gimwladyslawow@wp.pl; www.gimnazjum.wladyslawow.pl

Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego we Władysławowie

Wystawa dawnego sprzętu,
pieczenie chleba, promocja zakwasu
W dniach 16-23 października 2012 roku Fundacja Dobre Życie po raz czwarty zaprosiła szkoły do
udziału w ogólnopolskiej kampanii „Tydzień chleba w szkole”, do której przyłączyło się również nasze Gimnazjum. Spodobało nam się, że w tym roku
szczególny nacisk położony został na zmotywowanie młodych ludzi do spożywania większej ilości

chleba, w tym głównie z ziarna z pełnego przemiału,
żytniego, na zakwasie.
W ramach tego tygodnia przygotowaliśmy wystawę dawnego sprzętu, związanego z wyrobem
chleba oraz innych staropolskich narzędzi, gazetkę
z wiadomościami i ciekawostkami o chlebie. Klasy
pierwsze wyszukały wiersze o chlebie oraz przepisy
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na chleb, klasy drugie przygotowały ulotki promujące chleb na zakwasie, klasy trzecie układały wiersze, rymowanki o zdrowym chlebie. W trakcie tego
tygodnia mogliśmy obserwować w szkole jak robi
się zakwas na chleb a później jak się zarabia i piecze
chleb na zakwasie.
Dzięki pani M. Kulig, która przeprowadziła lekcję pieczenia chleba, w całej szkole pięknie zapach-

niało a my mogliśmy dowiedzieć się, jak wykonać
ciasto chlebowe. Punktem kulminacyjnym tego
wyjątkowego święta była degustacja świeżego, pysznego, zdrowego chleba z marmoladą, przygotowaną
samodzielnie z jabłek.
Koordynatorami akcji były: A. Majda, M. Kulig.
Za pomoc w przygotowaniu wystawy dziękujemy:
I. Kamińskiej, M. Szrama, E. Rybarskiej



Biały, ciemny czy razowy
W dniach 16-23 października 2013 r. w naszej
szkole po raz drugi zorganizowano „Tydzień chleba
na zakwasie w szkole” pod hasłem „Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia”. W ramach akcji
przygotowano gazetkę o znaczeniu chleba w naszej
diecie, walorach zdrowotnych chleba na zakwasie
pt.:”Od ziarenka do bochenka”, wystawę ziarna oraz
mąki. Gościliśmy w miejscowej piekarni GS Władysławów, gdzie dzięki uprzejmości pana kierownika,
dowiedzieliśmy się, że nasz chleb jest wypiekany
na zakwasie oraz poznaliśmy cały proces produkcyjny wypiekania chleba. W poniedziałek i wtorek
uczniowie mogli obserwować w szkole podczas
warsztatów jak wypieka się tradycyjnie chleb na zakwasie oraz przygotowuje dżem z dyni i jabłek.
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W środę 23 października uczestniczyliśmy w lekcji zdrowia prowadzonej przez panią dietetyk Agatę
Radosh z Poznania. Był to wykład pt.: „Biały, ciemny czy razowy” oraz praktyczny pokaz pieczenia
bułek grahamek. Podczas prelekcji rozdawane były
również przepisy na bułeczki grahamki oraz granole na śniadanie. Uczennice z klasy 2c przygotowały
pyszne kanapki z chleba upieczonego w szkole przez
panią M. Kulig oraz przez panią dietetyk, którymi
poczęstowano wszystkich uczniów, nauczycieli
i pracowników szkoły. Było to smaczne zakończenie
Tygodnia Chleba na Zakwasie.
Koordynatorami akcji były:
Agnieszka Majda i Marzanna Kulig

iatowskiego w Wysokienicach
Szkoła Podstawowa im. księcia Józefa Pon
nice 32; 96–130 Głuchów
Wysokie
tel.:
46/81
Szkoła
Podstawowa
im. księcia
Józefa Poniatowskiego
w Wysokienicach
5–70–5
3; e–mail:
szkola_wysokienice@interia.pl; www.spwysokienice.pl

Chleba smaki każdy zna
Hitem jest każdego dnia
Lepiej mieć go pod dostatkiem
Ech, niedobrze, gdy go braknie,
Boże, dzięki Ci składamy, że go codziennie spożywamy.
(Jeden ze zwycięskich akrostychów, wyłonionych w szkolnym konkursie).
W dniach 16–23 października odbył się w naszej szkole „Tydzień chleba na zakwasie”. Zachęceni
ubiegłorocznym powodzeniem akcji postanowiliśmy w tym roku również odpowiedzieć na apel
Fundacji Dobre Życie. Do akcji włączyli się wszyscy
nauczyciele, uczniowie oraz ich rodzice.
Przez cały tydzień towarzyszyła nam gazetka
o chlebie, z której można było się dowiedzieć, jak
powstaje mąka, skąd się bierze chleb, jak powiedzieć
„chleb” w różnych językach. Były też przysłowia
oraz wiersze i zabawy dziecięce związane z chlebem.
W każdej klasie odbywały się zajęcia tematycznie
związane z „Tygodniem”, a trzecioklasiści mieli akurat śniadanie ze „Śniadaniową” i robili artystyczne
kanapki. Ostatniego dnia nadszedł najprzyjemniejszy moment – degustacja!
Rozpoczęliśmy uroczyście – uczniowie klasy V
opowiedzieli, jak powstaje chleb oraz przedstawili
scenkę rodzajową „Wieczerza w dawnej izbie chłopskiej”. Później było rozdanie nagród za konkurs
„Chleb nasz powszedni”: w części plastycznej zadaniem było namalowanie jakiegoś obyczaju związanego z chlebem. W części literackiej natomiast trzeba było ułożyć akrostych ze słowem „chleb”. Trzeba

przyznać, że to niełatwe zadanie, ale wielu uczniów
podjęło wyzwanie i świetnie sobie poradzili. Nagrody ufundowała w tym roku od Agencja Rynku
Rolnego.
A później już uczniowie poszli z wychowawcami do klas na poczęstunek. Na stole królował w tym
dniu oczywiście chleb na zakwasie, a towarzyszyły
mu zrobione własnoręcznie – smalec, masło, powidła, śmietana, ogórki kiszone i inne smakołyki
przygotowane przez mamy i babcie.
Bardzo aktywnie włączyło się w tym roku nasze
SKO, przez 5 kolejnych dni ukazywały się na blogu
pytania pod hasłem „Okruchy Chleba”, a najaktywniejsi blogowicze otrzymali nagrody. Poza tym aktyw SKO przygotował pyszne kanapki ze zdrowego
chleba, które można było w czasie przerwy ze smakiem zjeść.
Wiemy, że chleb jest zdrowy i smaczny, lubimy
go jeść i w przyszłym roku na pewno znów włączymy się do akcji propagującej jedzenie chleba na zakwasie.
Kampanię przygotowała polonistka
Małgorzata Grefkowicz
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Udało nam się upiec prawie 300 bułek!
W 2013 roku po raz pierwszy organizowaliśmy
Święto Chleba w naszej szkole.
To dopiero był dzień. Niby nic nadzwyczajnego,
ale każdy chodził z uśmiechem na twarzy. A już najbardziej cieszyły się panie organizatorki, ponieważ
sukcesem pachniało z daleka. A zapach był po prostu …… chlebowy. Może jednak zacznę wszystko
od samego początku, czyli od pomysłu.
Nasze panie: Karolina Kopaczyńska, Dorota
Konopacka, Katarzyna Sadłowska, Ewa Przykuta
oraz Karolina Szefler – Serylak, postanowiły zorganizować w szkole pierwszą edycję „Święta chleba”.
Postanowiły i zrealizowały. Same przygotowania
zajęły trochę czasu, ale w końcu to miało wypaść
znakomicie.
I wypadło… Organizatorki chciały pokazać
uczniom w jaki sposób powstaje chleb, jakie składniki są do niego potrzebne, co to jest zakwas i do
czego służą drożdże oraz z jakimi zdrowymi przysmakami można zjeść pieczywo. Celem tej akcji jest
przede wszystkim promowanie zdrowego odżywiania.
Pani Kasia wpadła na pomysł, żeby tą akcję nieco… nagłośnić. Chciała, żeby o tym wydarzeniu dowiedziało się nieco więcej osób. I tak też się stało.
7 października panie: Kasia, Karolina Sz. i Dorota
wystąpiły w radio w czasie audycji na żywo. Reklama dla szkoły i projektu „jak się patrzy”.
W przeddzień święta piętro szkoły zostało udekorowane plakatami, które dotyczyły pracy rolnika,
młynarza, piekarza, a także rodzajów mąk, procesu
powstawania chleba itd.
W końcu nadszedł 17 października, dzień święta. Koło siódmej rano zjawiła się cała ekipa organizatorów, aby wszystko dopiąć na ostatni guzik.
O 8.00 zadzwonił jak zwykle dzwonek. Dla pomysłodawców projektu był to „CZAS – START”. Każda
klasa wiedziała, o której godzinie ma przyjść z wychowawcą lub z opiekunem i gdzie ma się udać – na
naszym korytarzu odbywały się zarówno warsztaty
teoretyczne jak i praktyczne.
Warsztaty praktyczne prowadziła pani Kasia Sadłowska. Do pomocy miała dwie uczennice
z klasy 6 „b” – Patrycję i Paulinę. Każde dziecko
otrzymywało kawałek ciasta, z którego trzeba było
uformować coś na kształt bułeczki, posmarować
mlekiem i udekorować ulubionym składnikiem.
A była ich cała masa – rodzynki, wiórki, mak, sezam, słonecznik i wiele, wiele innych…. Frajdy było
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co niemiara! Każda buła była podpisana i wypiekana zarówno przy naszym stoisku, jak i w szkolnej
kuchni. Upieczone bułeczki trafiały z powrotem do
swoich właścicieli. W sumie udało nam się upiec
prawie 300 bułek!
Warsztaty teoretyczne przygotowały panie – Karolina Kopaczyńska i Karolina Szefler – Serylak.
Dzieci zostały zapoznane z warunkami uprawy
zbóż, rodzaju gleby oraz zbóż – można było dotknąć kłosów pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta
oraz wiechę owsa. Później uczniowie oglądali proso – kłos i ziarno, zboża, które uprawia się głównie
w Afryce. Mogli porównać wielkość ziarna naszych
zbóż do prosa. Następnie oglądali i dotykali różne
typy mąki żytniej (żyto gniecione, typ 2000, typ
720). Wielkim powodzeniem cieszył się młynek do
ręcznego mielenia ziarna. Na koniec wszyscy mogli
poznać prawdziwy zakwas żytni i pszenno – żytni.
Uczyli się rozpoznawać zboża po kłosach i ziarnach.
Kolejnym punktem dnia było poznanie sposobu
wypieku chleba w domu w specjalistycznej maszynie. Pani Dorota Konopacka w czasie całego dnia
upiekła trzy różnego rodzaju chleby, które bardzo
szybko znikł, bo pachniały i były cieplutkie. Któż
nie lubi ciepłego chleba z masełkiem.
Nie tylko to pieczywo można było spróbować.
Na stoiskach przed świetlicą były wystawione bułki, chałki, chleby a do pieczywa dżemy, konfitury,
ogórki, papryki, masełko z czosnkiem, smalce, miody oraz sałatki! Wszyscy jedli, „aż uszy się trzęsły!!!”
Cała szkoła pachniała tego dnia świeżym pieczywem, zakwasem, drożdżami, a mąka była dosłownie… wszędzie.
ORGANIZATORKI: Cieszy nas ogromnie fakt,
że wszystko udało się dokładnie tak, jak sobie zaplanowałyśmy. A jesteśmy jeszcze bardziej dumne
z tego, że to wydarzenie spodobało się nie tylko
uczniom, ale i Dyrekcji oraz innym nauczycielom
i rodzicom uczniów. Usłyszałyśmy mnóstwo dobrych i ciepłych słów i czujemy się przez to niezwykle docenione! Do naszej akcji włączyły się zielonogórskie sklepy ze zdrową żywnością oraz firmy
zajmujące się produkcją dżemów i konfitur. Od
naszych partnerów otrzymałyśmy składniki do wypieku chleba oraz pyszności zamknięte w słoiku do
degustacji. Ten dzień był dla nas również wyjątkowy
z innego powodu. Podczas „Święta Chleba” odbyła
się zbiórka pieniędzy dla naszej chorej uczennicy –
Ani.

Dziękujemy za wszystko i zapraszamy na kolejną edycję. Więcej informacji o wydarzeniu https://
www.facebook.com/media/set/?set=.64862565850
4950.1073741866.191373330896854&type=3 oraz
na stronie radia Zachód i pisma lokalnego „Dobre
jedzenie”.

Bardzo cieszymy się, że udało nam się trafić na
Państwa stronę. Kolejna edycja imprezy w szkole już
za rok, a w głowach mnóstwo nowych pomysłów.
Kasia Sadłowska, Karolina Kopaczyńska,
Dorota Konopacka, Karolina Szefler-Serylak
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c.d. Raportu
Szkoły rolnicze
Od pierwszej edycji kampanii na rzecz dobrego chleba, czyli od 2009 roku Szkoły Rolnicze, podległe
Ministrowi Rolnictwa włączają się do naszego projektu i bardzo im za to dziękujemy. Część placówek jest
z nami każdego roku, inne przyłączają się jednego roku, w drugim odpoczywają, jest też kilka Szkół, które
przyglądają się kampanii. Wierzymy, że w tym roku dołączą i będą z nami do ostatniej edycji.
Jesteśmy ogromnie wdzięczni – i za wspólne pieczenie chleba, za lekcje o wartościach odżywczych pieczywa na zakwasie, za programy artystyczne, gazetki, za zbiorowe degustacje połączone z kiermaszami,
festynami, za apele, za docieranie do gimnazjów i przedszkoli. Za wszystkie wspaniałe pomysły, zaangażowanie, za czas i serce, które poświęcacie Państwo organizacji „Tygodnia chleba” – dziękujemy.
Jednocześnie prosimy o wsparcie w tym roku. Zapraszamy wszystkie Szkoły Rolnicze, a także inne placówki oświatowo-wychowawcze. Przekażcie pomysł dalej - dzięki temu będzie nas, świadomych konsumentów coraz więcej!
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Degustacja podczas przerwy, na tle gazetki
Po raz kolejny Fundacja Dobre Życie zaprosiła
naszą szkołę do ogólnopolskiej kampanii „Tydzień
Żytniego Chleba w Szkole”. Akcja odbyła się u nas
w dniach 16-19 października 2012 roku. Uczniowie
Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych
wykonali gazetkę informującą o procesie tradycyjnego wypieku chleba, szacunku do niego jako wytworu pracy rąk ludzkich.
Jak co roku zostało bogato zaaranżowane stoisko promujące kampanię Fundacji Dobre Życie.
Uwieńczeniem „Tygodnia” była przeprowadzona
podczas przerw lekcyjnych degustacja różnych rodzajów pieczywa z dodatkami. Dni te stworzyły nie-

zapomnianą atmosferę oraz przybliżyły wiedzę na
temat wypieku, rodzajów, oraz wartości zdrowotnych chleba. Dziękujemy Fundacji Dobre Życie, że
mogliśmy brać udział w tej akcji i obiecujemy dalszy
w niej udział.
EN
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Mieszkańcy internatu już po raz trzeci
upiekli chleb na zakwasie
Nasza Szkoła wzięła udział w kampanii już po
raz trzeci. Zgodnie z tradycją – mieszkańcy internatu w przeddzień obchodów „Tygodnia chleba na
zakwasie w szkole” upiekli chleba. Była to nie tylko
wspólna praca, ale jednocześnie zabawa, nauka i integracja.
Wstępem do ogłoszenia „Tygodnia” było ogłoszenie konkursu plastycznego pt. „ABC chleba (od
ziarenka do bochenka)”. W organizacji przedsięwzięcia wsparł nas opolskie oddział Agencji Rynku
Rolnego, który ufundował nagrody. Wystawę z prac
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zorganizowaliśmy na holu szkoły. Tutaj też odbyła
się ceremonia wręczenia nagród, jako jeden z elementów podsumowania kampanii. Jednym z głównych punktów była degustacja chleba upieczonego
zgodnie z tradycyjną recepturą. Na pięknie udekorowanych stołach królował chleb, upieczony przez
uczniów z internatu. Obok chleba – warzywa i owoce z naszego przyszkolnego gospodarstwa.
Dziękujemy Fundacji Dobre Życie za propagowanie zdrowego odżywiania. „Do zobaczenia” za
rok!





zego im. W. Witosa w Boninie
Zespół Szkół Centrum Kształcenia RolnicBonin
76–009
tel.: 94/342 28 92; e–mail: szkola@zsbonin.anv.pl; www.zsbonin.pl

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Boninie

Chleb na zakwasie królował w CKR w Boninie
Ogólnopolska kampania „Tydzień chleba”, była
okazją do posumowania pierwszego etapu projektu
unijnego „Młodzi – profesjonalni”, realizowanego
w szkole. Jednym z jego elementów były właśnie

warsztaty kulinarne i nauka pieczenia chleba na
zakwasie. Kolejna prezentacja osiągnięć młodzieży
w ramach projektu zaplanowana jest na grudzień.
Wtedy serwowane będą potrawy wigilijne.
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Żyliśmy samym chlebem
„Tydzień chleba na zakwasie” obchodziliśmy
w naszej szkole po raz czwarty. Ta kampania, promujące zdrowe odżywianie, jest już na stałe wpisana
do Kalendarza imprez szkolnych. Organizatorami
imprezy były panie: Irena Myśluk, Iwona Pelowska,
Marta Domin, Agnieszka Ryszewska-Urbańczyk,
Beata Jankowska. Piekarnia Krys-And oraz piekarnia Przybylscy obdarowały nas wieloma gatunkami
chleba na zakwasie.
Na korytarzach szkolnych zostały umieszczone
plakaty promujące zdrowe odżywianie się, a także
kolorowe gazetki „Chleb w roli głównej”, „Koło czynników zdrowia”, „Piramida zdrowego żywienia”.
W holu obok wystawy „Od ziarenka do bochenka” pan Marek Klonecki – rolnik ekologiczny z Je-

żewa – częstował przepysznymi wędlinami własnej
roboty. Tego dnia nikt nie był głodny!
W ramach Kampanii na rzecz chleba na zakwasie uczniowie klasy drugiej Technikum Agrobiznesu
poszli na wycieczkę do piekarni Tosta, gdzie zobaczyli proces produkcji chleba oraz poznali technologię tradycyjnego wypieku pieczywa na zakwasie.
Uczniowie klas trzecich Technikum Ogrodniczego
uczestniczyli w prelekcjach przygotowanych przez
psychologa szkolnego, Martę Domin. Spotkania
miały na celu uświadomienie młodzieży zależności
między sposobem odżywiania a zdrowiem fizycznym i psychicznym.
Wszystkim inicjatywom towarzyszyła radosna
atmosfera. Tego dnia „Żyliśmy samym chlebem”.

o w Bystrej
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczeg
38–300 Gorlice
Bystra 156;
tel.:
18/351
Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego
w Bystrej zsabystra@op.pl; www.zsabystra
3169;
e–mail:
.com.pl

Chleb i woda źródłem zdrowia
Już po raz trzeci młodzież Zespołu włączyła
się w akcję na rzecz dobrego chleba, zainicjowaną
i prowadzoną przez Fundację Dobre Życie. Dzięki wcześniejszym kampaniom „Tygodnia chleba”
świadomość młodzieży dotycząca właściwości
chleba i jego jakości znacznie wzrosła. W tym roku
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chcieliśmy zwrócić uwagę na znaczenie wody dla
organizmu oraz uczyć racjonalnego dobierania napojów do „gaszenia pragnienia”. Dlatego nasz „Tydzień chleba” zbiegł się ze Światowym Dniem Wody
– 22.03.2013 roku.

Kampania ta została rozreklamowana przez zaproszenie do udziału w niej młodzieży z gimnazjów
w: Bystrej, Szymbarku, Ropicy Polskiej, Gorlic oraz
lokalnych władz samorządowych, organizacji pozarządowych i mediów.
Program obchodów „Tygodnia chleba” umieszczono na plakatach, które zostały rozwieszone
w budynku szkolnym i okolicznych gimnazjach.
Ogłoszono konkurs pt. „Piękny stół wielkanocny
z chlebem w roli głównej”.
Zgodnie z programem nasze święto rozpoczęliśmy od przygotowania warsztatów pieczenia chleba dla młodzieży gimnazjum w Bystrej. Uczniowie
przygotowali ciasto na chleb i bułeczki, a potem je
upiekli.
W dniu 20.03. zorganizowaliśmy wyjazd studyjny do Wysowej-Zdroju, bogatej we wspaniałe wody
lecznicze i mineralne.
Młodzież zapoznała się z technologią rozlewania
wód mineralnych i smakowych, a także ze źródłami
oraz ujęciami tych wód. Zwrócono szczególną uwagę na właściwości lecznicze.
W ostatnim dniu Kampanii zorganizowaliśmy
konferencję na temat „Chleb i woda źródłem zdrowia”, na którą to zaprosiliśmy przedstawicieli lokalnych władz, przedstawicieli instytucji współpracujących ze szkołą, lokalnych społeczności (Sołtys,
Koło Gospodyń Wiejskich) jak też młodzież naszej
szkoły i ościennych gimnazjów. Konferencję prowadził uczeń Bartłomiej Urbaś, a otworzył ją i przywitał gości dyrektor Szkoły mgr inż. Józef Warchoł.

Impreza rozpoczęła się inscenizacją przygotowaną przez uczniów klasy pierwszej i drugiej.
Wygłoszono referaty, przygotowane w większości
przez uczniów: „Chleb i woda źródłem zdrowia”,
„Rodzaje pieczywa”, „Jak kupować chleb?”, „Czego szukać w wodach mineralnych?”, sprawozdanie
z wyjazdu studyjnego do Wysowej – Zdroju. Prelekcję pt. „Woda w życiu Ziemi” wygłosiła pani prezes
Polskiego Klubu Ekologicznego w Krynicy dr inż.
Danuta Reśko. Na zakończenie konferencji ogłoszono wyniki rozstrzygniętego konkursu „Piękny
stół wielkanocny z chlebem w roli głównej”.
Kilka dni po konferencji w dodatku do Gazety
Krakowskiej, w Gazecie Gorlickiej, ukazał się artykuł pt. „Tu chleb ma szczególne znaczenie”.
Sukces „Tygodnia Chleba na Zakwasie” i konferencji w Naszej Szkole był możliwy dzięki dużemu
zaangażowaniu uczniów i grona nauczycielskiego.
Sprawozdanie przygotował: Bartłomiej Urbaś
uczeń IV klasy Technikum Architektury Krajobrazu
i Anna Jasińska – nauczyciel
przedmiotów zawodowych.
Fundacja Dobre Życie dziękuje szkole za pomysł
i jego znakomita realizację. Już dawno chcieliśmy
połączyć te dwa tematy, zrobimy to zapewne przy
kolejnej edycji. Bardzo serdecznie dziękujemy także
za zaproszenie do kampanii okolicznych gimnazjów
oraz za piękną prezentację, której niestety nie możemy wydrukować, ale będziemy upowszechniać
podczas kolejnych edycji kampanii.
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o im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczeg
wo 41G; 06–120 Winnica; woj. mazowieckie
Golądko
tel.:
Zespół Szkół
Centrum23/69
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Jadwigi
Dziubińskiej wsekreta
Golądkowie riat@zsgoladkowo.eu;
1 40 im.73;
e–mail:
www.zsgoladkowo.eu

Tajemnice Golądkowskiego chleba
Nasz Zespół Szkół już po raz czwarty wziął
udział w ogólnopolskiej kampanii „Tydzień chleba
na zakwasie w szkole”, organizowanej przez Fundację Dobre Życie.
W dniach 16-23 października nauczyciele na
lekcjach z wychowawcą zapoznawali młodzież z tematyką kampanii, korzystając z materiałów przygotowanych w tym celu przez Fundację Dobre Życie.
Podsumowaniem akcji był „Dzień chleba i produktu regionalnego”, który na stałe już wpisał się
w kalendarz uroczystości szkolnych. W tym roku
przebiegał on wyjątkowo uroczyście. Swoją obecnością uświetnił go Tadeusz Nalewajk – wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, którego zgodnie
z staropolską tradycją uczniowie powitali chlebem
i solą. Po dokonaniu oficjalnego rozpoczęcia i powitaniu w murach szkoły zaproszonych gości dyrektor Krzysztof Nuszkiewicz oddał głos młodzieży. Uczniowie prozą i wierszem mówili o walorach
chleba na zakwasie, podkreślali jego znaczenie
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w diecie człowieka i odwoływali się do historii, gdy
chleb stanowił nie tylko nieodłączny element codziennych posiłków ale i symbol dostatku i pomyślności. Młodzież przedstawiła również prezentacje
multimedialną pt. „Od kłosa po chleb powszedni”,
prezentującą historię wypieku chleba. Następnie,
podczas projekcji filmu przygotowanego w ramach
tegorocznej kampanii przez uczniów klasy III technikum kształcącego w zawodzie Technik żywienia
i gospodarstwa domowego, zgromadzeni na uroczystości goście mieli niepowtarzalną okazję poznać tajniki powstawania „Golądkowskiego chleba
na zakwasie”, który w 2010 roku otrzymał pierwszą
nagrodę w konkursie o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego.
Zwieńczeniem uroczystości była degustacja
chleba pachnącego cebulką i żurawiną oraz innych
produktów wytwarzanych według tradycyjnej receptury w szkolnej pracowni gastronomicznej.

zego w Henrykowie
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolnic54;
67–300 Szprotawa
Henryków
tel.Szkół68/37
Zespół
Centrum Kształcenia
w Henrykowie zsrcku@vp.pl; www.rolniczak–
6 25Rolniczego
17; e–mail:
henrykow.pl

„Tydzień chleba”
staje się elementem tradycji Zespołu Szkół
„Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba /
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie
Dla darów Nieba… Tęskno mi, Panie…”
Cyprian Kamil Norwid
Już po raz trzeci uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Henrykowie z wielką przyjemnością i zaangażowaniem przyłączyli się
do akcji „Tydzień Chleba na Zakwasie w Szkole”.
„Tydzień” doskonale wpisuje się w charakter szkoły,
stając się powoli elementem tradycji Zespołu Szkół.
Jak co roku, tak i tym razem, obchody święta
chleba rozpoczęły się od zaproszenia okolicznych
gimnazjów do przystąpienia do akcji. W szkole został ogłoszony konkurs na najlepszy plakat promujący „Tydzień Chleba na Zakwasie” oraz konkurs
na napisanie w dowolnej formie historii lub wspomnień związanych z chlebem.
17. października barwny korowód uczniów
w strojach ludowych z pieśniami na ustach wyruszył spod szkoły i przemaszerował ulicami miasta
na plac pod ratuszem. Przygotowany przez uczniów
happening rozpoczął się od przedstawienia krótkiej
historii chleba, połączonej z prezentacją narzędzi,
dzięki którym dawniej pozyskiwano mąkę. Zgromadzeni na placu szprotawianie mogli dowiedzieć
się również jak wygląda proces powstawania chle-

ba w dzisiejszych czasach. Prezentację uświetniły
występy uczniów, którzy przedstawili tańce i pieśni
ludowe. Pokazy taneczne spotkały się z niezwykle
żywą reakcja publiczności, nie tylko dzieci z okolicznych przedszkoli i szkół, lecz również dorosłych,
wśród których prym wiódł burmistrz Szprotawy,
który po raz kolejny zaszczycił nas swoją obecnością. Znakiem rozpoznawczym szkoły, którego nie
mogło zabraknąć i tym razem, była degustacja chleba ze smalcem i ogórkiem.
Następnego dnia szkolne korytarze wypełnione
zostały zapachem chleba, którego bogactwo kształtów uczniowie mogli podziwiać przez cały dzień.
Podczas przerw z głośników rozbrzmiewały pieśni
ludowe, a ściany zostały ożywione plakatami, promującymi walory chleba.
Celem „Tygodnia Chleba na Zakwasie w Szkole” było podniesienie świadomości uczniów oraz
mieszkańców naszego regionu na temat zdrowotnych właściwości chleba na zakwasie oraz zwrócenie uwagi na walory odżywcze i smakowe tego
rodzaju chleba. Fakt, iż każdego roku akcja spotyka
się z coraz większym zainteresowaniem, pozwala
wierzyć, że chleb w świadomości młodego pokolenia pozostanie tym samym, czym był dla pokolenia
dziadów i pradziadów.
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o w Kamieniu Małym
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczeg
89; 66–460 Witnica; woj. lubuskie
Kamień Mały
tel.:
Zespół
Szkół95/75
Centrum Kształcenia
Rolniczegoe–mail:
w Kamieniu Małym
15826;
zsrkm@go.home.pl; www.zsrkm.pl

Osiem chlebów o różnych smakach
Nasz Zespół Szkół po raz kolejny wziął udział
w ogólnopolskiej kampanii Fundacji Dobre Życie – „Tydzień chleba w szkole”, która w tym roku
odbywała się w dniach 16–23 października. Koordynatorką tego przedsięwzięcia w naszej placówce
była pani Ewa Kaniowska, której dzielnie pomagali:
panie – Wioletta Czerwińska, Agnieszka Osowska,
Marta Wojewoda i pan Emil Zapisek.
Akcja „Tydzień chleba” to nie tylko wypieki i degustacja, to również kampania edukacyjna poświęcona zdrowemu pieczywu oraz wystawy, wykorzystujące temat chleba – motyw chleba w literaturze,
prezentacja kłosów zbóż, różnych rodzajów mąki
oraz ziół i warzyw dodawanych do pieczywa w celu
poprawienia jego walorów smakowych.
Kulminacją obchodów „Tygodnia” była degustacja pieczywa, przygotowanego przez uczniów klasy
II TA w ramach zajęć z przetwórstwa spożywczego. Młodzież pod kierunkiem pani E. Kaniowskiej
upiekła osiem chlebów o różnych smakach: chleb
z ziarnami słonecznika, dyni oraz z suszonymi śliwkami i pomidorami. Oczywiście podstawę wszystkich wypieków stanowił zakwas żytni. Cała społeczność szkolna mogła obejrzeć wystawę, zapoznać się
z przepisami oraz spróbować zdrowego i bardzo
smacznego chleba wzbogaconego o pyszny smalec,
ogórki kiszone i konserwowe.
Nasza szkoła od kilku lat aktywnie współpracuje
z Oddziałem Agencji Rynku Rolnego w Gorzowie
Wlkp, uczestnicząc w projektach organizowanych
przez agencję, bądź goszcząc ich pracowników
w naszej placówce. I tym razem z naszego zaproszenia skorzystał dyrektor ARR w Gorzowie Wlkp.
pan Romuald Gawlik, który miał okazję zapoznać
się z przygotowaną ekspozycją, podziwiać suto
zastawione stoły a przede wszystkim skosztować
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upieczonego przez naszych uczniów chleba. Przeprowadzona w szkole akcja na pewno była promocją zdrowego stylu życia, zachęciła wielu z nas do
samodzielnego wypieku chleba wg zamieszczonego
poniżej przepisu i do rozszerzenia kampanii o inne
projekty w przyszłym roku szkolnym.
Renata Winkel

Chleb na zakwasie:
Zakwas:

✓✓ ½ szklanki mąki żytniej wymieszać z ciepłą
wodą, powstanie gęsta papka;
✓✓ następnego dnia dodać 2 łyżki mąki i ciepłą
wodę (postępujemy tak przez kolejne 5 dni);
✓✓ po 5–6 dniach powstaje zakwas.

Ciasto właściwe:

✓✓ 4 szklanki mąki żytniej;
✓✓ 1 kg mąki pszennej;
✓✓ 1 szklanka płatków owsianych, 1 szklanka otrąb
pszennych,
✓✓ 2 łyżki soli;
✓✓ 1 łyżka oliwy;
✓✓ do sypkich składników dodać zakwas oraz
5–6 szklanek ciepłej wody;
✓✓ ciasto wyrobić ręką i zostawić w misce do wyrośnięcia;
✓✓ do wyrośniętego ciasta dodać różne dodatki np.:
1 szklankę słonecznika, 1 szklankę pestek z dyni,
kilka pokrojonych suszonych pomidorów bądź
suszonych śliwek;
✓✓ foremki wysmarować masłem, wysypać otrębami;
✓✓ piekarnik nagrzać do 180 °C, piec ok. 1 godziny.
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Ratujemy tradycję odchodzącą w zapomnienie
Chleb
Nie orałeś, nie siałeś,
nie drżałeś – czy wschodzi,
czy je słońce nie spali, czy deszcz nie zaszkodzi.
Czy wiatr zboża wątłego
do reszty nie ugnie.
Nie troskałeś się o nie.
Nie patrzyłeś dumnie,
jak na dłoni spękanej
mieniło się złotem.
Nie żąłeś, nie wiązałeś
tuż przed burzą w snopy.
Nie dziwiłeś się bieli
płynącej spod żaren.
Że z takiej czarnej ziemi
bierze się i z wiary.
Nie wiedziałeś, dlaczego
w dożynkowej gali
przed bochnem powszedniego
nisko się kłaniali…
Ty kupiłeś go w sklepie –
pachnący i ciepły.
Niech ci przebaczy – czerstwy,
rzucony na śmietnik.
Wojciech Melzacki
Uczniowie naszej szkoły w dniach 16–23 października 2012r. aktywnie włączyli się w obchody
„Tygodnia chleba na zakwasie w Szkole 2012”. Pomysłodawcą i inspiratorem całej kampanii była pani
Walentyna Rakiel-Czarnecka, wiceprezes Fundacji
Dobre Życie. Celem było zachęcenie młodzieży do
życia zgodnie z zasadami „zdrowego stylu życia” a w
szczególności prawidłowego odżywiania się.
W pierwszym dniu przygotowaliśmy gazetkę
tematyczną. Znalazła ona swoje honorowe miejsce
na holu głównym naszej Szkoły. Głównym jej celem było ukazanie chleba jako symbolu i zachęcenie
naszych kolegów do chwilowego zatrzymania się
i refleksji. W gazetce umieściliśmy materiały związane z historią chleba na przestrzeni wieków, cytaty oraz wiersze „chlebem pachnące”, powiedzenia
i przysłowia ludowe, opisy poszczególnych składników, z których piecze się chleb. Były też informacje
o zdrowotnych właściwościach błonnika i kwasu
chlebowego, jak rozpoznać pieczywo produkowane

na zakwasie, czy też dlaczego warto jeść chleb razowy. Zamieszczone zostały przepisy kulinarne.
W kolejnym dniu akcji grupa młodzieży udała
się na wizytę do piekarni PSS Społem we Włodawie
Jest to jedyna w naszym mieście piekarnia, w której
wypieka się chleb w sposób tradycyjny na zakwasie,
bez dodatku polepszaczy. Mogliśmy przyjrzeć się
pracy piekarza oraz produkcji chleba na zakwasie.
Kolejny dzień akcji miał na celu przybliżenie całej społeczności szkolnej tradycji wypieku żytniego
chleba na zakwasie. Uczniowie mieli możliwość obejrzenia filmu zmontowanego przez starszych kolegów
i koleżanki z naszej szkoły we współpracy z Ośrodkiem Edukacji Regionalnej w Hołownie. Film został
nagrany i zmontowany w latach wcześniejszych. Jest
dowodem na to, iż w naszej szkole dbamy o kultywowanie tradycji i zachęcamy do samodzielnego
wypieku zdrowego, naturalnego chleba, nie tylko na
potrzeby akcji „Tydzień chleba za zakwasie”.
Hołowno to niezwykły zakątek na Polesiu Lubelskim, gdzie czas jakby zatrzymał się w miejscu. To tu
okoliczni mieszkańcy starają się zachować od zapomnienia lokalną kulturę i tradycję. To tutaj młodzież
z naszej szkoły uczestniczyła w zajęciach umożliwiających poznanie drogi „od ziarenka do bochenka”.
O tajnikach przygotowywania surowców do pieczenia chleba oraz o samym pieczeniu chleba opowiadała uczniom pani Helena Burzec.
Uczniowie pod czujnym okiem pani Heleny
przygotowali tradycyjny zakwas, wypiekali chleb
tak jak to robiły nasze babcie, wykorzystując sprzęty
do wyrobu i piece z tamtego okresu. Nie mogło też
zabraknąć opowieści o przesądach, zwyczajach i obrzędach ludowych związanych z wypiekiem chleba
na wsi. I tak pojęcia w rodzaju – snopki, kosa, sierp,
żarna, młyn, zaczyn, piec chlebowy, dzieża, liście
chrzanu – nie są już nam obce.
Najsmaczniejszym dniem kampanii – był dzień
degustacji.
Przygotowaliśmy stoisko, a na nim: różne rodzaje i typy mąk, naturalne dodatki dodawane do chleba (nasiona słonecznika, sezamu, maku, siemienia),
a wśród tego wszystkiego nasze wypieki (chleb
żytni, orkiszowy), który wyszedł wspaniale. Obok
– prawdziwe masło, dżem truskawkowy i smalec
ze skwarkami oraz kiszone ogórki. W degustacji
naszych wypieków uczestniczyli zarówno nasi koledzy, jak i grono pedagogiczne.
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W ostatnim dniu „Tygodnia” przeprowadziliśmy prelekcje dla naszych kolegów, podczas których dowiedzieli się: co to jest zakwas i jak się go
przygotowuje, jakie mąki wykorzystuje się przy
wypieku chleba, jaki mamy asortyment pieczywa,
jakie są etapy przygotowania chleba, a później jego
wypieku. Informowaliśmy też o wpływie tradycyjnego chleba na zakwasie na nasz młody organizm
(walory zdrowotne, cenne źródło wielu składników
odżywczych itp.).
Podsumowanie: Był to wspaniały tydzień – czas
nauki, ciężkiej pracy, ale także zabawy, czas zdobywania nowych wiadomości i doświadczeń. W czasie
tego jednego tygodnia udało nam się połączyć pokolenia i ocalić od zapomnienia cudowną tradycję
wypieku chleba żytniego.
Kampania cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem nie tylko naszych kolegów, ale także naszych pedagogów. Stwierdzamy także, że przyczyniła się do podniesienia świadomości o konieczności
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kultywowania tradycji wypieku naturalnego chleba
żytniego. Dziś już większość z naszych kolegów wie
dlaczego powinni wybierać spośród wielu i spożywać naturalny chleb żytni.
Mamy nadzieję, że udało się nam poprzez tę
akcję przywrócić szacunek do samego chleba i do
pracy jaką trzeba włożyć, aby bochenek powstał, jak
i do samej tradycji związanej z jego wypiekiem.
Za organizacją Dni Chleba Żytniego w naszej
Szkole odpowiedzialne były panie – Magdalena
Ostrowicka i Diana Łubkowska. Mamy nadzieję, że
również za rok weźmiemy udział w kolejne edycji
tej kampanii, bo w głowach mamy już kolejne pomysły na jej realizację.
Od Fundacji: Bardzo dziękujemy Szkole za film
o pieczeniu chleba z panią Heleną Burzec w roli
głównej. Wzrusza fakt, że ratujecie tradycję. Serdecznie za to dziękujemy! Będziemy promować film
podczas kolejnych edycji kampanii.
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Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Kazimierza Wielskiego w Kowalu

Chlebem zainteresowaliśmy
także rodziców naszych uczniów
…chleby, Boże kromki
z sercem
tak szybko nie czerstwieją…

Piotr Goszczycki

Nasza Szkoła po raz kolejny przystąpił do ogólnopolskiej akcji „Tydzień chleba na zakwasie 2012”.
W dniach 16–23 października 2012 r. przeprowadziliśmy kampanię, mającą uświadomić wszystkim jej
uczestnikom konieczność racjonalnego odżywiania
się. Czwarta edycja tej szlachetnej akcji, której pomysłodawcą jest Fundacja Dobre Życie z Warszawy
na czele z panią Walentyną Rakiel-Czarnecką, miała
zachęcić jej uczestników, a zwłaszcza młodzież z naszej i okolicznych szkół, do spożywania chleba oraz
śniadań i zabierania ze sobą zdrowego jedzenia.
Rozpoczęliśmy „Tydzień” od przygotowania gazetek i prezentacji dla klas, mających na celu pokazanie zdrowotnych aspektów spożywania chleba na
zakwasie. Zorganizowaliśmy wycieczki do kowalskiej piekarni „Chabers”, która jako jedna z nielicznych w naszej najbliższej okolicy, produkuje chleb
w tradycyjny sposób. Uczestnicy mogli szczegółowo
zapoznać się z całym procesem technologicznym
wypieku chleba w tradycyjny sposób.
Na zajęciach praktycznych uczniowie przez cały
tydzień piekli przepyszny chleb żytni z różnymi

nasionami, którym częstowali wszystkich uczniów
i pracowników naszej szkoły. Receptury na pieczony przez nas chleb, który upiekliśmy w tym roku,
otrzymaliśmy od rodzin naszych nauczycielek
przedmiotów żywieniowych – Elżbiety Woźniak
i Anny Górskiej. Są one przekazywane z pokolenia
na pokolenie.
Z naszym chlebem odwiedziliśmy lokalne instytucje, propagując zdrowe odżywianie. Jako że mottem
tej kampanii było włączenie do niej ludzi starszych,
tzw. 50+, postanowiliśmy zainteresować nią rodziców naszych uczniów. Podczas wywiadówki przygotowaliśmy dla nich prezentację o chlebie na zakwasie
i jego walorach zdrowotnych oraz poczęstowaliśmy
upieczonym chlebem z kujawskim masłem i smalcem. Cała akcja cieszyła się dużym zaangażowaniem
młodzieży, nauczycielek z bloku żywienia, a zwłaszcza pani Iwony Daniel i Andżeliki Kopczyńskiej.
Po jej zakończeniu długo wspominano pyszny smak
naszego chleba. Oczywiście wszyscy zainteresowani
otrzymali od nas sprawdzone receptury na produkt
tej ogólnopolskiej kampanii – zdrowy chleb żytni na
zakwasie. Udało się nam zatem po raz kolejny zrealizować tą szlachetną akcję.
Iwona Daniel, Andżelika Kopczyńska
Fot. Arkadiusz Ciechalski
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Kształtujemy nawyki żywieniowe
I uklepawszy w płaskie półkule miąższ miękki,
W gorący piec je wsuwa na długiej kociubie,
Skąd roztaczając zapach kuszący i miły
Wychodzą wnet pożywne, razowe bochenki,
Brunatne i okrągłe – ku piekarki chlubie –
Jak widnokrąg zoranych pól, co chleb zrodziły.
Leopold Staff ,,Chleb’’
(ze zbioru ,,Ścieżki polne’’, 1919)
W dniach 14–18 października 2013 r. w naszej
szkole po raz czwarty przystąpiono do udziału w ogólnopolskiej kampanii „Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia”. Uczniowie z klas żywieniowych, pod
kierunkiem nauczycielek przedmiotów zawodowych:
Iwony Daniel, Anny Kopackiej, Elżbiety Woźniak aktywnie wzięli udział w tygodniowej akcji promocyjnej
racjonalnego odżywiania się. Uczniowie uświadamiali uczestników akcji, iż główną zasadą prawidłowego
odżywiania jest spożywanie chleba na naturalnym
zakwasie. Na zajęciach praktycznych wypiekano chleb
żytni i orkiszowy, wzbogacony różnymi dodatkami
smakowymi. Chlebem tym częstowano społeczność
szkolną i przedstawicieli lokalnych instytucji. Przez
cały tydzień młodzież miała możliwość wysłuchania

pogadanek na temat etapów produkcji pieczywa żytniego, zasad prawidłowego odżywiania się, a zwłaszcza
o pozytywnym wpływie na zdrowie kwasu mlekowego
zawartego w pieczywie.
Gościliśmy również w piekarni GS Baruchowo,
gdzie poznaliśmy cały proces produkcyjny sporządzania pieczywa. Młodzież samodzielnie kształtowała
chleb, bułki, chałki, które wypiekano w tradycyjnym
piecu węglowym. W piekarni tej, dzięki uprzejmości
pana kierownika Jarosława Komorka, wykonany został chleb, który brał udział w konkursie na najpiękniejszy chleb zawierający elementy promocyjne PROW
2007-2013. Konkurs „Spotkanie przy stole – łączy nas
chleb” odbył się w Zespole Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie koło Łowicza.
Podsumowując akcję „Tydzień Żytniego Chleba 2013” należy stwierdzić, że jesteśmy zadowoleni
z tego, iż co roku uczestniczą w niej wszyscy uczniowie naszej szkoły oraz duże grono społeczności lokalnej. Stała się ona bardzo ważnym elementem
kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych w naszym środowisku.
Iwona Daniel, Anna Kopacka
Fot. Arkadiusz Ciechalski



Chleb żytnio-orkiszowy Babci Anieli
PRODUKTY:

0,75 dkg mąki żytniej
0,35 dkg mąki orkiszowej
0,25 dkg maki pszennej razowej
0,5 l maślanki
1 szklanka zakwasu
½ szklanki oleju
10 dkg drożdży
1–2 szklanki wody
kopiasta łyżka soli,
2 łyżki miodu
do posypania: otręby pszenne, ziarna słonecznika
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WYKONANIE:

Zrobić rozczyn drożdży, dodać maślankę i żurek.
Dodać mąkę żytnią, wymieszać, pozostawić do wyrośnięcia. Następnie dodać mąkę orkiszową i pszenną,
sól, olej, miód i wodę. Dokładnie wyrobić, aby ciasto
odstawało od rąk. Pozostawić do wyrośnięcia. Przygotować foremki – wysmarować masłem lub olejem,
posypać otrębami i ziarnami słonecznika. Włożyć
ciasto i pozostawić do wyrośnięcia. Przed włożeniem
do piekarnika posmarować wodą. Piec przez 10 min
w temperaturze 230 °C, a później w temperaturze
180–200 °C. Całkowity czas pieczenia 50 minut.
SMACZNEGO!!!
ZS CKR w Kowalu – Anna Górska

brze wyrabiamy przez 10 minut, aby nie było grudek.
Odstawiamy na 0,5 h i ponownie wyrabiamy, wkładamy do foremki, przekładamy do piekarnika nagrzanego do 50°C, aby wyrosło (przykryć ściereczką
aby nie wyschło) na 3 godziny. Następnie pieczemy
220°C przez 20 minut, następnie obniżamy temperaturę do 180°C na 30 minut. Co jakiś czas spryskujemy chleb wodą, mniej więcej od połowy pieczenia.
SMACZNEGO!!!
ZS CKR w Kowalu – Elżbieta Woźniak

Chleb
PRODUKTY:

300 g zakwasu pszennego
500 g mąki pszennej chlebowej
200 ml wody
1 łyżka soli
½ szklanki ziaren (słonecznik, siemię lniane)
30 g drożdży

WYKONANIE:

Drożdże rozpuścić w niewielkiej ilości wody. Zagnieść ciasto łącząc ze sobą wszystkie składniki i do-
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Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie

Konkurs „Pieczemy chleb”
16 października (Światowy Dzień Chleba) po raz
czwarty w naszej szkole zorganizowany został konkurs „Pieczemy Chleb”. W powietrzu od rana unosił
się zapach pieczonego chleba przygotowywanego
przez dziewięć dwuosobowych zespołów.
O godz. 12 odbyła się uroczysta degustacja i ocena wypieków, połączona z prezentacją na temat historii chleba oraz jego rodzajów i walorów zdrowotnych.
W komisji brali udział przedstawiciele Oddziału
Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Warszawie,
dyrekcja i nauczyciele oraz uczniowie – przedstawiciele klas.

Zwycięzcy otrzymali wspaniałe nagrody, ufundowane przez ARR i dyrektora naszej szkoły, a każdy z uczestników – atrakcyjne upominki.
Najlepsi okazali się: I. Roksana Gryczon, Małgorzata Pałubińska, II. Magdalena Kujawińska,
Mateusz Mierzejewski, III. Michał Modzelewski,
Piotr Kiempisty.
Bardzo dziękujemy wszystkim za udział i wszystkim też gratulujemy!
Organizatorki:
M. Gajewska, M. Kuczewska, M. Falbowska
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ia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu
Zespół Szkół Centrum Kształcenul.
Kokoszków 71; 34–400 NOWY TARG
tel. 18/26 627 71; e–mail: zsckr@nowytarg.pl; www.zsckr.nowytarg.pl

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu

Z roku na rok przybywa smakoszy chleba na zakwasie
,,Tydzień chleba na zakwasie” w roku 2012 przebiegał u nas pod hasłem ,,Bądź dobry jak chleb”.
W ramach obchodów uczniowie z kl. II Technikum
Żywienia i Gospodarstwa Domowego przygotowali
gazetki ścienne, na których umieścili artykuły promujące wyższość chleba na zakwasie nad chlebem
wypiekanym obecnie przez piekarnie, a zawierającym chemiczne spulchniacze i polepszacze. Przygotowali także prezentację multimedialną o chlebie,
która była prezentowana na szkolnym telebimie
i cała społeczność szkolna mogła zapoznać się
z wartościami odżywczymi chleba na zakwasie.
Przez cały tydzień uczniowie klas gastronomicznych pod kierunkiem nauczycieli uczyli się sporządzania zakwasu z mąki żytniej, pszennej i kukurydzianej, a także wypieku chleba na własnoręcznie
sporządzonym zakwasie. Okazało się, że nie jest to
trudne i w warunkach domowych łatwo można zakwas otrzymać, a chleb upieczony na nim smakuje
wybornie.
W akcjach Fundacji Dobre Życie bierzemy udział
już po raz czwarty ale po raz pierwszy z okazji „Tygodnia chleba” w naszej szkole został ogłoszony konkurs na Najlepszy Chleb Okolicznościowy. Można
było przygotować chleb dla Pary Młodej, do święcenia, na I komunię św., na jubileusz, itp. I choć zainteresowanie konkursem było duże, to w efekcie okazało
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się, że nie tak łatwo upiec chleb, który byłby równie
piękny co smaczny. Ale warto było nieco popracować – nagrodami w konkursie były książki kucharskie. Otrzymali je zwycięzcy, którzy w przyszłości na
pewno nie będą mieli problemu aby „zarobić” chleb.
Podsumowanie „Tygodnia” odbyło się we wtorek – 23 października 2012r. Przygotowania trwały
już cały poniedziałek – uczniowie z kl. II ZSZ piekli
chleby – razowe, mieszane, pszenne, dodatkami i bez.
We wtorek zaczęli gromadzić się zaproszeni goście.
Uczniowie z kl. V Technikum Technologii Żywności
przygotowali krótki program artystyczny, w którym
przedstawili historię chleba na świecie i na ziemiach
polskich, opowiedzieli skąd wziął się zakwas, zaprezentowali przysłowia o chlebie a także kilka wierszy
o tematyce związanej z tym podstawowym produktem żywnościowym jakim od wieków jest chleb.
Wreszcie czas na poczęstunek! Każda klasa
w szkole otrzymała talerz z kanapkami dla wszystkich uczniów, zaproszeni goście też częstowali się
kanapkami. Na przygotowanym stole pojawiło się
także słodkie ,,co nieco”.
Z roku na rok przybywa nam smakoszy chleba
na zakwasie – zgodnie potwierdzili nauczyciele pod
okiem których młodzież zarabiała chleb: Pani Regina
Leja, Pani Teresa Wrocławiak, Pani Janina Schlegel
oraz Pan Józef Bąbol.

ia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie
Zespół Szkół Centrum Kształcenul.
Szkolna 2; 22–105 Okszów
tel.: 82/5690722; e–mail: zsckr@okszow.edu.pl; www.zsckr.okszow.edu.pl

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie

Dziel z innymi swój chleb, a lepiej będzie ci smakował
Już po raz czwarty, w odpowiedzi na apel Fundacji Dobre Życie, nasz Zespół Szkół uczestniczył
w „Tygodniu Żytniego Chleba w Szkole”. Ta ogólnopolska kampania zyskuje coraz większe zainteresowanie nie tylko w samej szkole, ale także wśród ich
rodziców oraz społeczności lokalnej.
Akcja rozpoczęła się przekazaniem klasom
pierwszym wiedzy na temat chleba żytniego, z rysem historycznym produkcji pieczywa wraz z przepisem, jak taki chleb upiec. Wskazywaliśmy, jak
ważny jest świadomy wybór pieczywa, które kupujemy. Uczniowie mówili o potrzebie włączenia do
swojej diety pieczywa żytniego. Młodzież klas I i IV
Technikum Żywienia podzieliła się doświadczeniem nabytym przy wypieku żytniego chleba.
Uczniowie klasy I Technikum Weterynarii, pragnąc pogłębić swoją wiedzę, dotyczącą kultury naszego regionu, przeprowadzili wywiady z osobami
pamiętającymi tradycyjne sposoby pieczenia chleba w piecach, a także podtrzymujących tą tradycję.
Uczennica Kinga Dybek z tej klasy, zaprosiła panią
Danutę Swieczak, która nie tylko piecze tradycyjny
chleb żytni na zakwasie w prawdziwym piecu, ale
wiele potraw przygotowuje po staropolsku i ekologicznie. W wielu klasach odbyły się godziny wychowawcze, wystawa w bibliotece szkolnej, poświęcone
symbolice chleba w kulturze, szacunku do chleba,

a także do ludzi, dzięki którym on powstaje. Ogłosiliśmy III Edycję Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Chleb w Życiu Człowieka” pod tytułem
„Pieczemy Chleb” (dla szkół powiatu chełmskiego).
Wśród wielu nadesłanych prac w kategorii szkół
ponadgimnazjalnych wyłoniono 2 laureatów i dwa
wyróżnienia. W kategorii szkół gimnazjalnych
nagrodzono trzy pierwsze miejsca. Kulminacyjnym dniem obchodów Tygodnia Żytniego Chleba
w Szkole” był dzień 24 października 2012 r., na który zaprosiliśmy wielu gości. Zaszczyciło nas wiele
ważnych osób.
Pani Małgorzata Stryjecka z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie zaprezentowała
wykład na temat: „Zdrowa żywność – mit czy rzeczywistość?». Następnie wszyscy zaproszeni goście
oraz społeczność szkolna uczestniczyła w części artystycznej zatytułowanej „Dziel z innymi swój chleb,
a lepiej będzie ci smakował” (myśl zaczerpnięta od
Phil Bosmans). Zaszczycili nas swoją obecnością
i występami: kapela Żmudziacy i zespół śpiewaczy
Jarzębinki.
W realizacji projektu uczestniczyli nauczyciele:
Agnieszka Bartoszuk, Magdalena Słupczyńska,
Marzena Tomaszewska, M. Posturzyńska,
Katarzyna Zaborowska, Tomasz Pągowski,
Agnieszka Grzywaczewska.
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Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku

Chleb na zakwasie może być lekiem
ZSCKR w Potoczku już po raz czwarty brał aktywny udział w kampanii Fundacji Dobre Życie „Tydzień Chleba w Szkole”. Odwiedziliśmy piekarnię
specjalizującą się w wypieku chleba na „prawdziwym” zakwasie. Spośród producentów chleba wybraliśmy tzw. „Starą Piekarnię” w Modliborzycach,
której właścicielem jest Bartłomiej Gutek. Uczennice klasy II Zasadniczej Szkoły Zawodowej kształcące
się w zawodzie Kucharz Małej Gastronomii oraz klasy III Technikum (Technik Żywienia i Gospodarstwa
Domowego) przyglądały się produkcji chleba od
sporządzenia rozczynu, aż do wyjęcia z pieca. Same
próbowały uformować bochenek – okazało się, iż nie
jest to takie proste. Każda z uczennic otrzymała bochenek chleba na zakwasie, aby mogła poczęstować
nim bliskich oraz znajomych.
Na zajęciach porównaliśmy chleb wypiekany na
zakwasie z wypiekanym na drożdżach. Sami wypiekliśmy po dwa bochenki i trzymaliśmy je przez kilka
dni. Chcieliśmy zobaczyć zmiany zachodzące w pieczywie. W kilka godzin po wypieku chleb, ten zarówno produkowany na zakwasie jak i ten wypiekany na
drożdżach, kusząco pachnie i ładnie wygląda. Lecz

następnego dnia chleb wypiekany na drożdżach zaczął się psuć, kruszyć oraz stał się niesmaczny, a chleb
wyprodukowany na bazie zakwasu nadal był świeży
i nie miał żadnych widocznych zmian. Po pięciu
dniach „chleb drożdżowy” nie nadawał się do konsumpcji – zaczął pleśnieć, natomiast „chleb na zakwasie” nadal był dobry, oczywiście zaszły w nim
pewne zmiany np. czerstwienie, ale nadal nadawał
się do spożycia.
Podczas wizyty w piekarni usłyszeliśmy, iż prawdziwy chleb wypiekany na zakwasie i spożywany
regularnie każdego dnia może być traktowany jako
lekarstwo. Podczas fermentacji zostają zniszczone
związki pieśniowe, rakotwórcze oraz toksyny, następuje dezaktywacja kwasu fitynowego. Bakterie kwasu mlekowego zapobiegają niestrawności, hamują
rozwój chorobotwórczych bakterii gnilnych, gronkowców, a nawet Salmonelli. Musimy sami zatroszczyć się o nasze zdrowie, a najlepszą do tego drogą
jest codzienne spożywanie chleba produkowanego
na naturalnym zakwasie.
Otylia Kowal, Monika Wójcik

Nasz chleb powszedni – źródłem zdrowia
To hasło stało się mottem przewodnim naszego
apelu, zorganizowanego w ramach „Tygodnia dobrego chleba i zdrowego stylu życia w szkole 2013”.
Tym razem uwzględniliśmy również wpływ aktywności fizycznej na zdrowie człowieka.
Uczniowie przedstawili wpływ właściwego odżywiania na nasz organizm, scharakteryzowali
pieczywo na zakwasie, który jest dla nas lekiem.
Uczniowie przybliżyli zgromadzonym informacje
odnośnie błonnika pokarmowego, będącego jedną
z frakcji węglowodanów, która jest oporna na działanie enzymów trawiennych. Zawarty w pieczywie
błonnik to przede wszystkim frakcja nierozpuszczalna w wodzie. Przyczynia się ona do poprawy
trawienia, ukrwienia jelit i ich perystaltyki, chroni
przed zaparciami, a w ten sposób zmniejsza ryzyko
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rozwoju nowotworu jelita grubego! Błonnik przyczynia się także do obniżenia wartości energetycznej diety i na długo daje uczucie sytości, co hamuje
apetyt i pozwala na utrzymanie szczupłej sylwetki.
Przedstawiono również klucz do prawidłowego żywienia wg Profesor Ireny Celejowej.
Druga część apelu była poświęcona aktywności
fizycznej i temu, jaki ma ona wpływ na nasze zdrowie. Uczniowie z humorem przedstawili wszystkim
zebranym kilka codziennych czynności, które również możemy potraktować jako element gimnastyki
wzmacniającej nasze mięsnie i poprawiającej kondycje fizyczną.
Justyna Wielgus, Danuta Sołtys,
Otylia Kowal, Piotr Spyra
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Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu–Mokoszynie

Nie z każdej mąki będzie chleb… na zakwasie
Przygotowania do czwartej edycji „Tygodnia
Chleba na Zakwasie” rozpoczęły się w ZSCKR
w Sandomierzu już we wrześniu 2012 r. Jednym
z punktów programu Rady Pedagogicznej było wystąpienie dyrektora pana Marka Niedbały który
zwrócił się z apelem do nauczycieli o przygotowanie szkolnej kampanii „Tygodnia chleba”. W prace
związane z organizacją przedsięwzięcia zaangażowało się wiele osób, a koordynatorkami wszystkich
działań były nauczycielki przedmiotów ekonomicznych: Halina Sender i Małgorzata Rak.
Działania rozpoczęto od skierowania do okolicznych piekarni i producentów przetworów pisma z prośbą o wsparcie naszej akcji i dostarczenie
produktów do degustacji. Kolejnym zadaniem było
przygotowanie zaproszeń i wysłanie ich do sponsorów, uczniów szkół podstawowych gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych, a także do instytucji współpracujących ze szkołą, władz oświatowych i samorządowych, rodziców oraz lokalnych mediów. Kierując się regulaminem Kampanii Fundacji Dobre
Życie zaproszenia kierowaliśmy do dzieci, młodzieży i dorosłych, z uwzględnieniem osób w wieku 50+.
W ramach realizacji założeń projektowych wykonano wiele czynności przybliżających uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły i gościom ideę chleba na zakwasie, pieczonego tradycyjnymi metodami.
Wychowawcy poszczególnych klas otrzymali „informatory” z wiadomościami o kampanii,
jej celach, zasadach a przede wszystkim o chlebie,
z którymi zapoznali swoich uczniów. Zawarte w informatorze treści przekazane zostały również rodzicom podczas „wywiadówek” śródsemestralnych.
O wydarzeniach związanych z „Tygodniem chleba” informował baner, umieszczony przy ulicy Mokoszyńskiej, stojąca przed budynkiem szkoły tablica
oraz ustawione na szkolnym korytarzu gazetki, zawierające informacje o znaczeniu chleba w diecie,
jego symbolice w poezji i miejscu w religii.
W programie „Tygodnia chleba” znalazła się
projekcja filmu o produkcji chleba oraz prezentacja multimedialna promująca właściwe odżywianie,
a przygotowana w oparciu o Raport i poradnik wydany w ramach projektu FIO. Osoby przebywające
w szkolnej świetlicy podczas długich przerw zapoznawały się z informacjami na temat zdrowotnych
własności chleba na zakwasie.
Uczniowie, pracownicy i goście mogli obejrzeć
wystawę dawnych narzędzi, związanych z produk-
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cją zboża i chleba oraz stoiska z różnymi ziarnami
zbóż i typami mąki.
Atrakcyjnym punktem programu „Tygodnia”
była szkolna galeria, złożona z prac plastycznych,
których motywem był chleb. Autorami prac byli
uczniowie Technikum Architektury Krajobrazu.
Szkolną akcję „Tygodnia chleba na zakwasie”
wsparła Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sandomierzu. Z wiedzy jej pracowników
na temat racjonalnego odżywiania mogli korzystać
uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście. Ponadto, do młodzieży sandomierski SANEPID skierował
projekt „Trzymaj Formę’’, którego ideą jest kształtowanie zmiany postaw i zachowań związanych z prawidłowym żywieniem, odpowiednią jakością zdrowotną żywności i aktywnością fizyczną.
Kulminacyjnym punktem programu była degustacja pieczywa, którą zorganizowano 18 października. Pieczywo do degustacji pochodziło z ośmiu
piekarni. Dla poszczególnych piekarni przygotowane były oddzielne stoiska wystawiennicze. Uzupełnieniem oferty był chleb pieczony w domach przez
uczniów, rodziców i słuchaczki Szkoły Policealnej.
Dodatek do chleba stanowił tradycyjny smalec w kilku smakach, ogórki, a także powidła, masło wiejskie
i ser przygotowane przez babcie i mamy uczniów.
Nasi sponsorzy okazali się nadzwyczaj hojni i stoły
uginały się od bogactwa dostarczonych produktów.
Mimo, iż uczniowie, pracownicy i goście najedli się
do syta zostało tyle pieczywa i dodatków że musieliśmy degustację przedłużyć na kolejny dzień.
Degustacji chleba towarzyszył montaż literacko
– muzyczny. Przy akompaniamencie gitary uczniowie recytowali wiersze o tematyce chleba.
W księdze pamiątkowej, poświęconej „Tygodniowi chleba” znalazły się słowa wyrażające uznanie zwiedzających, i pochwały dla pomysłu oraz
organizacji przedsięwzięcia. Najmłodszym gościem
uczestniczącym w degustacji ciemnego chleba na
zakwasie była 12-miesięczna Julia a najstarsze osoby to emeryci i renciści w wieku powyżej 70-ciu lat.
Wydarzenia organizowane od 16 do 23 października 2012r. w ZS CKR w Sandomierzu odnotowane
zostały przez lokalne media: dziennik „Echo Dnia”,
miesięcznik „Sandomierzanin”, Radio Kielce i Telewizja Polska SA – Oddział Kielce.
Sprawozdanie przygotowały:
Halina Sender i Małgorzata Rak

Dobry chleb i inne sposoby na zdrowy styl życia
Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie naszej szkoły
kolejny raz włączyli się w ogólnopolską kampanię
organizowaną przez Fundację Dobre Życie. Przygotowanie i organizacja szkolnej akcji były bogatsze
o doświadczenie i uwzględniały hasło piątej edycji,
kładące nacisk na zdrowy styl życia. Wzorem ubiegłorocznej akcji, wychowawcy poszczególnych klas
otrzymali regulamin „Tygodnia” i informacje na temat zdrowego stylu życia. Materiały te wykorzystano podczas spotkań z wychowankami.
Do udziału w organizację „Dni dobrego chleba
i zdrowego stylu życia” zaproszeni zostali rodzice
uczniów, szkolny pedagog, Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Sandomierzu oraz Powiatowy Związek Pszczelarski. Informacje o kampanii
i działaniach podjętych przez ZSCKR różnymi drogami trafiły do społeczeństwa. Zapowiedź pojawiła
się w lokalnych rozgłośniach radiowych, na banerze
ustawionym przy ulicy prowadzącej do szkoły i ulotkach przekazanych rodzicom podczas wywiadówki.
Cel projektu, jakim jest upowszechnianie zdrowego
stylu życia i aktywności ruchowej został w ZSCKR
osiągnięty poprzez bogaty program imprez towarzyszących. Koordynatorki szkolnej akcji przygotowały
zaproszenia, skierowane do: lokalnych mediów, szkół
gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i szkoły wyższej w Sandomierzu, władz oświatowych, samorządowych powiatu, województwa oraz Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wśród zaproszonych gości
znaleźli się pracownicy instytucji współpracujących
ze szkołą – ARR, ARiMR, ODR, Izba Rolnicza Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości.

Uczniowie ze wszystkich klas, wspierani przez
wychowawców opracowali scenariusze swego
udziału w szkolnym przedsięwzięciu.
W ramach propagowania aktywności fizycznej
zorganizowano pięciokilometrowy „marsz po zdrowie”, przeprowadzono zawody sportowe w kategorii
przeciągania liny, rozegrano mecz piłki siatkowej
z gośćmi ze szkół sandomierskich i wykonano gazetki „Sport to Zdrowie”, „Nie siedź – ruszaj się”,
„Żyj aktywnie”
Zdrowy sen to udany dzień – takie motto przyświecało autorom gazetki „Żyj zdrowo, śpij kolorowo”.
Zasady zdrowego odżywiania przekazano w postaci tablic: Piramida zdrowego odżywiania, Wartości odżywcze warzyw i owoców, Znaczenie ziół,
Poznaj dobry chleb. Informacje na temat racjonalnej diety zawarte były w materiałach promocyjnych
dostarczonych przez Stację Sanitarno – Epidemiologiczną.
Właściwości terapeutyczne, odżywcze i lecznicze miodu oraz produktów pszczelarskich można
było poznać oglądając stoisko prezesa Sandomierskiego Związku Pszczelarskiego.
Przed lekomanią i nałogami przestrzegali eksperci z SANEPIDU którzy prowadzili badania zawartości CO2 w wydychanym powietrzu, udzielali
porad indywidualnych i przedstawili bogaty program działań prozdrowotnych.
Sztukę panowania nad stresem i techniki poznania swego organizmu ułatwiały informacje przygotowane przez pedagoga szkolnego. Dzięki tej lekturze można zmienić myślenie i podejście do życia.
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Alternatywę dla chipsów stanowiły zestawy
zdrowych przekąsek wykonane przez uczniów oraz
gazetka zawierająca informacje o składzie chemicznym chipsów.
Degustacja dobrego chleba trwająca dwa dni była
okazją do poznania smaku „prawdziwego” chleba.
Pieczywo pochodziło z ośmiu okolicznych piekarni, w tym z wpisanych do Dziedzictwa Kulinarnego
Świętokrzyskiego. Dodatki do chleba również były
zdrowe. Zamiast tradycyjnego smalcu pojawiło się
masło, które zdaniem dietetyków jest najlepszym
tłuszczem dla człowieka. Rodzice naszych uczniów
dostarczyli wiejskie masło, sery twarogowe, dżemy, powidła i miody. Uzupełnieniem tej oferty były
przetwory owocowe firmy Gomar z Pińczowa i naturalny sok jabłkowy, produkowany przez grupę
producencką Sad Sandomierski. Jak przystało na
szkołę rolniczą, wśród produktów przeznaczonych

do degustacji nie zabrakło surowych i pieczonych
jabłek.
Dla uczniów sześciu najaktywniejszych klas
piekarnia GS „Samopomoc Chłopska” w Trześni
ufundowała nagrody w postaci zestawu wyrobów
cukierniczych.
Zaangażowanie uczniów i nauczycieli docenili goście odwiedzający szkołę, którzy zamieścili
w kronice słowa uznania, podziękowania i zapewnienia o celowości organizowania takiej akcji. Nasze
działania odbiły się szerokim echem w środowisku.
Przyczyniły się do tego media: Radio Kielce, radio
Leliwa, miesięcznik Sandomierzanin i sandomierska telewizja internetowa.
Koordynacją szkolnego „Tygodnia dobrego chleba
i zdrowego stylu życia w szkole 2013” zajmowały się
nauczycielki: Halina Sender i Małgorzata Rak.
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Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu

Jak smakuje prawdziwy chleb?
Chleb stanowi jeden z podstawowych składników codziennej diety człowieka i jest najczęściej
spożywanym produktem. Symbolizuje życie, urodzaj i hojność Boga, odgrywa ważną rolę w wielu
kulturach. Od jakości i sposobu jego wypiekania
w dużym stopniu zależy nasze zdrowie.
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Żytni, kukurydziany, orkiszowy, na zakwasie,
graham, z miodem, rodzynkami – takie i wiele innych rodzajów chleba można było skosztować podczas „Tygodnia Chleba Żytniego” w naszym Zespole
Szkół. Tegoroczne obchody odbywały się w naszej
placówce w dniach od 22 do 26 października 2012
roku. Była to część ogólnopolskiej akcji.

Cel przedsięwzięcia związany był z promocją
zdrowego stylu odżywiania, poszanowaniem chleba, wypiekanego na naturalnych składnikach oraz
integracja szkolnych społeczności lokalnych. Hasło
przewodnie przedsięwzięcia brzmiało „Pieczemy
swój chleb”. Pierwszego dnia wykonano przepiękną
wystawę na korytarzu szkolnym. Zaplanowano zakupy, podzielono pracy, podjęto współpracę z lokalnymi mediami oraz wykonano dyplomy pamiątkowe.
Młodzież, po wcześniejszym wywiadzie i zapoznaniu
się z przepisami najstarszych gospodyń przystąpiła do
pieczenia chleba. Pod kierunkiem opiekunów, klasy
Technikum Agrobiznesu, Rolniczego, Żywienia i Gospodarstwa Domowego oraz Żywienia i Usług Gastronomicznych przygotowały i upiekły własny żytni
bochen na naturalnym zakwasie. Klasa I Technikum
Rolniczego, Żywienia i Usług Gastronomicznych wykonała chleb na zakwasie, II Technikum Żywienia
i Gospodarstwa Domowego – graham z rodzynkami,
II Technikum Agrobiznesu – razowy, III Technikum
i Gospodarstwa Domowego – chleb kukurydziany.
Trzeciego dnia zadbano o wystrój sali, gdzie zrobiono
wspaniałą dekorację oraz przygotowano dodatki do
pieczywa – pasty twarogową, jajeczną, rybną, smalec.
Zwieńczeniem trudu uczniów była wspólna degustacja chleba żytniego, a przy tym wymiana poglądów i nabytych doświadczeń. 25 października

2012 na stołówce szkolnej zorganizowano spotkanie, podsumowujące „Tydzień”. Dyrektor powitał
gości, młodzież zaprezentowała część artystyczną.
Przedstawili prezentację multimedialną, dotyczącą historii i gatunków chleba. Zgromadzeni obejrzeli także film związany z nowoczesną piekarnią.
Uczestniczyli również w różnorodnych konkursach.
Trzeba było m.in. rozpoznać ziarna zbóż, wyrobić
ciasto chlebowe z mąki i zakwasu, przygotować kanapkę. Zwycięzcy otrzymali dyplomy pamiątkowe
i słodkie nagrody. Uroczystość wzbogaciły piosenki
w wykonaniu uczennic – Pauliny Wojtaszewskiej
oraz Karoliny Ściślewskiej. Przybyli mogli również
degustować przygotowane przez młodzież produkty. Obchody wzbogacił przepiękny wystrój stołów
wraz z prezentacją upieczonych przez młodzież
chlebów.
Kampania na rzecz propagowania naturalnego
chleba jest niezwykle ważna. Zaplanowane działania związane z obchodami „Tygodnia” w naszej
placówce przyniosły oczekiwany rezultat. Akcja
przeprowadzona została już po raz trzeci i na stałe
wpisała się w kalendarz wydarzeń szkolnych. Cieszy
fakt, że młodzież chętnie sięga po informacje, jak
piec tradycyjny chleb. Ponadto obok głównego celu,
zrealizowano dodatkowe założenia, takie jak integracja młodzieży i uczniów ze szkół podstawowych.

o w Widzewie
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczeg
12; Widzew; 95–054 Ksawerów
ul. Szkolna
tel.: 42/2158033; e–mail: sekretariat@zsckr.pl; www.zsr–widzew.ovh.org

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie

Tydzień chleba na trwałe wpisał się
do kalendarza naszej szkoły
Pełnoziarnisty chleb na zakwasie to bardzo istotny składnik zdrowej i zbilansowanej diety. O zaletach takiego pieczywa dowiedzieli się uczniowie
naszego Zespołu Szkół na wykładzie pani dr Agaty
Lange, specjalistki d/s metabolizmu dzieci, młodzieży i dorosłych. W czasie prelekcji poruszona została
również tematyka zasad zdrowego żywienia oraz
zbilansowanej diety. Wystąpienie zainaugurowało
kampanię „Tydzień Chleba na Zakwasie w Szkole
2012”, zorganizowaną z inicjatywy Fundacji Dobre
Życie. Sponsorem tegorocznej akcji w ZSCKR była
Agencja Rynku Rolnego. Oddział w Łodzi, której
przedstawiciele zaszczycili tę uroczystość.
„Tydzień chleba” to szereg działań o charakterze
dydaktycznym i wychowawczym, mających na celu
kształtowanie świadomości konsumenckiej oraz

właściwych nawyków żywieniowych młodzieży.
Służyły temu lekcje wychowawcze oraz praktyczne
zajęcia wyrabiania i wypieku chleba. Smak i zapach
upieczonego przez uczniów pieczywa mogliśmy docenić w czasie jego degustacji. Społeczność szkolna
i zaproszeni goście poznali różne wypieki wzbogacone o suszone owoce, zioła i miód.
Wystawy tematyczne: Chleb jako ważny symbol
w polskiej tradycji, Regionalne przepisy chleba na
zakwasie, Chleb i jego rodzaje w zawodowym języku
angielskim – wzbogaciły wiedzę uczniów o chlebie
na zakwasie oraz jego znaczeniu w polskiej kulturze.
Młodzież pionu gastronomicznego naszej szkoły
wzięła udział w quizie na temat znajomości zasad
zdrowego żywienia. Pytania dotyczyły przygotowywania i przechowywania zakwasu, składników
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potrzebnych do wypieku pieczywa, wartości odżywczych chleba oraz zawodowego słownictwa
w języku angielskim.
Podczas „Tygodnia” zostały opracowane ulotki i broszury zawierające sprawdzone przepisy na
różne rodzaje chleba. Receptury te będą wykorzystywane na zajęciach w pracowni gastronomicznej,
a także podczas domowych wypieków.
Tegoroczna edycja akcji, którą kierowały: Ewa
Gałaj, Aneta Jędraszek, Anna Lizak i Agata Wit-

kowska, spotkała się z dużym zainteresowaniem
uczniów, nauczycieli i społeczności lokalnej.
Przeprowadzenie kampanii wspierali zaproszeni
do współpracy nauczyciele przedmiotów zawodowych: Marcin Kolasiński, Mariola Pikura, Beata
Rzekiecka – Seweryn, Adam Skupiński i Agnieszka Tworkowska.
Projekt „Tydzień Chleba na Zakwasie” na trwałe wpisał się do kalendarza uroczystości w naszej
szkole.
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Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie

Wierzymy, że kampania zainspiruje do szukania tego,
co naturalne i zdrowe
16 października 2012 roku w Zespole Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie obchodziliśmy „Tydzień Żytniego Chleba”. Na imprezę zaprosiliśmy
mieszkańców gminy Zduny i okolic, nauczycieli
i uczniów z Zespołu Szkół Licealnych im. Krystyny
Idzikowskiej w Zdunach oraz uczniów z Gimnazjum w Zdunach i w Bielawach. Jak co roku gościliśmy również przedstawicieli Agencji Rynku Rolnego z Łodzi. Głównym założeniem naszego działania
było ukazanie, szczególnie ludziom młodym, istoty
symboliki chleba, jako zapomnianej w dzisiejszych
czasach wartości. Podczas naszego święta promowaliśmy tradycyjny wypiek chleba, wszelkiego rodzaju pieczywo oraz produkty mączne i zbożowe.
W ramach akcji, młodzież, korzystając z pomocy nauczycieli, pracowników szkoły oraz rodziców, przygotowała wiele atrakcji, m.in.: gazetkę
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przedstawiającą technologię wypieku chleba żytniego oraz postrzeganie chleba przez specjalistów
z różnych dziedzin nauki, wystawę ziół i herbatek –
w celu przybliżenia smaku ziół oraz herbatek ziołowych i ich mieszanek, jak również cieszące się dużą
popularnością stoisko z różnorodnymi gatunkami
pieczywa, które można było smakować z masłem,
miodem, serem białym z dodatkiem żurawiny czy
ze smalcem. Uczniowie w regionalnych strojach łowickich częstowali przybyłych gości smacznymi kanapkami, przygotowanymi ze świeżo wypieczonego
chleba, herbatkami ziołowymi i upieczonymi ciasteczkami tzw. „sudziokami”. Chętni mogli poznać
również smak prawdziwego żurku na zakwasie.
Ogromnym zainteresowaniem cieszył się pokaz
wypieku żytniego chleba na zakwasie, zaprezentowany przez naszego gościa, Laureatkę I miejsca
w konkursie „Pieczenie sudzioków i chleba na za-

kwasie”, który odbył się w czasie tegorocznych obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa w skansenie
w Maurzycach. Po części oficjalnej Gimnazjaliści
uczestniczyli w warsztatach, podczas których z wyrobionego i wyrośniętego ciasta samodzielnie formowali i piekli dowolne figury pieczywa.
Podsumowaniem tego miłego dnia były liczne
quizy oraz konkursy sprawdzające wiedzę na temat tradycji związanej z symboliką i historią chleba

pieczonego na zakwasie. Fundatorami nagród dla
najlepszych była ARR oraz Rada Rodziców naszej
Szkoły.
W związku z tym, że chleb pełni ogromną rolę
w naszym życiu, co uświadamiamy sobie właśnie
w takim dniu jak ten, po raz czwarty w naszej szkole
obchodzimy „Tydzień Żytniego Chleba”. Wierzymy,
że zainspiruje on wielu do samodzielnych poszukiwań tego co naturalne i zdrowe.

107

Poradnik
część I
Ta część publikacji zawiera informacje merytoryczne, ma charakter poradnikowy. Szczególnie polecamy
je nauczycielom i innym organizatorom „Tygodnia dobrego chleba i zdrowego stylu życia w szkole”.
Piszemy o znaczeniu chleba w odżywaniu, przekazujemy wiedzę o chlebie na zakwasie i pożytkach, jakie
daje nam spożywanie chleba wypiekanego tradycyjnie. Uwadze Czytelników polecamy informacja dotyczące innych produktów zbożowych, radzimy, abyśmy wracali do naturalnie produkowanej żywności, wskazujemy co należy jeść, aby zachować zdrowie.
Piszemy również o zdrowym stylu życia, zasadach odżywiania, w jaki sposób przeprowadzić przegląd
sklepików szkolnych oraz o znaczeniu ruchu dla zdrowia i konieczności czytania etykietek na produktach
spożywczych.
Proszę korzystać z wiedzy zawartej w tej publikacji – warunkiem jest podanie źródła oraz wzmianka
o kampanii na rzecz dobrego chleba, organizowanej przez Fundację Dobre Życie.
Książka ta, podobnie jak i publikacje z lat poprzednich jest umieszczona na stronie Fundacji: www.rakiel-czarnecka.pl, w zakładce „Multimedia.
Można ją stamtąd pobierać i upowszechniać.
Bardzo prosimy o przekazywanie publikacji innym szkołom, ośrodkom, osobom, organizacjom, instytucjom itd. Im więcej będzie świadomych konsumentów, tym trudniej będzie nami manipulować.
Przypominamy, że warunkiem skorzystania z materiałów jest umieszczenie informacji, skąd te materiały
pochodzą. Prosimy także o dodanie, że kampania może odbyć się dzięki dofinansowaniu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO).
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Twoje zdrowie zależy od Ciebie
Nasze zdrowie w dużym stopniu zależy od trybu życia, odżywania, umiejętności radzenia sobie
ze stresem, uprawiania ruchu fizycznego, ale także
od naszego sposobu myślenia i podejścia do życia.
Medycyna światowa coraz częściej podkreśla wagę
trybu życia człowieka.
WHO (Worlds Health Organization) uważa,
że tryb życia i troska o zdrowie poszczególnych
osób jest znaczącym czynnikiem dla zachowania
zdrowia. Więcej „waży”, niż specjalistyczne ośrodki zdrowia, przychodnie, szpitale. Jeden z ważnych
programów WHO w ciągu ostatnich lat głosił hasło: „Twoje zdrowie w twoich rękach”. W rękach
każdego z nas w dużym stopniu leży zapobieganie
chorobom i wzmacnianie systemu odporności. Gdy
wzmacniamy organizm – on sam jest w stanie uporać się z wieloma zakłóceniami, infekcjami, dolegliwościami.
Jest kilka czynników w dużym stopniu od nas zależnych, które mogą poprawić nasze samopoczucie,
odporność, kondycję i wydolność. Są to: właściwe
odżywianie, uprawianie ruchu fizycznego, umiejętność radzenia sobie ze stresem.
Zgodnie z definicją zdrowia WHO zdrowie to
nie tylko brak chorób, ale również ogólny dobrostan organizmu. Zatem troska o zdrowie oznacza
nie tyko zwalczanie objawów choroby, ale zwłaszcza
podnoszenie ogólnej odporności i kondycji organizmu.

Co to jest zdrowy styl życia
,,Człowiek zdrowy czuje się mocny, pełen życia
i siły. Smakuje mu jedzenie i picie, znosi wiatr i niepogodę, praca nie jest dla niego ciężarem i jest mu po
prostu dobrze” – Katechizm zdrowia Bernarda Christopha Fausta 1974
Zdrowy styl życia staje się bardzo popularny –
gwiazdy zatrudniają osobistych doradców żywieniowych, trenerów, coraz więcej mówią o dietach
i ćwiczeniach. Firmy oferują usługi dostarczania
„zdrowej żywności” (warto pamiętać, że ta nazwa
jest chwytem marketingowym, wykorzystywanym
ponad miarę), zaś żywność opatrzona tą etykietką (czytajmy je uważnie!) cieszy się rosnącym popytem. Artykuły w prasie, programy telewizyjne
i radiowe, edukacja zdrowotna – to wszystko sprawia, że coraz więcej osób wie, że zdrowy tryb życia
przekłada się na to, co jemy, czy się ruszamy, czy
umiemy radzić sobie ze stresem, jak funkcjonujemy w ciągu dnia. Dietetycy, doradcy i promotorzy
zdrowia zapewniają: Żyjąc zdrowo będziesz tryskać
energią i zdrowiem, twój umysł będzie świeży a w
przyszłość będziesz patrzył z optymizmem….
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Tylko czy wiedza ta przekłada się na to, jak żyjemy? Niestety wiedzieć nie oznacza wcale, że będziemy postępować zgodnie z wiedzą. Z badań wynika,
że jest wiele do zrobienia, szczególnie dotyczy to
młodych ludzi.
Z badań przeprowadzonych od 1990 r. przez
prof. dr hab. med. Barbarę Woynarowską i dr n.
med. Joannę Mazur na temat stanu zdrowia młodzieży szkolnej w Polsce (opisanych w publikacji
Katedry Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Wychowania Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu
Warszawskiego pt. „Zachowania zdrowotne i samoocena zdrowia” – cykl „Zdrowie Młodzieży Szkolnej w Polsce” – Warszawa 1999), jasno wynika, że
istnieje wiele niedostatków w zakresie podstawowych zachowań zdrowotnych młodzieży znajdującej się w okresie dojrzewania.
Stwierdzono m. in., że 30-40 proc. badanej młodzieży wykazuje małą aktywność ruchową w czasie
wolnym, za to długo ogląda telewizję, pije za mało
mleka (ok. 41 proc. ma niedobory), spożywa zbyt
mało warzyw i pieczywa (55–70 proc. badanych).
Z kolei u 40–50 proc. badanej populacji młodzieży wykazano nadmierne spożycie słodkich
produktów, a u 30 proc. – potraw typu „fast food”,
przy czym 37 proc. młodzieży charakteryzował niedostatek higieny jamy ustnej. Dane zebrane w trakcie powyższych badań świadczą również o tym, że
u ok. 20–40 proc. młodzieży w okresie dojrzewania
występują również inne zachowania niosące ryzyko
dla zdrowia takie jak używanie substancji psychoaktywnych – w tym tytoniu i alkoholu – oraz zbyt
wczesna inicjacja seksualna. Stwierdzono ponadto,
że powyższe nieprawidłowości są częstsze u chłopców niż u dziewcząt, a u obu płci nasilają się z wiekiem oraz występują częściej u młodzieży żyjącej
w miastach niż na wsi. Reasumując – dane te wskazują na potrzebę prowadzenia działań w kierunku
zmiany zachowań zdrowotnych młodzieży.
Młodzi zbyt mało wiedzą, jak funkcjonuje ich
organizm, a nawet jeśli taką wiedzę mają, nie stosują
tej „instrukcji obsługi”.
Młody człowiek żyje w przekonaniu, że tak jak
się czuje dzisiaj, będzie czuł się do końca swojego
życia. A ponieważ podejmowanie ryzyka leży w naturze młodego człowieka – eksperymentuje, sprawdza swoje możliwości, aby poznać reguły rządzące
życiem oraz nauczyć się podejmowania decyzji. Ponieważ skutki ryzykownych zachowań ujawniają się
po latach – ludzie młodzi nie zauważają bezpośredniego związku między zachowaniem a zdrowiem.
Na szczęście dzieci i młodzież są grupą podatną
na edukację zdrowotną i programy profilaktyczne,
które umożliwią im lepsze, zdrowsze życie w przyszłości. Dlatego też już od najwcześniejszych lat
trzeba uświadamiać dzieci, że styl życia w dużym

stopniu wpływa na zdrowie. To, co młody człowiek
wniesie w dorosłe życia, jest niezmiernie ważne dla
niego i następnych pokoleń.
Wagę problemu docenia Komisja Europejska
i Rada Europy, która podjęła decyzję promowania
wśród państw członkowskich zdrowego stylu życia. W zakresie zdrowego żywienia i aktywności
fizycznej społeczeństw członkowskich wskazuje na
konieczność podejmowania działań długofalowych
i konsekwentnych.
W odpowiedzi na te działania rząd RP w dniu 14
marca 2006 r. za priorytetowe działania uznał prowadzenie edukacji prozdrowotnej uczniów w szkołach i ich rodziców.
Należy mieć świadomość, że kształtowanie postaw i zachowań prozdrowotnych jest procesem
długotrwałym, wymagającym systematycznej i wielokierunkowej edukacji oraz promowania zdrowego stylu życia w środowisku szkolnym.

Zdrowym być
Wyraz „zdrowie” pojawia się w życiu codziennym bardzo często. Wielu z nas uznaje je za jedną
z podstawowych wartości i warunek udanego życia.
Istnieje wiele definicji zdrowia, w tym profesjonalne i potoczne Najczęściej cytowana jest definicja zawarta w Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia
(WHO), przyjętej w 1946 r.: „Zdrowie jest stanem
pełnego dobrego samopoczucia fizycznego, społecznego, a nie wyłącznie brakiem choroby lub niedomagania (ułomności)”. Z definicji WHO wynika,
że zdrowie to jest taki stan samopoczucia, w którym
budowa i czynność wszystkich tkanek i narządów są
nie tylko prawidłowe, ale zapewniają również wewnętrzną równowagę i zdolność przystosowania do
otaczających warunków – również społecznych.
Z uwagi na fakt, że jak dotąd nie udało się stworzyć uniwersalnej definicji zdrowia – uznano, że
trzeba brać pod uwagę cel, któremu ma służyć. Istnieje zgodność, że zdrowie jest:
✓✓ odrębną kategorią niż choroba,
✓✓ kategorią pozytywną, oznacza dobrostan, pełnię
możliwości, sprzyja jakości życia i życiu twórczemu,
✓✓ pojęciem wielowymiarowym.
Zdrowie pozytywne, inaczej nazywane funkcjonalnym, można mierzyć na trzy sposoby:
✓✓ działaniem – w jaki sposób nasz organizm funkcjonuje fizycznie i psychicznie (np. umiejętność
radzenia sobie z wymogami życia lub pozytywne
nastawienie wobec innych ludzi),
✓✓ brakiem oznak złego zdrowia – objawów choroby,

✓✓ długowiecznością – długością zdrowego życia
i długością zachowania aktywności fizycznej.
Zdrowie to nie tylko brak cierpienia i bólu fizycznego, ale rzeczywisty stan naszego ciała i umysłu,
w którym możemy bez przeszkód cieszyć się i korzystać z życia. W osiągnięciu doskonałego zdrowia
może pomóc nam zdrowy styl życia.
Wg. Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)
zdrowie w okresie młodzieńczym to „dobrostan
i możliwość pełnego wykorzystania potencjału rozwojowego w wymiarach: somatycznym, psychicznym, społecznym i duchowym, czemu sprzyja bycie
wrażliwym na bodźce sensoryczne, stany emocjonalne swoje i innych osób. Jednocześnie z uwagi na
tę wrażliwość młodzież staje się szczególnie podatna na działania szeregu czynników ryzyka”.
We wszystkich społeczeństwach zdrowie traktuje się jako kategorią pozytywną, dobro, stan pożądany i ceniony. Jednak mimo tego, że zdrowie zajmuje
wysokie miejsce w hierarchii wartości, nie zawsze
jednak jest wartością realizowaną w życiu. Oznacza
to, że znaczny odsetek ludzi nie dba wystarczająco
o swoje zdrowie.
Tymczasem nad utrzymaniem dobrego stanu
zdrowia trzeba pracować przez cały czas, gdyż od
naszej postawy w dużym stopniu zależy czy i jak
długo zachowamy zdrowie.
Jak obliczył wybitny lekarz kanadyjski Marc
Lalonde (1974) – długość i jakość życia człowieka
zależą od 4 czynników. Są to: 1. Styl życia (ok. 5052 proc.) – zbiór decyzji (działań) jednostki, które
wpływają na jego zdrowie i które jednostka może
w mniejszym lub większym stopniu kontrolować.
2. Środowisko (ok. 20 proc.) – wszystkie elementy
zewnętrzne w stosunku do ciała ludzkiego, na
które jednostka nie ma wpływu lub ma ograniczony.
3. Biologia człowieka (ok. 20 proc.) – wszystkie
cechy związane z biologią organizmu ludzkiego,
w tym czynniki genetyczne, płeć, wiek.
4. Organizacja opieki medycznej (10–15 proc.) –
dostępność, jakość, organizacja, rodzaj, zasoby
opieki medycznej.
Ponieważ od nas samych zależy bardzo wiele –
powinniśmy w pełni wykorzystać szanse, jaką daje
zdrowy styl życia.

Definicje zdrowego stylu życia
Definicji stylu życia podobnie jak i definicji
zdrowia jest wiele. Najprościej rzecz ujmując styl
życia są to ramy dla różnego rodzaju zachowań. Na
styl życia jednostki składają się standardowe reakcje
i wzory zachowań (działania, czynności, praktyki),
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ukształtowane w procesie socjalizacji (interakcji
z rodzicami, rówieśnikami, pod wpływem nauki
w szkole, mediów). Wybór określonego wzoru zależy od cech poznawczych i emocjonalnych jednostki
oraz czynników w otaczającym świecie.

Dlaczego się zmieniamy?
Styl życia człowieka, w tym jego zachowania
zdrowotne, zmieniają się w okresie całego życia. Na
ów styl mają wpływ różnorodne czynniki, w tym:
właściwości jednostki (wiek, płeć, cechy osobowości, stan zdrowia, pełnione funkcje, role społeczne)
oraz różnorodne czynniki środowiskowe.
Najważniejszy okres dla kształtowania zachowań zdrowotnych to dzieciństwo i młodość. Kształtują się one w procesie socjalizacji, pod wpływem
różnorodnych czynników i wzorców osobowych
w domu, przedszkolu, szkole, grupie rówieśniczej,
społeczności lokalnej, mediach, reklamach itd.
Szczególne znaczenie ma tu modelowanie zachowań przez osoby znaczące dla dziecka i młodego
człowieka. Krytyczny dla kształtowania zachowań
zdrowotnych jest okres dorastania, w którym utrwalają się nabyte wcześniej zachowania prozdrowotne,
a równocześnie pojawia się wiele zachowań ryzykownych, często kumulujących się. Niektóre z nich
po fazie eksperymentowania zanikają, ale u części
młodych ludzi utrwalają się. Zmiany, które dokonują się w okresie dojrzewania, decydują o tym, czy
młodzi ludzie wnoszą w swe dorosłe życie zasoby,
czy czynniki ryzyka dla zdrowia własnego i innych
ludzi. Edukacja zdrowotna w dzieciństwie i młodości powinna wspierać proces kształtowania się zachowań prozdrowotnych i przeciwdziałać zachowaniom ryzykownym.
Dr n. med. Danuta Ponczek i Iwona Olszowy
w artykule pt. „Styl życia młodzieży i jego wpływ na
zdrowie” w części „podsumowanie i wnioski” zwracają uwagę: „1. Okres dorastania jest niezwykle trudny dla młodzieży i dlatego potrzebuje ona wsparcia dorosłych – rodziców, nauczycieli, pielęgniarek
szkolnych. 2. Należy zwrócić szczególną uwagę na
edukację zdrowotną młodych osób w celu kształtowania u nich postaw prozdrowotnych. 3. Zdrowy styl
życia wypracowany wśród młodzieży przełoży się na
zdrowie późniejszych dorosłych i ich dzieci”.
Propagowanie zdrowego stylu życia nieodłącznie wiąże się z wychowaniem zdrowotnym. Według
M. Demela, „wychowanie zdrowotne jest integralną
składową kształtowania pełnej osobowości. Polega
na wytwarzaniu sprawności, umiejętności bezpośrednio lub pośrednio związanych z ochroną, doskonaleniem zdrowia, na kształtowaniu motywacji,
postaw umożliwiających stosowanie zasad higieny,
skuteczną pielęgnację, zapobieganie chorobom i le-
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czenie, pobudzanie pozytywnego zainteresowania
sprawami zdrowia poprzez spontaniczne i systematyczne wzbogacanie wiedzy o swoim organizmie, jego rozwoju, prawach rządzących zdrowiem
publicznym. Równie cenne jest rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie i cudze,
uwrażliwianie na potrzeby zdrowotne innych. Celem edukacji zdrowotnej, której ostatecznym efektem będzie prowadzenie zdrowego stylu życia, jest
budowanie zdolności wychowanków (dzieci, młodzieży, dorosłych) do działania dla zdrowego życia
i środowiska – kompetencji działania, wezwanie do
poszukiwań, zdobywanie doświadczeń celem budzenia świadomości zdrowia i środowiska, poszukiwanie młodego pokolenia dla zmiany – wyeliminowania poczucia bezsilności wobec postępującej
degradacji środowiska, gwałtownego rozwoju technicznego deprymującego człowieka, stosowania
i używania coraz to godniejszych i silniejszych używek, prowadzenia nieaktywnego życia i czasu wolnego. We współtworzeniu warunków zdrowszego,
lepszego życia należy podejmować wysiłki nie tylko
jednostkowe i grupowe, ale też wysiłki w obszarze
działań polityki społecznej, zdrowotnej, mass mediów, które promując zdrowy styl życia i wspierając
finansowo, pomagają zachować najcenniejszy skarb
–zdrowie”.

Kilka dobrych rad
Szukając drogowskazów na drodze do zdrowia
warto sięgnąć po „Zasady zdrowego stylu życia”.
Oto one:
✓✓ Przestrzegaj zasad higieny osobistej.
✓✓ Podtrzymuj wysoki poziomu wszechstronnej
aktywności ruchowej. Prawidłowo się odżywiaj.
✓✓ Hartuj organizm.
✓✓ Utrzymuj siły obronne organizmu w stałej gotowości.
✓✓ Rozwijaj umiejętności walki ze stresem.
✓✓ Kształtuj i umacniaj aktywną postawę, zapewniającą radzenie sobie w różnych sytuacjach życiowych.
✓✓ Wyeliminuj nałogi.
✓✓ Bądź życzliwy dla innych (uśmiechaj się).
Warto także poznać i stosować „Dekalog zdrowego stylu życia” autorstwa Zbigniewa Cendrowskiego (wieloletni redaktor pisma Lider & kultura
fizyczna, edukacja zdrowotna w szkole, promotor
zdrowego stylu życia i ruchu). Dekalog ten został
nagrodzony drugą nagrodą na I Międzynarodowym
Kongresie Filozofii Uniwersalistycznej, który odbył
się w Warszawie w dniach 15-20 sierpień 1993 r.
Wg Z., Cendrowskiego w utrzymaniu zdrowia
ważne jest:

1. Wiedza o sobie samym.
2. Utrzymanie sił obronnych organizmu w stałej
gotowości.
3. Nie nadużywanie leków.
4. Utrzymanie wszechstronnej aktywności fizyczne.
5. Prawidłowe odżywianie się.
6. Hartowanie się.
7. Rozwijanie umiejętności walki ze stresem.
8. Wyeliminowanie nałogów.
9. Życzliwość dla innych.
10. Zachowanie postawy copingowej (coping – dawanie sobie rady).
Oracowanie: Walentyna Rakiel-Czarnecka
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Dobry chleb szansą na zdrowie
Chleb i produkty zbożowe od zarania traktowane
są jako najważniejszy pokarm dla człowieka. Nauka
potwierdza, że przetwory zbożowe o dużej zawartości włókna pokarmowego (błonnika) powinny stanowić podstawę codziennego pożywienia. Zgodnie
z najnowszą wersją piramidy zdrowego odżywiania
(pokazuje ona ile porcji różnych grup produktów
powinno znaleźć się w posiłkach, które zjadamy
w ciągu dnia) spożycie pieczywa powinno dostarczyć 30 proc. dziennej dawki energii. Problem polega na tym, że Polacy jedzą coraz mniej chleba (ok.
52 kg na osobę w 2012 roku), przy tym spożywają za
dużo jasnego pieczywa, z oczyszczonej mąki. Produkcja pieczywa pełnoziarnistego stanowi zaledwie
5 proc. całego rynku. Tymczasem chleb razowy,
żytni, na zakwasie jest dla człowieka najzdrowszy.
Ziarno zbóż to niemal doskonały model żywności.
Chleb – najpopularniejszy produkt zbożowy zawiera cenne składniki odżywcze: węglowodany, białka,
tłuszcze o dużej zawartości nienasyconych kwasów
tłuszczowych, substancji mineralnych (związki potasu, sodu, wapnia, fosforu, żelaza, magnezu, manganu, selenu i inne), witaminy z grupy B i E oraz
substancje biologicznie aktywne pochodzenia roślinnego.
Taki chleb, na zakwasie jest dla nas lekiem. Tylko naturalnie przebiegająca fermentacja eliminuje
substancje szkodliwe dla zdrowia, które są w mące.
Bakterie kwasu mlekowego, nagromadzone pod-

czas fermentacji pozwalają lepiej zagospodarować
składniki odżywcze, znajdujące się w zbożu, w tym
wapń i żelazo. Sprzyjają zachowaniu wielu cennych
składników, wrażliwych na wysokie temperatury
(kwas foliowy, biosterole, beta glukan – organiczny
związek chemiczny stanowiący rozpuszczalną odmianę błonnika pokarmowego i inne).
Kwas mlekowy, który powstaje wskutek naturalnych procesów fermentacyjnych, ma szczególne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania
przewodu pokarmowego człowieka oraz zapobiegania chorobom nowotworowym, działa leczniczo
w przewlekłych schorzeniach żołądka, stanach zapalnych jelita grubego, zalecany jest w chorobach
nerek, wątroby, trzustki.
Chleb razowy, na zakwasie zawiera cenny błonnik – „wymiatacz szkodliwych substancji” z jelit,
poprawia ich pracę, obniża ryzyko wystąpienia cukrzycy typu II, obniża poziom „złej” frakcji cholesterolu, ma niski indeks glikemiczny, przez długi
czas daje uczucie sytości. To nieprawda, że chleb
tuczy – żytni, z pełnego przemiału, na zakwasie jest
dobrym „wypełniaczem” żołądka, zmniejsza uczucie głodu.
Chleb jest najlepszym pokarmem dla mózgu;
dla komórek mózgowych najlepszym pożywieniem
są węglowodany złożone, które są dłużej trawione,
przez co poziom cukru we krwi jest ustabilizowany
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przez dłuższy czas. Chroni też mózg przed udarem,
gdyż zawiera kwas foliowy.
Chleb na zakwasach pięknie pachnie i jest bardzo smaczny. Kojarzy nam się z domem i tym, co
dobre, piękne i naturalne. Dzięki smakowi i zapachom, a także walorom odżywczym prawdziwy
chleb żytni na zakwasie nigdy się nie nudzi!
Pieczywo na zakwasach dłużej zachowuje świeżość (tylko przechowuj je w płótnie, nie w folii).
Mocne strony pieczywa: Obfituje przede wszystkim w zdrowe węglowodany złożone, które są dla
nas źródłem energii. Zawiera także witaminy z grupy B niezbędne do pracy komórek nerwowych,
kwas foliowy, cynk, magnez, wapń, pewne ilości
białka oraz niezwykle ważny błonnik. Ten ostatni
składnik pieczywa odgrywa w naszym organizmie
nieocenioną rolę – oczyszcza jelita z resztek pokarmowych, ułatwia perystaltykę jelit, absorbuje wodę,
dając nam przez kilka godzin uczucie sytości. Hamuje to apetyt i pozwala na zachowanie szczupłej
sylwetki. Poza tym błonnik pomaga obniżyć stężenie cholesterolu we krwi, ponieważ ogranicza jego
wchłanianie z przewodu pokarmowego. Jednak nie
każdy chleb ma aż tyle zalet. Wszystko zależy od
tego, z jakiej jest upieczony mąki.

Chleba jemy coraz mniej
Chleba do niedawna zjadaliśmy sporo – średnio rocznie około 110 kg na osobę, bogatsi 70 kg,
biedniejsi – 150 kg. Niestety w ciągu ostatnich 70
lat konsumpcja pieczywa zmniejszyła się o połowę.
I nadal maleje. Chleb stopniowo wypierają z naszego jadłospisu obce polskiej kuchni przekąski takie
jak pizza, hamburgery, tortille i dziesiątki innych
zamienników.
W 2011 roku średnie spożycie kształtowało się
w granicach 54 kg, w 2012 zjedliśmy chleba jeszcze
mniej, bo ok. 52 kg.
Wraz z rozwojem gospodarczym i zwiększeniem PKB wzrosło spożycie relatywnie droższych,
wysoko przetworzonych produktów pochodzenia
zwierzęcego kosztem mało przetworzonych wyrobów pochodzenia roślinnego, a szczególnie przetworów zbożowych. Styl życia charakterystyczny
dla społeczeństw krajów rozwiniętych, w tym wadliwy sposób żywienia jest przyczyną wielu zaburzeń metabolicznych i rozwoju na tym podłożu
chorób cywilizacyjnych takich jak otyłość, kamica żółciowa, choroby układu krążenia i układu
kostnego. Dieta typu zachodniego, opierająca się
przede wszystkim na tłuszczach i uboga we włókno pokarmowe zwiększa ryzyko wystąpienia nowotworów oraz czynnościowych chorób układu
pokarmowego.
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Warunkiem poprawy takiej sytuacji jest działalność popularyzatorska. Trzeba nam propagować
model żywienia określający optymalną wielkość
i strukturę spożycia pieczywa, z uwzględnieniem
tradycji żywieniowych. Należy także promować
spożywanie innych produktów zbożowych.
Dlatego Fundacja Dobre Życie – w trosce o zdrowie naszych dzieci – prowadzi od 2007 roku – kampanię na rzecz dobrego chleba, promuje także inne
produkty zbożowe, w tym kasze. Więcej o kampanii
piszemy w dalszej części tego artykułu.

Chleb na zakwasie – co to znaczy?
Ponieważ chleba spożywamy sporo, można powiedzieć, że od jego jakości w dużym stopniu zależy nasze zdrowie. Polskie pieczywo nie ma sobie
równych na świecie. Z wielką przyjemnością wchodzimy do piekarń – nasz nos drażni miły, swojski
zapach wyśmienitych wypieków. Ale czy tak jest
w każdej piekarni? Niestety nie.
Na rynku coraz więcej jest chleba z udziałem obcych dodatków, polepszaczy, spulchniaczy i głównie
takiego, który wyrastał tylko na drożdżach. Taki
chleb nie tylko nie jest smaczny, ale spożywając
go zjadamy wiele składników, które kumulując się
w organizmie nie służą zdrowiu.
– Dla człowieka najzdrowszy jest chleb przygotowany na zakwasie – mówi profesor dr hab. Magdalena Włodarczyk-Kierczyńska, były wykładowca
na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej, krajowy autorytet w dziedzinie
chleba na zakwasie. Badania (piszemy o nich w kolejnych fragmentach artykułu), którym poświęciła
się profesor są rewelacją na skalę światową. Rzecz
w tym, żeby je wykorzystać z pożytkiem dla ludzkiego zdrowia.
W jaki sposób? Między innymi przez podnoszenie stanu naszej świadomości zdrowotnej. Zastanówmy się, co to jest chleb? Niestety nie ma oficjalnej definicji, według nas jest to rodzaj pieczywa
wyprodukowanego z mąki pszennej, żytniej lub
pszennej i żytniej z zastosowaniem procesu fermentacji mlekowej i alkoholowej. Wzorowy chleba składa się z wody, mąki i zakwasu.

A cóż to jest ten „zakwas chlebowy”?
Zakwas do środek do spulchniania i zakwaszania ciasta, który został wynaleziony prawdopodobnie w Egipcie około 2000 lat przed naszą erą. Powstaje z mąki i wody, potrzebne jest jeszcze ciepło.
Mieszanina ta poddawana jest działaniu mikroorganizmów, znajdujących się w mące i w powietrzu.
Mówi się, że zakwas jest wspólnotą różnych maleńkich żyjątek, które są od siebie wzajemnie zależne

i chronią się nawzajem. Takie wspólnoty występują
w naszym otoczeniu często, i w dużych ilościach.
W serze, kefirze, kapuście kiszonej itd.
W zakwasie występuje kilkadziesiąt różnych
bakterii i drożdży. Wiele z nich jeszcze nie jest zbadanych. Trzy najważniejsze to: dzikie drożdże (są
odpowiedzialne za spulchnianie ciasta) oraz bakterie odpowiedzialne za produkcję kwasu mlekowego
(nadają charakterystyczny kwaśny smak), bakterie
produkujące kwas octowy.
Te organizmy łączą się ze sobą w cieście i potrzebują po kilku dniach (w zależności od temperatury)
dalszego „dokarmiania”, za pomocą wody i mąki.
Kiedy zakwas jest gotowy, można przystąpić do
przygotowywania ciasta na chleb.
Dzikie drożdże działają podobnie jak drożdże
otrzymywane na skalę przemysłową, czyli wytwarzają w cieście chlebowym gazy, dzięki którym ono
wyrasta.

Jakiej mąki trzeba użyć
do zakwasu?
Zakwas można wyhodować zarówno z mąki żytniej jak i pszennej. Mąka pszenna ma dużo białka,
które zawiera dużo glutenu – a to zapewnia dobrą
strukturę chleba. Z kolei gluten zawarty w życie musi
być aktywowany poprzez ukwaszenie. Ponadto żyto
zawiera enzymy, które przeszkadzają w budowaniu
odpowiednich struktur w miękiszu chleba. Krótko
mówiąc mąka żytnia jest wspaniała do wypieku, ale
trzeba ją zakwasić. Żyto ma mało glutenu, ale ma
tzw. śluzy, które pod wpływem wody przechodzą
w żel, otaczają cząstki skrobi i białka, utrudniając
tym samym im pęcznienie. Zakwas jest niezbędny,
aby zahamować ten proces.
Kultury kwasowe rozmnażają się w cieście chętnie i licznie. Stąd zakwas żytni jest najbardziej kwaśny ze wszystkich. Pszenny i orkiszowy są znacznie
łagodniejsze.
Mąka żytnia jest najbardziej rozpowszechniona w niemieckojęzycznych, skandynawskich oraz
słowiańskich krajach. Mąką pszenna używana jest
we Włoszech (ciabatta jest pieczona na zakwasie
pszennym zwanym „biga”), Francji (ciasta pszennego używa się tam do wypieku bagietek), w USA istnieje tradycja wypieku pieczywa na zakwasie pszennym, także w Afryce używa się zakwaszonego ciasta
do placków kukurydzianych.
Pieczywo wyrastające za pomocą drożdży przemysłowych i zakwasu, czyli dzikich drożdży, pozornie nie różni się od siebie. Ale nie do podrobienia
jest charakterystyczny smak pieczywa na zakwasie.
Próbuje się go odtworzyć na skalę przemysłową,
dodając ekstrakty zakwasu, bądź po prostu ocet do
pieczywa drożdżowego, ale to już nie jest to samo.

Jedynie rzetelni piekarze, od lat produkujący
pieczywo zgodnie ze starymi recepturami, w oparciu o tzw. „zaczątek piekarski”, angażujący w swoją
pracę serce – pieką znakomite chleby. Trzeba jednak
umieć ich odszukać.
Także jeden zakwas od drugiego może się znacznie różnić. Kultury zakwasowe zależą bowiem od
zboża, z jakiego powstają oraz od rejonu, w którym
ono rosło. Tajemnica tkwi w mikroorganizmach,
znajdujących się pod skórką ziarna oraz w powietrzu. Zakwas wyhodowany za oceanem różni się od
zakwasu w Europie Środkowej.
Każdy zakwas jest niepowtarzalny, ma swoje
tajemnicze właściwości, każdy wyhodowany przez
nas samych zasługuje na pielęgnowanie i kultywowanie, przedłużanie i umilanie mu życia, a nawet
nadawanie mu imienia, żeby odróżnić go od innych.

Dobry chleb na zakwasie jest
dla nas lekiem
Tak mówi profesor Magdalena Kierczyńska. Jest
zdrowy, gdyż podczas procesu fermentacji zostały
zniszczone liczne toksyny pleśniowe i bakteryjne,
które są najsilniejszymi kancerogenami. Ponadto
chleb na zakwasie zawiera kwas mlekowy, a we właściwie funkcjonującym jelicie bakterie kwasu mlekowego powinny stanowić nie mniej niż 10 proc.
ogólnej liczby drobnoustrojów, gdyż są niezbędne
do prawidłowego funkcjonowania naszych jelit.
Tymczasem chleb „z worka”, jak za innymi nazywa
go profesor – to produkt chlebopodobny, z nazwy
i wyglądu tylko przypominający chleb, a zawierający ulepszacze, spulchniacze i inne chemiczne
dodatki. Taki chleb produkuje się bardzo szybko. –
Worek mąki, woda, drożdże i ulepszacze. To wszystko następnie trzeba wymieszać. I to jest najprostsza
recepta na pieczywo, które wypieka się w niektórych
piekarniach – mówi pani profesor. Taki produkt,
ze względu na szybkość jego powstawania zyskał
miano „chleba z worka”. Co sprytniejsi piekarze
„wkręcają” do ciasta więcej wody. Właśnie w celu
sprzedawania wody po cenie chleba stosują różnego rodzaju dodatki (zwane polepszaczami), aby taki
chlebopodobny produkt wchłonął jak najwięcej
wody (podobnie jak przy wyrobie tzw. wędlin).
Tymczasem tylko naturalnie przebiegająca fermentacja zapewnia wytrącenie substancji szkodliwych dla zdrowia, które są w każdej mące.
Konsumenci idą do sklepu i biorą do ręki chleb,
który ładnie wygląda, rzadko jednak spoglądają na etykietkę. Prawdą jest, że często tej etykietki
na chlebie nie ma, mimo, że od sierpnia 2006 roku
obowiązuje u nas ustawa, że produkty spożywcze
muszą być w zrozumiały dla kupującego sposób
oznakowane.
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Wyciągnijmy z tej informacji wnioski i pamiętajmy, żeby kupując chleb spojrzeć uważnie na etykietkę i przeczytać, z czego ten chleb się składa. Jeśli
zawiera napis: chleb na zakwasie, możemy go śmiało kupować.
Ludzki organizm jest wielką, biologiczną i chemiczną przetwórnią. moglibyśmy dziś powiedzieć
– tak się czujemy jak się odżywiamy.
Już 2500 lat temu Hipokrates sformułował maksymę „Niech żywność będzie twoim lekiem, a lek
żywnością”. U progu trzeciego tysiąclecia dysponujemy potwierdzonymi naukowo dowodami o konieczności jej respektowania. Co więcej, wiemy jak
sprostać temu zaleceniu.
Tak więc ilość, jakość i właściwy dobór składników pożywienia mają decydujące znaczenie dla
kondycji fizycznej, psychicznej, a tym samym długości życia człowieka. To teoria – a jak jest w rzeczywistości? Otóż każdego roku w Europie coraz więcej
ludzi choruje na nowotwory. Najczęściej umierają
Polacy oraz obywatele Rumunii, Słowacji oraz Estonii.
Najgroźniejszym nowotworem, po raku piersi jest nowotwór jelita grubego. W Polsce wzrasta
śmiertelność z powodu tego raka. W Polsce umieralność na raka jelita grubego nieprzerwanie rośnie
od 50 lat. Szacuje się, że do 2010 roku zachorowalność na tego raka wzrosła dwukrotnie.
Dietetycy, jako środek zapobiegawczy polecają
dietę z dużą ilością błonnika, złożoną głównie z pokarmów nieprzetworzonych, z ograniczoną ilością
cukru i tłuszczu.
Profesor dr hab. Magdalena Włodarczyk–Kierczyńska twierdzi, że można zahamować tą śmiertelną lawinę w bardzo prosty sposób – jedząc dobry
chleb. Na naszym rynku można kupić wszystkie rodzaje pieczywa, jakie tylko wymyślono na świecie.
Jak więc odróżnić zdrowy chleb od tego, którego
działanie jest wręcz chorobotwórcze?
O zdrowotnych właściwościach chleba żytniego na zakwasie pisze także wychowanka profesor
Włodarczyk – dr inż. Anna Dziowksz z Instytutu
Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej, która pisze: „Chleb żytni jest bogaty
w błonnik pokarmowy, zwłaszcza w jego rozpuszczalne frakcje, dzięki czemu poprawia stopień wypełnienia jelit, co zapobiega zaparciom. Jednocześnie składnik ten sprzyja rozwojowi dobroczynnych
bakterii probiotycznych. Ta grupa bakterii, nie tylko zwiększa odporność organizmu, ale neutralizuje
związki rakotwórcze, prze co ogranicza rozwój komórek nowotworowych, zwłaszcza jelita grubego.
Ich obecność w przewodzie pokarmowym wpływa
także na wartość odżywczą żywności poprzez syn-
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tezę witamin i wytwarzanie enzymów pozwalających na lepsze wykorzystanie składników żywności.
Stwierdzono, że błonnik żytni wydatnie zmniejsza wydzielanie insuliny, a także obniża ryzyko wystąpienia cukrzycy typu II. Dieta bogata w błonnik
żytni jest skuteczna w obniżaniu poziomu cholesterolu i jego „złej” frakcji LDL, co może zmniejszać
ryzyko wystąpienia choroby naczyń wieńcowych
i w efekcie zawału serca”.
Pani doktor podkreśla także, że chleb żytni cechuje niski indeks glikemiczny – wskaźnik mówiący
o wzroście poziomu cukru we krwi po spożyciu posiłku. Posiłek, oparty na takim pieczywie pozwala
zachować przez dłuższy czas prawidłowy, umiarkowany poziom cukru we krwi, podobnie jak i insuliny. Dłużej utrzymuje się poczucie sytości, a pomiędzy posiłkami nie dochodzi do swoistej huśtawki”
w poziomie glukozy we krowi i napadów „wilczego
apetytu”.
Pani profesor Włodarczyk-Kierczyńska już wiele
lat temu zaczęła promować pieczywo na zakwasie
i jest twórcą kultur starterowych, czyli preparatów
starannie dobranych szczepów bakterii mlekowych,
a także inicjatorką Fundacji Polski Chleb. Według
pani profesor naszym największym sprzymierzeńcem, który pozwala zachować w zdrowiu układ
pokarmowy są bakterie, w tym Lactobacillus plantarum. Są to bakterie kwasu mlekowego, bardzo przyjazne dla człowieka, poprawiające florę bakteryjną
w przewodzie pokarmowym. Znajdujemy je w tradycyjnym zakwasie, na którym wypiekały chleb nasze praprababki i który powinien codziennie znajdować się na naszych stołach.

Zdrowotne właściwości
kwasu mlekowego
Kwas mlekowy wpływa dobroczynnie na pracę
całego przewodu pokarmowego. Reguluje pH treści jelitowej i poprzez to optymalizuje proces trawienia, wydalania, zapobiega zaparciom. Poprzez
zakwaszanie środowiska bakterie mlekowe hamują
rozwój niepożądanych bakterii, potencjalnie chorobotwórczych, a sprzyjają rozwojowi bakterii probiotycznych. Ta grupa bakterii nie tylko zwiększa odporność organizmu, ale także neutralizuje związki
rakotwórcze, przez co ogranicza rozwój komórek
nowotworowych, skutecznie zapobiega zwłaszcza
rakowi jelita grubego.
Chociaż mąka jest bogatym źródłem soli mineralnych (im mniej oczyszczona tym bogatszym), to
zawarte w niej pierwiastki nie są łatwo dostępne dla
ludzkiego organizmu. Fermentacja mlekowa zachodząca z zakwasie piekarskim wpływa także na dostępność mikro – i makroelementów.

Bakterie kwasu mlekowego pomagają nam lepiej zagospodarować składniki odżywcze żywności
– poprzez syntezę witamin oraz wytwarzanie enzymów. Proces fermentacji zakwasów sprzyja zachowaniu w wypieku wielu cennych składników wrażliwych na działanie wysokich temperatur, takich
jak kwas foliowy, biosterole (aktywne biologicznie
składniki odżywcze), β-glukan (rozpuszczalna frakcja błonnika pokarmowego).
Naturalny składnik zbóż – kwas fitynowy utrudnia nam przyswajanie pierwiastków. Otóż związek
ten bardzo łatwo wchodzi w reakcje z dwuwartościowymi kationami, tworząc z nimi trudnorozpuszczalne sole – fityninany. Prowadzi to do zmniejszenia biodostępności związanych w ten sposób
pierwiastków, czyli możliwości ich przyswojenia
w przewodzie pokarmowym. W rezultacie znaczna część niewykorzystanych z pożywienia mikro
– oraz makroelementów zostaje wydalonych. Dotyczy to głównie tak cennych biopierwiastków jak
cynk (bierze udział w procesach przemiany białek
i węglowodanów, zwiększa odporność organizmu),
wapń (podstawowy budulec kości i zębów), żelazo
(niedobry mogą prowadzić do anemii), magnez
(niezbędny do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego), a także fosfor związany w strukturze kwasu fitynowego, który jak magnez – buduje
kościec.
Wysoka temperatura nie wpływa na strukturę fitynianów, ale fermentacja jest bardzo skuteczna. Dopiero fermentacja z udziałem bakterii mlekowych,
zachodząca w zakwasie – powoduje ograniczenie
działania fitynianów, bakterie mlekowe degradują
je. Rozprawiają się z nimi już w 12 godzin. Neutralizacja tych soli zwiększa przyswajalność w/w deficytowych pierwiastków. Kwas mlekowy w ciemnym
żytnim chlebie nie tylko poprawia przyswajanie
wapnia i żelaza, ale działa leczniczo w schorzeniach
żołądka, stanach zapalnych jelita grubego, zalecany
jest przy chorobach wątroby, nerek i trzustki.
Atutem fermentacji na zakwasie jest także to, że
bakterie kwasu mlekowego eliminują związki rakotwórcze z pieczywa – azotany, azotyny, a przede
wszystkim toksyny pleśniowe, co odciąża nasz
układ odpornościowy.
Ale na tym nie koniec dobrodziejstw zakwasu.
Produkcję piekarską, szczególnie latem nęka tzw.
choroba ziemniaczana, która jest efektem rozwoju
lasecznika. Pieczywo „ciągnie się”, ma nieprzyjemny
zapach. Zapobiec temu może zakwas piekarski. Jego
dodatek hamuje kiełkowanie przetrwalników szkodliwych bakterii.
Znacznie większym zagrożeniem dla zdrowia są
zakażenia pleśniowe, do których dochodzi podczas
zbioru i niewłaściwego przechowywania zbóż. Aż
jedna trzecia toksyn pleśniowych (pleśnie toksyno-

twórcze) to mykotoksyny, oporne na działania wysokich temperatur. Zaliczane są do nich: aflatoksyny
– powodujące raka przełyku oraz uszkodzenie wątroby i nerek; ochratoksyna A – wywołująca zmiany rakowe oraz uszkodzenia płodu w łonie matki;
triochoteceny – odpowiedzialne za powstawanie
raka przełyku i żołądka oraz zearafenon – o silnie
toksycznym działaniu estrogennym. Obecność tych
toksyn stwierdza się w znacznym odsetku próbek
mąki oraz w pieczywie. Mykotoksyny są oporne na
działanie wysokich temperatur.
Stwierdzana w mące zawartość mykotoksyn nie
przekracza zwykle tolerowanej dawki dziennej, ale
regularne ich spożywanie prowadzi do nagromadzenia się ich w organizmie, co daje odległe w czasie
skutki.
Jedynym znanym sposobem eliminacji tych
związków z pieczywa jest wprowadzenie technologii produkcji pieczywa na zakwasach.
Stwierdzono, że wraz z rozwojem bakterii mlekowych w zakwasie efektywnie zmniejsza się zawartość tych toksyn. Zakwaszenie ciasta zapobiega też
rozwojowi pleśni na gotowym już chlebie.
Bardzo istotne jest, że pieczywo na zakwasach
dłużej zachowuje świeżość.
Wypieraniu tradycyjnej fermentacji z udziałem
bakterii (mlekowej) przez fermentację z udziałem
drożdży (alkoholową) przypisuje się zwiększoną zachorowalność na drożdżycę (candidiasis).

Co zawiera kromka chleba
z ciemnej mąki?
Instytut Żywienia i Żywności wskazuje, że wartość żywieniowa produktów zbożowych jest uzależniona od stopnia przemiału ziarna, w trakcie którego usuwane są zewnętrzne części bogate w składniki
odżywcze. Mniejszą zawartością witamin i składników mineralnych charakteryzują się produkty
otrzymane z wyższego stopnia przemiału, wówczas
mąka i pieczywo są bielsze, a kasza drobniejsza. Natomiast pieczywo razowe oraz grube kasze odznaczają się wyższą zawartością witamin i składników
mineralnych oraz błonnika pokarmowego.
Wyróżniamy trzy podstawowe rodzaje pieczywa:
✓✓ pszenne – wypiekane z mąki pszennej, zwykłe
takie jak: chleb, bułki, kajzerki, czy półcukiernicze typu chałka;
✓✓ żytnie – wypiekane z mąki żytniej jasnej lub
ciemnej na zakwasie: pieczywo tradycyjne –
chleb razowy, pełnoziarnisty;
✓✓ mieszane – wypiekane z mąki pszennej i żytniej
z dodatkiem drożdży lub zakwasu (my rekomendujemy na zakwasie).
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Mamy także pieczywo z dodatkiem ziół, ziaren,
suszonych owoców, warzyw, różnego rodzaju przypraw.
Wybór pieczywa na rynku jest ogromny. Rzecz
w tym, aby kupować to, które jest dla na najzdrowsze.
Ziarno zbóż stanowi niemal doskonały model
żywności. Źródłem skrobi jest bielmo, zarodek zawiera witaminy z grupy B, tokoferole, białko oraz
tłuszcze. Otręby zawierają dużo błonnika pokarmowego, białka, witaminy z grupy B a także niemal całą
pulę ogólnej zawartości makro – i mikroelementów
w całym ziarnie. Pieczywo jest dobrym źródłem:
białka, błonnika pokarmowego, cennych witamin,
zwłaszcza niacyny i ryboflawiny, tworzeniu którym
sprzyja fermentacja zakwasowa. Stanowią one siłę
napędową wielu procesów życiowych. W chlebie na
zakwasie znajdują się ponadto witaminy z grupy B,
E, wielu składników mineralnych, takich jak żelazo,
magnez, cynk, potas, fosfor, witaminę E, kwas foliowy. W nieoczyszczonej mące jest dużo składników
odżywczych i błonnika.
Dla przykładu – porcja razowego chleba (500–
600 gram) zapewnia zapotrzebowanie organizmu
na witaminy B1 i PP oraz w około 50 procentach na
witaminę B2. Zawiera witaminy – B1, B2, B6, które
odpowiadają za właściwą pracę układu nerwowego.
W trakcie fermentacji pieczywo wzbogaca się
w aminokwasy egzogenne (lizynę, tryptofan, metionin) – podstawowe niezbędne elementy budulcowe
białek, których nasz organizm nie jest w stanie wytworzyć i musi dostarczyć w pożywieniu.
Pieczywo razowe zapobiega otyłości i obniża zawartość cholesterolu we krwi.
„Zastosowanie etapu fermentacji zakwasów
sprzyja zachowaniu w procesie wypieku wielu cennych składników, wrażliwych na działania wysokich temperatur. Należy tutaj wymienić wnoszony
z mąką kwas foliowy, naturalny czynnik przeciwdziałający procesom miażdżycowym i w efekcie
chorobom układu krwionośnego, a deficytowy
w codziennej diecie.
W pieczywie na zakwasach udaje się go zachować do 70 proc. (dla porównania w cieście nieukwaszonym podczas wypieku straty sięgają 50 proc.).
Podobnie rzecz się ma z biosterolami – aktywnymi
biologicznie składnikami żywności, czy β-glukanem
– rozpuszczalną frakcją błonnika pokarmowego.
Chleb razowy zawiera dużo błonnika, który
pęcznieje i daje uczucie sytości. Poprawia perystaltykę jelit, dzięki czemu nie ma zaparć.
W łuskach ziarna jest dużo korzystnych dla
naszego organizmu związków – są to tzw. antyoksydanty, czyli przeciwutleniacze, które chronią
komórki przed uszkodzeniami wywołanymi przez
wolne rodniki. Nagromadzenie się takich utlenio-
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nych biomolekuł prowadzi m.in. do mutacji nowotworowych i przyspieszonego starzenia się.
W zbożu i jego przetworach zidentyfikowano
dziesiątki różnych substancji biologicznie aktywnych. Pomagają one w zwalczaniu chorób i usuwaniu z organizmu związków toksycznych, pochodzących z przemysłowej działalności człowieka oraz
powstające naturalnie podczas przemiany materii
w organizmie, a szczególnie w sytuacjach stresowych. Spośród wielu prozdrowotnych związków
znajdujących się w ziarnach i ich przetworach na
uwagę zasługuje Inozytol” – pisze w swoim referacie
dr Henryk Piesiewicz ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, autorytet naukowy
piekarzy (szczegóły dotyczące „Referatu” w „Źródłach”). Dalej tak pisze o Inozytolu: „Wykazuje ona
silne działanie przeciwutleniające i jest potrzebny
m.in. do dobrego funkcjonowania mózgu i rdzenia
kręgowego. Wykazuje także w niektórych przypadkach działanie przeciwnowotworowe. Niedobór
tego składnika objawia się drażliwością i bezsennością”.
Najbardziej odpowiednim pożywieniem dla komórek mózgowych są węglowodany złożone, które są dłużej trawione, przez co poziom cukru we
krwi jest ustabilizowany i utrzymuje się na stałym
poziomie przez dłuższy czas (nie występują skoki
glukozowe, jak w przypadku spożywania białego
pieczywa czy węglowodanów prostych, które są odpowiedzialne za wahania nastrojów).
Do węglowodanów złożonych należy skrobia –
główny składnik mąki. Makrocząsteczki skrobi są
zbudowane z łańcuchów glukozy, które są powolnie
uwalniane i umożliwiają ciągłą dostawę energii do
mózgu. Śniadanie bez pieczywa, makaronu, ryżu
czy też płatków zbożowych to stracony posiłek.
Nasz mózg zużywa przeciętnie 40 proc. węglowodanów zawartych w spożywanym przez nas jedzeniu.
Tak więc – jeśli chcemy rano być sprawni umysłowo, powinniśmy przed wyjściem z domu zjeść
śniadanie.
Wg doktora Piesiewicza znaczenie chleba w diecie współczesnego człowieka będzie wzrastało, gdyż
chleba nie da się zastąpić.
„Obecność w chlebie (zwłaszcza produkowanych na naturalnych zakwasach piekarskich) licznych substancji smakowo-zapachowych ułatwia
trawienie i przyswajanie składników odżywczych.
Bodźce smakowe i zapachowe są niezbędne do
powstawania dostatecznej ilości śliny i soków trawiennych w przewodzie pokarmowym. Substancje
smakowo-zapachowe chleba sprawiają, iż można go
jeść wielokrotnie w ciągu dnia. W przypadku częstego spożywania każdego innego pokarmu szybko
tracimy łaknienie”.

Prawdziwy chleb razowy czy
sfałszowany?
Chleb razowy na zakwasie posiada wyjątkowe
walory odżywcze i zdrowotne, znakomite walory
smakowe i zapachowe oraz naturalną trwałość. Jak
odróżnić go od innych?
Czytajmy uważnie etykietki. Chleb prawdziwy
pięknie pachnie i ma w składzie tylko mąkę, wodę,
zakwas i sól (odrobinę). Jeśli ma coś więcej – np.
zakwaszacz (E322, E330), polepszacz (E471, E300)
– oznacza to, że nie jest prawdziwy. Zachowajmy
ostrożność!
Pamiętajmy – niektóre polepszacze nie są zdrowe.
Bardzo często na półkach znajdujemy chleb barwiony karmelem lub prażonym słodem. Prawnie
dodatki te są dopuszczone, ale wartość odżywcza
chleba razowego i tego zafałszowanego jest diametralnie różna. Trzeba porównać konsystencję
i ciężar. Chleb barwiony jest znacznie lżejszy, gdyż
„podrobiony” chleb razowy jest w rzeczywistości
wypiekany z białej mąki pszennej i jest delikatniejszy. Ponadto zachowuje krótko świeżość.
Chleb razowy powinien mieć większe cząstki,
ma ciemniejszy odcień miękiszu, w którym otwory
są drobniejsze, ale bardziej równomiernie rozmieszczone. Pieczywo pełnoziarniste, a zwłaszcza żytnie
nie będzie pięknie wyrośnięte, ponieważ błonnik
hamuje wzrost objętości.
Dzięki ciemnej mące ma piękny kolor, charakterystyczny zapach, po przekrojeniu wyczuwalna
jest wilgotność. Chleb razowy, dzięki naturalnym
bakteriom zachowuje świeżość do 10 dni (pod warunkiem, że jest odpowiednio przechowywany –
w lnianej ściereczce).

Chleb nie tuczy – koniec mitów
Ostatnio pojawiła się moda na niejedzenie chleba. Panuje opinia, że pieczywo jest głównym winowajcą nadwagi i otyłości. Co ciekawe, spożycie pieczywa spada, podczas gdy ludzi otyłych przybywa…
Jak wynika z badań chleb, szczególnie bogaty
w błonnik, razowy jest jednym z elementów zwalczających otyłość. Jeden z najnowszych raportów
uczonych amerykańskich podkreśla, że posiłek bogaty w węglowodany ma korzystny wpływ na organizm ludzki. Węglowodany zawarte w owocach,
warzywach, makaronie, ryżu i pieczywie są dobrymi „wypełniaczami” żołądka. Dzieje się tak dzięki
dużej zdolności pochłaniania wody, węglowodany
w porównaniu do tłuszczu dostarczają mało energii,
którą szybko uwalniają. Produkty bogate w węglowodany i błonnik wymagają lepszego przeżuwania
co w efekcie zmniejsza prędkość jedzenia i powoduje większe spalanie energii.

Coraz częściej zdarza się, że młode dziewczyny
odchudzając się wg modnych diet rezygnują z pieczywa. Jest to nieporozumienie, gdyż chleb tak naprawdę nie tuczy.
Owszem, może tuczyć, gdy jest spożywany
w nadmiarze, a do tego niewłaściwie dobrany (biały, pulchny).
„Chleb spełnia znaczącą rolę w racjonalnym
żywieniu z uwagi na tzw. efekt przesytu. Cząstki chleba, zwiększają wielokrotnie swoją objętość
w przewodzie pokarmowym, dzięki dużej zawartości skleikowanej skrobi, która w obecności wody
i soków żołądkowych silnie pęcznieje. Chleb w ten
sposób szybko likwiduje uczucie głodu, a człowiek
jest wtedy mniej podatny do dodatkowej konsumpcji żywności. Ma to duże znaczenie w leczeniu otyłości” – pisze dr Henryk Piesiewicz. Zwraca
uwagę: „W społeczeństwie pokutuje nieprawdziwe
przeświadczenie, w tym także wśród niektórych lekarzy o tuczących właściwościach chleba. Tymczasem jedzenie chleba nie powoduje otyłości, wręcz
przeciwnie zmniejsza wrażenie głodu i potrzebę
jedzenia słodkich i tłustych dań, jest więc sprzymierzeńcem a nie nieprzyjacielem, gdy chce się zrzucić
nadwagę. Stosunkowo wysoka zawartość błonnika
w chlebach ciemnych i z dodatkiem ziaren, otrąb,
słodów itp. Sprzyja odchudzaniu się m.in. poprzez
zwiększanie perystaltyki jelit”.
Trzeba również pamiętać, że jedzenie chleba
zmniejsza uczucie głodu, a tyjemy od tego, co kładziemy na chleb – tłuste wędliny, pasty, pasztety.
Dr Anna Diowksz z Politechniki Łódzkiej zwraca uwagę na indeks glikemiczny, który w przypadku
żytniego chleba nie jest wysoki.
„O tym, czy dany produkt jest tuczący decyduje
nie tylko jego kaloryczność, ale przede wszystkim
indeks glikemiczny (GLI). Jest to wskaźnik mówiący o zmianach stężenia glukozy we krwi po spożyciu posiłku, a określający proporcję powierzchni
pod krzywą zmian poziomu cukru we krwi w ciągu
2 godzin po posiłku, do powierzchni pod krzywą
dla glukozy. W przypadku produktów o wysokim
indeksie glikemicznym, bezpośrednio po posiłku
poziom glukozy we krwi gwałtownie wzrasta. Reakcją organizmu jest równie szybki wyrzut insuliny
i w efekcie poziom cukru szybko spada. Spożywanie
produktów o wysokim indeksie glikemicznym powoduje wzrost łaknienia i skutkuje przybieraniem
na wadze. Dla odmiany, przykładem produktu
o niskim indeksie glikemicznym jest pieczywo na
zakwasie, zwłaszcza żytnie. Po jego spożyciu długo
utrzymuje się poczucie sytości i stały, umiarkowany
poziom glukozy we krwi, co skutecznie zapobiega napadom „wilczego apetytu”, który jest zmorą
wszystkich stosujących drastyczne diety. Łatwo wte-
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dy o złamanie reżimu dietetycznego i niekontrolowane spożycie nie zawsze dozwolonych produktów.
Jeżeli dodamy do tego jeszcze, że doświadczenia
na modelu zwierzęcym dowiodły, iż pieczywo na
zakwasie obniża poziom „złego” cholesterolu LDL,
zmniejszając tym samym ryzyko występowania zawału serca, to można wręcz zalecać osobom otyłym, i nie tylko, spożywanie pieczywa na zakwasach
w celach terapeutycznych.
Atutem polskich piekarzy jest to, że w ich piekarniach nadal kultywowana jest tradycyjna produkcja
pieczywa na zakwasie. A konsumenci powinni wykorzystać to, że na co dzień mają łatwy dostępny
produkt o wysokich walorach zdrowotnych, na którego rozpowszechnienie kultury zachodnie muszą
dopiero poczekać” – pisze pani doktor w swoim artykule „Pieczywo na zakwasie kluczem do zdrowia”
w „Przeglądzie piekarniczym i cukierniczym”.
Warto także wiedzieć, ile kalorii znajduje się
w 100 gramach chleba?
Przeciętnie 100 g pieczywa dostarcza od 250 do
350 kcal. I tak:
✓✓ żytni jasny – 241 kcal (82 w kromce)
✓✓ pszenny – 249 kcal (75)
✓✓ żytni pełnoziarnisty – 237 kcal (80)
✓✓ żytni razowy – 233 kcal (79)
✓✓ żytni chrupki – 353 kcal (35)

Błonnik przedłuża życie w zdrowiu
Dr Jenkins (Toronto, 1998) powiedział: „Mamy
ciało z epoki kamiennej, do którego nie nadaje się
przetworzona, rafinowana żywność z supermarketów”. Kto jednak bierze do serca te słowa? Kto zastanawia się nad funkcjami błonnika, który reguluje
pracę przewodu pokarmowego?
Już Hipokrates mówił, że razowe pieczywo
jest zbawienne dla jelit. Zmiana sposobu mielenia
z żaren kamiennych na młyny stalowe spowodowała wyeliminowanie błonnika z ziarna zbóż (biały
chleb). Lecznicze znaczenie błonnika zaczęto doceniać dopiero 30 lat temu. Miały na to wpływ badania
dwóch brytyjskich lekarze pracujących w Afryce.
Odkryli oni, że dieta bogata w błonnik zapobiega
nowotworom układu pokarmowego.
– Ziarna zbóż są bogatym źródłem błonnika.
Pełni on rolę sprzątacza jelit, gdyż usuwa z przewodu pokarmowego zbędne produkty przemiany materii. Działa jak szczotka, bo wymiata z organizmu
niestrawione resztki jedzenia. Są wśród nich dodatki do żywności, konserwanty, syntetyczne barwniki.
Jeśli zalegają w jelitach zbyt długo, są niekorzystne
dla ludzkiego zdrowia. W rezultacie zwiększa się ryzyko zachorowania na raka jelita grubego – stwierdza profesor dr hab. Iwona Wawer z Uniwersytetu
Medycznego w Warszawie. Kontynuuje:
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– Nasz organizm nie trawi błonnika, ale bardzo go potrzebuje. Zapobiega zaparciom, ponieważ wzmaga ruchy perystaltyczne jelit, zmniejsza
ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia takich
jak nadciśnienie, udary i wylewy bo obniża poziom
cholesterolu i trójglicerydów we krwi. Wspomaga leczenie cukrzycy, gdyż spowalnia wchłanianie
cukrów w jelicie cienkim. Błonnik pokarmowy
normalizuje florę bakteryjną jelit, a dzięki dużej
zdolności wiązania wody daje długotrwałe uczucie
sytości. Jest bardzo ważnym czynnikiem w dietach
odchudzających dla osób z nadwagą.
Chleb od zawsze stanowił podstawę pożywienia.
Mielona na żarnach mąka pełna była plew, bogatych
w błonnik. Wypiekany z niej chleb najpierw zachwycił arystokrację, a potem resztę społeczeństwa.
I zaczęły się kłopoty zdrowotne, bo w pieczywie zabrakło błonnika.
Ten postęp techniczny obrócił się przeciw konsumentom. Ewolucja wcale nas nie przystosowała
do diety, na którą składają się wysokoprzetworzone
produkty z supermarketów. Na szczęście piekarze
powrócili do tradycyjnych wypieków z mąki bogatej w błonnik i mamy teraz na rynku dużo zdrowego chleba z różnymi dodatkami. Źródłem błonnika
jest bowiem nie tylko ziarno zbóż, ale także owoce, m.in. jabłka, czarna porzeczka, jagody i przede
wszystkim aronia.
Według profesor Iwony Wawer błonnik w profilaktyce pomaga:
✓✓ w walce z otyłością
✓✓ obniża poziom cholesterolu i triglicerydów
✓✓ stabilizuje stężenie glukozy we krwi
✓✓ oczyszcza organizm z toksyn i metali ciężkich
✓✓ łagodzi stany zapalne okrężnicy
✓✓ konieczny przy zaparciach, hemoroidach
✓✓ zapobiega kamicy pęcherzyka żółciowego,
✓✓ zapobiega uchyłkowatości okrężnicy
✓✓ zapobiega nowotworom jelita grubego
W Polsce spożycie błonnika kształtuje się na poziomie 15 g dziennie.
W społeczeństwach nieuprzemysłowionych, np.
w Afryce spożycie błonnika wynosi około 60 g na
dobę. Efektem tego jest mniejsza zachorowalność
na nowotwory jelita grubego i odbytu.
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca
spożywanie 20-40 gram błonnika dziennie. Dlatego
powinniśmy zwiększyć ilość pokarmu roślinnego
w diecie!
Jak wynika z badań dotyczących profilaktyki
chorób nowotworowych w populacjach, które spożywają dużo produktów z całego ziarna, występowanie raka jelita grubego jest istotnie mniejsze. Jest
tak, gdyż część błonnika jest rozkładana w jelicie

grubym. Powstające kwasy tłuszczowe i ich sole
nie dopuszczają do zaniku błony śluzowej jelita i ją
ochraniają.

Chleb pomaga walczyć z rakiem
Przypomnijmy słowa profesor Magdaleny
Włodarczyk-Kierczyńskiej: Naszym największym
sprzymierzeńcem, który pozwala zachować w zdrowiu układ pokarmowy są bakterie, w tym Lactobacillus plantarum. Są to bakterie kwasu mlekowego,
bardzo przyjazne dla człowieka, poprawiające florę
bakteryjną w przewodzie pokarmowym. We właściwie funkcjonującym jelicie bakterie kwasu mlekowego powinny stanowić nie mniej niż 10 proc.
ogólnej liczby drobnoustrojów, gdyż są niezbędne
do prawidłowego funkcjonowania naszych
Znajdujemy je w tradycyjnym zakwasie, na
którym wypiekały chleb nasze praprababki i który
powinien codziennie znajdować się na naszych stołach. Dobry chleb na zakwasie jest dla nas lekiem,
gdyż podczas procesu fermentacji zostały zniszczone liczne toksyny pleśniowe i bakteryjne, które są
najsilniejszymi kancerogenami. Tylko naturalnie
przebiegająca fermentacja zapewnia wytrącenie
substancji szkodliwych dla zdrowia, które są w każdej mące.
Obecność bakterii mlekowych wpływa na wiele funkcji całego organizmu, Bakterie te mobilizują
i stabilizują układ odpornościowy. Na chorobę nowotworową szczególnie wrażliwe jest jelito grube.
Tu trafiają nie strawione resztki pokarmu wraz ze
wszystkimi „dodatkami”, które w pożywieniu były
niepotrzebne i szkodliwe. Resztki te zwykle zalegają w różnych odcinkach jelita przez kilka do kilkunastu godzin, podrażniają go, wywołują miejscowe
stany zapalne śluzówki, a w efekcie jej rozrost, co
może doprowadzić do zezłośliwienia. W prawidłowym funkcjonowaniu jelita grubego ważną rolę odgrywa flora bakteryjna, która może być sprzymierzeńcem, lecz czasem bywa też wrogiem.
Kto z nas wie, że tylko 10 proc. komórek w ludzkim ciele jest naszą „własnością”? Kto się zastanawia,
kto i co „mieszka” w naszych jelitach? Poza tymi 10
procentami wspomnianych bakterii mlekowych
„mieszka” w nas ok. 1,5 kilograma drobnoustrojów – jest to kilkaset gatunków bakterii, liczonych
w setkach miliardów. Aby jelita mogły sprawnie
funkcjonować, muszą w nim być obecne ogromne
ilości mikroorganizmów, wspomagających rozkład
nie strawionego pokarmu. Prawidłowo „zamieszkały” przewód pokarmowy stanowi o komforcie
przemieszczania się nie strawionej części pokarmu,
reguluje wypróżnienia, zapobiega biegunkom i zaparciom.

Co zakłóca równowagę współbytowania tych
kilkuset gatunków bakterii? Czynniki „zewnętrzne”,
związane z niewłaściwym, nieregularnym odżywianiem. Przewagę zyskują szczepy, które nie sprzyjają
naszemu zdrowiu ze względu na tworzenie wielu
metabolitów, które w ostatecznym efekcie są kancerogenne (tzn. rakotwórcze). Zagrożeniem dla stanu
mikroflory jelitowej jest m.in. częste, nadmierne
i nieuzasadnione stosowanie antybiotyków. Przy
okazji „tępienia” bakterii chorobotwórczych niszczymy liczne gatunki stałych, sprzyjających naszej
kondycji „mieszkańców” jelit. Podobne wyniszczenie wywołują chemio – i radioterapia. W obu przypadkach giną w pierwszej kolejności szczególnie
przyjazne człowiekowi bakterie fermentacji mlekowej.
Dlatego należy dążyć do zmiany nawyków żywieniowych, które Polacy tak szybko przejęli od
bogatych krajów europejskich i Stanów Zjednoczonych.
Promowanie spożycia produktów zawierających
błonnik z pewnością jest jedną z dróg prowadzących do ograniczenia zachorowań.
Bogatym i tanim sposobem wzbogacania pożywienia we włókno jest spożywanie produktów zbożowych z pełnego ziarna (chleb razowy, pieczywo
typu graham), także z okrywy (otręby, płatki, kasze)
tak, aby zawartość błonnika wynosiła nie mniej niż
8%.
– Trzeba przekonać ludzi, żeby zwracali uwagę
na to, co jedzą, bo jest to najlepszy sposób na zapewnienie sobie zdrowia – mówi profesor Iwona
Wawer z Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. –
Dawniej mielona w żarnach mąka pełna była plew,
bogatych w błonnik, czyli celulozę. Wraz z postępem technicznym zaczęto je odsiewać i pojawiła się
bielutka mąka bez błonnika. Ten postęp obrócił się
przeciwko konsumentom. Ewolucja nie przystosowała nas do diety składającej się z wyskoprzetworzonego produktu z supermarketów. Na szczęście
część piekarzy powróciła do tradycyjnego sposoby
wypiekania chleba. Źródłem błonnika są nie tylko
ziarna zbóż, ale także owoce.
Pamiętajmy również, że jedynym znanym sposobem eliminacji związków rakotwórczych z pieczywa jest wprowadzenie technologii produkcji pieczywa na zakwasach.
Stwierdzono, że wraz z rozwojem bakterii mlekowych w zakwasie efektywnie zmniejsza się zawartość tych toksyn (pisaliśmy o tym powyżej).

Kampania na rzecz dobrego chleba
Jak wielu z nas żyłam w błogiej nieświadomości niemal pół wieku. Jak wszyscy kupowałam chleb
codziennie – raz mi smakował, częściej nie. Jako
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dziecko piekłam z mamą chleb, pamiętałam jego
nadzwyczajny smak i zapach…
Jako osoba dorosła owszem, czytałam, interesowałam się, instynktownie szukałam chleba pieczonego wg tradycyjnych technologii, czyli na zakwasach, ale specjalnie tym się nie przejmowałam. Do
czasu…
Pewnego dnia – jesienią 2006 roku pani profesor Alicja Zobel pokazała mi artykuł opublikowany w miesięczniku „Nieznany Świat” z 2005 roku.
Przeczytałam artykuł pt. „Nasz chleb niepowszedni” autorstwa Władysława Edwarda Kostkowskiego. Doznałam olśnienia, dotarłam osobiście
do profesor Magdaleny Włodarczyk-Kierczyńskiej.
Potem nastąpiła seria długich rozmów, pochłanianie kolejnych artykułów, publikacji. Kiedy uświadomiłam sobie, jak wiele zależy od dobrego chleba,
postanowiłam tą wiedzą podzielić się z innymi. I tak
Fundacja Dobre Życie, którą założyłam z profesor
Alicją Zobel w grudniu 2005 roku – od siedmiu lat
prowadzi kampanię na rzecz dobrego chleba.
W jej ramach zorganizowaliśmy w styczniu 2007
roku konferencję z udziałem posła na Sejm RP –
Aleksandra Soplińskiego, marszałka województwa
mazowieckiego – Adama Struzika, naukowców,
piekarzy, środowisk opiniotwórczych. Konferencja,
w które wzięło udział ponad 200 osób, odbiła się
szerokim echem w prasie, radio, telewizji. Uważam,
że Fundacja Dobre Życie ma duże zasługi, że ostatnio dużo mówi się i pisze na temat chleba na zakwasie. Włożyliśmy w to wiele wysiłku i serca, żeby tak
było właśnie.
Po konferencji udało nam się znaleźć trochę
środków na ulotkę o chlebie, a potem na gazetkę.
Materiały rozdawaliśmy „na ulicy” przy różnych
okazjach: święta chleba, podczas kiermaszy zdrowia, na spotkaniach ze słuchaczami Akademii Dobre Życia.
W 2008 roku Fundacja pozyskała fundusze na
szkolenie piekarzy oraz konferencję prasową. Szkolenie odbyło się w Warszawie, w listopadzie 2008
roku, przeszkoliliśmy 70 piekarzy z Mazowsza.
W tym przedsięwzięciu wspierał mnie Cech Piekarzy Warszawski na czele z przewodniczącym Bogdanem Mamajem, wychowanek profesor Magdaleny Włodarczyk-Kierczyńskiej – dr Piotr Dziugan dr
Henryk Piesiewicz oraz profesor Iwona Wawer. Po
szkoleniu zorganizowaliśmy konferencje prasową –
i na temat kampanii, i na temat szkolenia.
Zainteresowanie dziennikarzy przerosło nasze
oczekiwania – ukazało się szereg artykułów, audycji
radiowych, były migawki w telewizjach.
We współpracy z posłem Aleksandrem Soplińskim złożyliśmy w Sejmie „Dezyderaty w sprawie
chleba”, przygotowaliśmy i rozdaliśmy ponad 100
tys. egzemplarzy ulotek i gazetek, promujących
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idee zrównoważonego rozwoju, zdrowego stylu
życia, chleba na zakwasie oraz zachęcających do
spożywania tego pieczywa, przeprowadziliśmy
wiele rozmów z Głównym Inspektorem Sanitarnym, przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, urzędowymi kontrolami żywności,
parlamentarzystami, naukowcami, piekarzami itd.
W ten sposób zebraliśmy wiedzę nt. chleba, za który, zgodnie z przepisami unijnymi odpowiada tylko
piekarz, który z kolei nie musi mieć nawet specjalnego przygotowania.
Chleb nie ma definicji, nikt nie określił, z czego
powinien być wypiekany. Urzędowe inspekcje żywności interesują się, czy zawartość chemicznych dodatków jest na poziomie dopuszczalnym. Nikt nie
zajmuje się problemem, co dzieje się z tymi dodatkami w organizmie człowieka, ani w jaki sposób sumują się te substancje, wprowadzane do organizmy
razem z innymi produktami (wszak jemy nie tylko
chleb). 29 czerwca 2009 roku Fundacja prezentowała problem jakości chleba przed Sejmową Podkomisją Zdrowia.
To zaledwie kilka form naszych działań w tym
obszarze. Fundacja prowadzi kampanię na rzecz
dobrego chleba, gdyż chce spowodować, aby każdy mieszkaniec Polski miał szansę kupować dobry,
zdrowy chleb na zakwasie. Naszym celem jest, aby
chleb na polskich stołach nie tylko zaspokajał głód,
ale również wspomagał zdrowie, aby zachowywał
swoje walory smakowe i dietetyczne do ostatniej
kromki.
Warto przypomnieć, że Francuzi, w trosce
o zdrowie obywateli już w 1994 roku wprowadzili
zakaz stosowania obcych temu środowisku dodatków do pieczywa. Przepisy te przyjęła Unia. Nadszedł czas, aby Polacy również rozwiązali ten problem.
Kierunkowskazem w naszych działaniach są poglądy naukowców, których zdaniem chleb przygotowany tradycyjną metodą, na zakwasie, z żytniej
mąki jest najzdrowszy. O wartościach odżywczych
i zdrowotnych chleba na zakwasie mówi od lat profesor dr hab. Magdalena Włodarczyk-Kierczyńska,
promująca ten rodzaj pieczywa (jest twórcą kultur
starterowych, czyli preparatów starannie dobranych
szczepów bakterii mlekowych, a także inicjatorką
Fundacji Polski Chleb).
Co stoi na przeszkodzie, aby dobry chleb, czyli
na zakwasie był ogólnodostępny? Dlaczego chleba
na zakwasach jest droższy i nie każdego stać na jego
zakup?
Sprawą zainteresował się śp. profesor Tadeusz
Kierczyński, mąż profesor Włodarczyk-Kierczyńskiej, profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Według profesora w Polsce chleb gorszy
wypiera chleb lepszy. Dlaczego tak się dzieje? Po-

zwalamy na to my konsumenci. Gdybyśmy zażądali
lepszego chleba, piekarze by nam go dostarczyli.
Co robić? Jedną z dróg jest uświadamianie konsumentów – co też Fundacja Dobre Życie czyni.
W polskim piekarstwie panuje chaos i pełna dowolność. Istnieje przepis nakazujący umieszczać
etykietkę, ale mało kto go przestrzega. Konieczny
jest nadzór nad rynkiem chleba i jego wytwórcami.
Wzorem może być dokument rządowy przyjęty we
Francji – Karta narodowa dla rozwoju piekarstwa
rzemieślniczego, która strzeże branży i tradycyjnego pieczywa i tępi wszelkie próby podszywania się
pod rzemieślniczą wysokojakościowo produkcję.
Co robić?
Można odgórnie nakazać znakowanie pieczywa
– i o to m.in. zabiegamy w Sejmie. Chcemy również,
aby chleba na zakwasie miał definicję, normę sanitarno-technologiczną, aby na bochenkach umieszczać etykietki informujące, co zawierają.
Uważamy, że sprawa chleba zasługuje, aby nadać
jej narodowy priorytet. Przestawienie produkcji na
naturalną nie wymaga nakładów, jesteśmy też przygotowani naukowo, brakuje tylko chęci.
Impulsem do zmiany mogą być konsumenci.
Dlatego zadajemy sobie tyle trudu w podniesienie
świadomości.
Zredagowaliśmy i złożyliśmy w Sejmie „Dezyderaty”, w których piszemy, jakie trzeba podjąć działania, aby problem chleba został rozwiązany. Dodam,
że w ich pisaniu uczestniczyła profesor Magdalena
Włodarczyk-Kierczyńska i jej mąż – ś.p. profesor
Tadeusz Kierczyńśki.
Dezyderaty znajdziecie na stronie www.rakiel-czarnecka.pl
Opracowanie: Walentyna Rakiel-Czarnecka

Wybrane źródła:

Publikacja oraz artykuły profesor dr hab. Magdaleny Włodarczyk-Kierczyńskiej oraz dr. Piotra
Dziugana z Instytutu Technologii i Mikrobiologii,
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka.
Prezentacja dr inż. Krystyny Jarosz, wiceprzewodniczącej Krajowego Forum Piekarzy i Cukierników przy Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników
Spożywczych.
Materiały własne, zebrane podczas konferencji,
warsztatów, rozmów, lektury różnych materiałów
itd.
Magdalena Włodarczyk – Kierczyńska, Piotr
Dziugan – „Czynniki surowcowe i biotechnologicz-

ne stanowiące o prozdrowotnych wartościach pieczywa”.
„Wszystko dla zdrowia nr 4/5” – „Niech żywność będzie twoim lekiem, a lek żywnością”, autor
profesor Magdalena Włodarczyk-Kierczyńska.
dr inż. Anna Diowksz „Nasz chleb powszedni –
źródłem zdrowia”, Chleb żytni – powrót do dobrej
tradycji”. Elżbieta Bartnikowska, Katedra Dietetyki,
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
SGGW „PRZETWORY ZBOŻOWE TRADYCYJNE I NOWE LINIE PIECZYWA O CHARAKTERZE ŻYWNOŚCI FUNKCJONALNEJ O DZIAŁANIU PROZDROWOTNYM”.
Szostak W., Cybulska B., Farnier M, Hanzlik J.,
Kłóosiewicz Latoszek L., Rysik S.: „Hiperlipidemia
a choroby układu krążenia”. Towarzystwo Internistów Polskich, Sekcja Żywienia i Przemiany Materii,
Warszawa, 1995 rok.
„Nieznany Świat” nr 169 z 2005 roku, artykuł
pt. „Nasz chleb niepowszedni”, autor Władysław
Edward Kostkowski.
„Dziennik Polski”, 5 listopada 2007 rok, artykuł
„Chcesz być mądry? Jedz chleb” – rozmowa z prof.
Haliną Gambuś, specjalistą w dziedzinie przetwórstwa zbóż z Katedry Technologii Węglowodanów
Akademii Rolniczej w Krakowie, autorka – Natalia
Adamska.
„Gazeta Wyborcza”, 7-8 marca 2009 rok, artykuł
pt. „Unia rusz do walki z otyłością” – Katarzyna Bosaka, doc. Małgorzata Kozłowska – Wojciechowska.
Referat dr. Henryka Piesiewicza, wygłoszony po
raz pierwszy na konferencji w Radomiu, organizowanej przez Cech Piekarzy w Radomiu, 8 listopada
2007 roku.
Ulotka Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą z sierpnia 2008 roku.
Nowiny nr 25 z 15-17 września 2004, artykuł pt.
„Moje zdrowie – jak rozpoznać dobry chleb”.
„Przegląd piekarniczy i cukierniczy” – artykuł
pt. „Pieczywo na zakwasie kluczem do zdrowia” dr
Anny Diowksz z Instytutu Technologii i Mikrobiologii, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności,
Politechnika Łódzka.
„Chleb i zdrowie” – kwiecień 2007 – dodatek do
„Życia Warszawy”, artykuł pt. „Błonnik zapewnia
zdrowie i długie życie. Niezastąpiony w codziennej
diecie”, autorka – Jolanta Czudak.
„Przekrój” z 21 sierpnia 2008 roku, artykuł „Za
chlebem i zakwasem”, autor Wojciech Mikołuszko.
„Przegląd” z 13 listopada 2008 roku, artykuł pt.
„Chleb na ostrzu noża”, autor Bronisław Tumiłowicz.
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Codziennie jedz produkty zbożowe
Specjaliści radzą, aby podstawę codziennego pożywienia stanowiły przetwory zbożowe o dużej zawartości włókna pokarmowego. Spożycie przetworów z mąki jasnej powinno być ograniczone. Kto
jednak stosuje te rady? Aby zachęcić uczestników
kampanii na rzecz dobrego chleba do spożywania
produktów zbożowych przekazujemy informacje na
temat zdrowotnych właściwości zbóż. Pamiętajmy
o chlebie na śniadanie, ale nie zapominajmy o kaszach, makaronach i innych produktach ze zbóż!
Niech do naszej wyobraźni przemówią argument, że dieta bogata we włókno pokarmowe (błonnik) daje nam ogromne pożytki:
✓✓ stymuluje gryzienie i zwiększa wypływ śliny,
✓✓ buforuje i wiąże nadmiar kwasu solnego w żołądku,
✓✓ zwiększa wypełnienie jelit, pobudza ich ukrwienie i perystaltykę,
✓✓ tworzy korzystne podłoże dla rozwoju pożądanej mikroflory bakteryjnej w jelicie grubym.
Włókno pokarmowe jest składnikiem niskoenergetycznym i nie należy do substancji biologicznie czynnych. Wywiera jednak istotny wpływ
na funkcje przewodu pokarmowego. Gdzie szukać
produktów z dużą zawartością włókna pokarmowego? – zapytacie.
Przede wszystkim w produktach pełnoziarnistych. Jakie są to produkty? Są to nasiona zbóż w naturalnej postaci lub produkty spożywcze zawierające
nasiona zbóż, które nie zostały pozbawione w czasie
przetwarzania okrywy owocowo-nasiennej (skorupki). Ta okrywa jest niezmiernie cenna, gdyż zawiera
ogromną większość witamin i minerałów. Do produktów pełnoziarnistych zaliczane są też te, które są
poddawane obróbce takiej jak: łamanie, kruszenie,
mielenie, moczenie, gotowanie czy kiełkowanie.

Nasza rada:

Niech podstawą Twojej diety będą bardzo różnorodne produkty zbożowe. Zawierają one białko roślinne, witaminy, składniki mineralne, węglowodany (skrobia i błonnik) i inne substancje,
niezbędne dla zdrowia.
Idealne menu w 80 proc. składa się z produktów roślinnych, a w 20 ze zwierzęcych.
Wiedzieli o tym nasi praprzodkowie – od najdawniejszych czasów ziarna zbóż w różnej formie były pokarmem ludzi.

Ludzkość ma świadomość co jest konieczne do
przetrwania. Dlatego wśród upraw najważniejsza
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jest uprawa zbóż, która stanowi 50 proc. całości
upraw w skali świata. Jest to ok. 708 mln hektarów.

Co to są zboża?
Zboża (lub rośliny zbożowe) to rośliny uprawne z rodziny traw (Poacea). Ich owoce wytwarzają nasiona, bogate w skrobię, a także inne cenne
składniki. Ziarna zbóż są wykorzystywane do celów
konsumpcyjnych (mąki, kasze, oleje, syropy), pastewnych i przemysłowych (farmaceutyka, piwowarstwo, gorzelnictwo, młynarstwo).
Do zbóż zalicza się takie rośliny jak: • Pszenica
(Triticum); • Żyto (Secale); • Jęczmień (Hordeum);
• Owies (Avena); • Kukurydza (Zea); • Przenżyto
(xTriticosecale); • Proso (Panicum); • Pszenica orkisz (Triticum pelta L.,); • Ryż (Oryza); • Sorgo (Andropogon).
Ponadto do grupy tzw. zbóż rzekomych należą
rośliny uprawiane jedynie lokalnie lub pozyskiwane
ze stanu dzikiego, należące do różnych rodzin, np.:
• Gryka (zaliczana jest też do zbóż właściwych); •
Komosa ryżowa; • Szarłat spożywczy (Amarantus);
• Kotewka orzech wodny.
Ze względu na sposób uprawy zboża można podzielić na jare i ozime.
Są trzy zboża, zaspokajające podstawowe zapotrzebowanie energetyczne ludności globu: pszenica,
ryż i kukurydza.

Konsument kieruje się emocjami,
a nie rozumem
Kardiolodzy twierdzą, że z punktu widzenia
zdrowia człowieka nie można zjadać chleba mniej
niż 6,40 kg miesięcznie (210 gramów dziennie).
W Polsce wg GUS zjadamy 5,57 kg (tj. 186 g dziennie – wg danych z 2009 roku, teraz jest znacznie
mniej). To zdecydowanie za mało!
Zgodnie z piramidą żywienia spożycie pieczywa
powinno dostarczać nam około 30 procent dziennej dawki energii. Problem polega na tym, że Polacy
jedzą za dużo chleba z jasnej, wysoko oczyszczonej
mąki. Produkcja pieczywa pełnoziarnistego stanowi
zaledwie 5 procent całego rynku.
Mąka żytnia zawiera białka o wyższej wartości
biologicznej i ma więcej błonnika. Kiedy miele się
żyto, dochodzi do mniejszych strat witamin niż
w przypadku innych zbóż.
Straty składników mineralnych w procesie przygotowywania jasnego pieczywa sięgają nawet 90
procent. Jak twierdzą specjaliści zjadamy za mało
nie tylko chleba, ale także innych przetworów zbożowych. Szacuje się, że niejeden Polak i niejedna

Polka zjadają dziennie nawet mniej niż 150 gramów
pieczywa dziennie i ok. 40 gramów innych przetworów zbożowych. Jeśli spożycie chleba i innych
przetworów zbożowych nie wzrośnie, odnotujemy
wzrost zachorowań na poważne choroby cywilizacyjne: otyłość, choroby układu krwionośnego, niektóre nowotwory, cukrzycę itp.
Jak wynika z badań konsumenckich, przeprowadzonych przez Instytut Fermentacji i Mikrobiologii
Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej – czynnikiem kształtującym zwyczaje żywieniowe Polaków nie jest dbałość o zdrowie, ale moda i smak.
Model racjonalnego konsumenta odchodzi
w zapomnienie. Współczesny konsument kieruje się
emocjami, a nie rozumem. W konsekwencji spada
spożycie wartościowych produktów, w tym zbożowych – i to poniżej zalecanego minimum spożycia.
Co gorsza niekorzystna jest także struktura spożycia
– odchodzi się w kierunku żywności bardziej przetworzonej. Jedzenie „na mieście” różnych przekąsek,
fast foodów, spożywanie „zapychaczy” – to nowy
sposób odżywania. Jest on niezdrowy. Dlatego najwyższy już czas, aby podjąć działania promocyjne,
szczególnie wśród dzieci i młodzieży, zmierzające do
zwiększenia spożycia zbóż i jego przetworów.

Zboże daje zdrowie
Nasiona zbóż są najbardziej wartościowe i mają
niezwykłą siłę ukrytą w sobie – zarodek. „Ta iskierka życia” zwarta w nasionach jest niezwykle ważna
dla ludzkiego zdrowia, życia i płodności. Przetwory zbożowe, szczególnie z całego ziarna są dobrym
źródłem włókna (błonnika) pokarmowego, witamin, szczególnie z grupy B oraz wielu składników
mineralnych, a przede wszystkim dostarczają złożonych węglowodanów (skrobi). Produkty pochodzenia roślinnego zawierają również białka, ale o gorzej
zbilansowanym składzie aminokwasów. Ponadto są
naturalnym źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych i lecytyny.
Wskaźnikiem służącym do oceny przydatności
produktu w żywieniu ludzi określonej grupy jest
Index Nutritional Quality (INQ) – tzw. wskaźnik
jakości żywieniowej, uwzględniający zawartość
poszczególnych składników odżywczych i energii
w produkcie w porównaniu do zapotrzebowania na
dany składnik odżywczy i energię, które zależą od
płci, wieku, aktywności fizycznej itd.
Inaczej mówiąc – wskaźnik INQ wyraża stopień,
w jakim dany produkt pokrywa zapotrzebowanie
energetyczne zaspokajając jednocześnie zapotrzebowanie człowieka na określony składnik spożywczy.

Jeśli wartość INQ jest zbliżona do „1” oznacza,
że produkt jest dobrze zbilansowany pod względem
danego składnika odżywczego w odniesieniu do
energii.
Wskaźnik INQ zboża i jego przetworów wskazuje, że są one dość dobrze zbilansowane pod względem zawartości składników odżywczych w odniesieniu do energii i zapotrzebowania na składniki
odżywcze organizmu człowieka.
Powinniśmy jednak pamiętać, że z uwagi na
to, że składniki odżywcze są rozłożone w żywności nierównomiernie, prawidłowo zestawione racje
pokarmowe powinny zawierać różne produkty pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, co umożliwia
właściwe zbilansowanie całodobowej racji pokarmowej. Diety jednostronne mają niewiele wspólnego z prawidłowym żywieniem; dostarczają bowiem
jednych składników odżywczych zbyt dużo, a innych zbyt mało.

Przemiał ziarna na mąkę
Ze zboża wytwarzane są przetwory zbożowe. Są
to produkty przemiału ziarna. W zależności od rodzaju i stopnia przerobu klasyfikuje się je następująco:
✓✓ Ziarno zbożowe – produkt nie poddany przemiałowi.
✓✓ Śruty grube i drobne – ziarno poddane wstępnym procesom przemiału.
✓✓ Kasze drobne, średnie i grube – ziarno poddane
przerobowi poprzez przemiał lub łamanie.
✓✓ Miały – ziarno poddane kilku etapom przemiału. W efekcie uzyskiwane są produkty zbliżone
konsystencją do gruboziarnistych mąk. Miały
wykorzystuje się do produkcji żywności jako
mąkę krupczatkę.
Inną grupą przetworów zbożowych, uzyskiwanych jako produkt uboczny podczas przemiału ziarna są otręby. Powstają w procesie odłuszczania ziarna
zbóż, otrzymywane są na drodze wymielania produktów przejściowych z mlewa. (Mlewo to mieszanina wszystkich rozdrobnionych cząstek ziarna bez
oddzielania części pochodzącej od łuski lub zarodków ziarna. W zależności od poziomu rozdrobnienia
klasyfikuje się je jako śruty grube i drobne). Otręby
wykorzystywane są w produkcji pieczywa dietetycznego jako surowiec dodatkowy lub przy produkcji
pieczywa graham jako surowiec pomocniczy.
Do przetworów zbożowych zalicza się również
zarodki, które oddzielone są od ziarna głównie w fazie wstępnej. Z uwagi na bogatą zawartość węglowodanów wykorzystywane są głównie do produkcji
słodu.
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Dobra nasza, dzisiaj kasza
Kasze zachowują wszystkie właściwości odżywcze ziaren i nasion, z których pochodzą.
Królowały one na polskich stołach do 1863 r. Jan
III Sobieski wracając z odsieczy wiedeńskiej przywiózł ziemniaki. Najpierw ziemniak był traktowany jako roślinna ozdobna, po pewnym czasie zaczął
być uprawiany masowo. Wyparł z jadłospisu kasze
i już w XIX wieku stał się podstawą pożywienia Polaków. Szkoda, że tak się stało, gdyż kasza z uwagi
na swoje odżywcze wartości i oczyszczające właściwości, zasługuje na wyższe miejsce w naszym menu.
Apelujemy do wszystkich: Przywróćmy kaszę
w polskiej kuchni. Kasza może być tym dla Polaków,
czym jest makaron dla Włochów. Można ją jeść zamiast ziemniaków i przyrządzać na wiele sposobów.
Kasze przewyższają ziemniaki, ryże i makarony pod
względem wartości odżywczych, dlatego warto je
włączyć do jadłospisu dla zachowania zdrowia i dobrego samopoczucia.
Póki co konsumpcja kasz w Polsce nie należy do
najpopularniejszych, choć wzgląd na zdrowotne walory ich spożywania powoduje, że kasza wraca do łask.
Dostarcza ona bowiem łatwo strawnego, odżywczego
pożywienia, bogatego w węglowodany, białko, żelazo,
fosfor, potas, wapń i witaminy B1, B2, PP.
W zależności od gatunku zboża, z jakiego wytwarza się kaszę i stopnia rozdrobnienia, wyróżnia
się następujące kasze:
✓✓ z jęczmienia – pęczak, kaszę perłową, kaszę jęczmienną, kaszę mazurską, płatki jęczmienne;
✓✓ z pszenicy – pęczak, kaszę mannę, grysik, kaszkę
kuskus;
✓✓ z prosa – kaszę jaglaną;
✓✓ z owsa – płatki owsiane;
✓✓ z kukurydzy – grysik kukurydziany;
✓✓ z gryki – kaszę gryczaną grubo paloną (brązową)
lub nie paloną (jasną), tzw. krakowską.
Według badań Polacy najczęściej sięgają po kaszę mannę, w drugiej kolejności po kaszę jęczmienną mazurską, zaś najrzadziej wybierają kaszę jęczmienną perłową.
Choć spożywanie kaszy w Polsce jest najniższe
spośród pozostałych produktów zbożowych, to jak

wspomniano już wcześniej, produkt ten znajduje się
w fazie odnowy – przede wszystkim ze względu na
swe wartości odżywcze. Coraz więcej bowiem ludzi
coraz większą uwagę zwraca na to co konsumuje, jakie właściwości ma produkt przez nich spożywany
i jakie znaczenie ma on dla ich zdrowia i samopoczucia. Moda i dbałość wielu z nas o zdrowy styl odżywiania stawia więc producentów przed zadaniem,
by zaoferować konsumentom produkty nie tylko
atrakcyjnie opakowane, po niskiej cenie, ale przede
wszystkim dobre i bogate w składniki odżywcze,
pozytywnie wpływające na nasze zdrowie. Stąd na
rynku zbożowych produktów producenci prześcigają się nawzajem w wymyślaniu coraz to nowych,
lepszych, zdrowszych gatunków pieczywa, płatków,
makaronów itd.

Cenne składniki spożywcze ukryły
się… w kaszach
Kasze zawierają wiele cennych składników spożywczych:
✓✓ Witaminy: z grupy B (witamina B1 – tiamina,
witamina B2 – ryboflawina, witamina B6 – pirydoksyna), witaminy E, PP (niacyna);
✓✓ Kwas foliowy;
✓✓ Składniki mineralne (potas, fosfor, magnez, żelazo, cynk, mangan, miedź, wapń i krzem);
✓✓ Białko roślinne; (Uwaga: ponieważ białko to nie
ma w składzie dwóch ważnych aminokwasów –
lizyny i tryptofanu, a organizm ich nie wytwarza,
kasze należy jeść z białkiem zwierzęcym);
✓✓ Błonnik – najcenniejszy składnik, jest niezbędny
do prawidłowego funkcjonowania układu pokarmowego, zapewnia regularny rytm wypróżnień. Poprawia perystaltykę jelit, działa jak naturalny środek przeczyszczający;
✓✓ Skrobię (rozkłada się powoli na glukozę konieczną do funkcjonowania wszystkich komórek. Powolność jest ważna, gdyż nie powoduje gwałtownego wyrzutu insuliny do krwioobiegu).
Zapamiętajmy, że 100 gram kaszy zaspokaja
dzienne zapotrzebowanie na węglowodany.
Opracowanie: Walentyna Rakiel-Czarnecka

Co jeść, aby zachować zdrowie?
Zgodnie ze „Złotą Kartą Prawidłowego Żywienia”, opracowaną przez Radę Promocji Zdrowego
Żywienia (we współpracy z Medycznymi Towarzystwami Lekarskimi, Narodowym Instytutem
Kardiologii, niektórymi fundacjami promującymi
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zdrowie, w zgodzie z Narodowym Programem Profilaktyki Cholesterolowej) – aby być zdrowym, codziennie należy spożyć:
1. Co najmniej 3 posiłki umiarkowanej wielkości –
w tym koniecznie śniadanie.

2. W każdym posiłku produkty zbożowe takie jak:
pieczywo ciemne, płatki, kasze, makarony, lub
ziemniaki.
3. Warzywa i owoce (mogą być mrożone) do każdego posiłku, a także między posiłkami.
4. Co najmniej 2 pełne szklanki mleka (najlepiej
chudego) lub tyle samo kefiru i jogurtu oraz 1–2
plasterki serów.
5. Jedną z porcji (do wyboru): ryby, drobiu, grochu, fasoli lub mięsa.
6. Jedną łyżkę stołową oleju lub oliwy oraz nie więcej niż 2 łyżeczki margaryny miękkiej (bez tłuszczów trans).
7. Wodę mineralną i naturalne soki warzywne
i owocowe (nie mniej niż 1 litr).
Staraj się unikać: nadmiaru soli, cukru i alkoholu. Fundacja Dobre Życie proponuje, aby zamiast
margaryny spożywać masło – ale niewiele, łyżkę
dziennie.
Zalecenia wynikające z „Karty”, że należy spożywać w każdym posiłku produkty zbożowe potwierdzają także inni specjaliści ds. żywienia. Radzą, by
podstawę dziennych racji pokarmowych stanowiły przetwory zbożowe. Do głównych przetworów
z ziarna zbóż zalicza się: produkty z mąk, kasze grubo i drobnoziarniste, płatki i otręby. Do następnej
grupy należą preparowane przetwory śniadaniowe,
wytwarzane z pomocą nowoczesnych technologii.
Spożycie przetworów zbożowych winno wahać się
od 5 do 11 porcji/dzień.
Jednej porcji przetworów zbożowych odpowiada: 1 kromka chleba lub 1 szklanki ugotowanych
płatków, ryżu, makaronu lub 30 g płatków typu „gotowe do spożycia”.

Klucz do prawidłowego żywienia –
wg profesor Ireny Celejowej
Profesor dr hab. Irena Celejowa studiowała
wychowanie fizyczne i biologię, uzyskała dyplomy
Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Warszawskiego. Jest specjalistką w zakresie żywienia
sportowców, higieny i promocji zdrowia, jako pracownik naukowo-dydaktyczny pełniła funkcje: kierownika Pracowni Żywienia Sportowców i Zakładu
Higieny AWF w Warszawie, kierownika Zakładu
Higieny i Żywienia oraz prorektora ds. nauki AWF
w Gdańsku i kierownika Zakładu Wychowania
Zdrowotnego w Instytucie Kultury Fizycznej Uniwersytetu Szczecińskiego. Jest profesorem w Wyższej
Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie – kierunek Zdrowie Publiczne. W pracy naukowo-badawczej w zakresie żywienia sportowców Irena Celejowa
wykorzystała też własne doświadczenia, które zdobywała jako zawodniczka, nauczycielka wf i trenerka.

Prowadziła długofalowe, wieloaspektowe badania
nt. zapotrzebowania na białko wśród sportowców
wysoko kwalifikowanych. Wiele uwagi poświęciła
także problemom wydatków energetycznych i racjonalnego regulowania masy ciała w sporcie. Wyniki
wieloletnich badań posłużyły I. Celejowej do opracowania norm żywieniowych i przykładowych racji pokarmowych dla 46. dyscyplin sportowych, turystyki
i studentów wf. Prof. I. Celejowa badała też warunki
mikroklimatyczne, higienę i bezpieczeństwo pracy
w obiektach wychowania fizycznego i sportu, warunki higieniczne basenów pływackich i letnich obozów
sportowych studentów wychowania fizycznego, higieniczne aspekty ławek szkolnych i in. Na podstawie
wyników badań własnych i różnych autorów opracowała memoriał do władz sportowych i szkolnych.
Liczne publikacje Ireny Celejowej, prace naukowe, skrypty i podręczniki stały się nieodłączną pomocą dla specjalistów w sporcie. Szczególne uznanie Czytelników znalazła książka pt. „Rekord na
talerzu-czyli tajniki kuchni sportowca” (1990). „Żywienie w treningu i walce sportowej” jest jej drugim,
zaktualizowanym wydaniem. Skrypty i podręczniki
pióra Ireny Celejowej stały się nieodłączną pomocą dla lekarzy, trenerów i studentów. Są to głównie:
„Teoria i profilaktyka żywienia sportowców” (1983),
„Odżywianie sportowców” (1981), „Rekord na talerzu czyli tajniki kuchni sportowca” (1990), „Żywienie w treningu i walce sportowej” (2001), „Żywienie
w sporcie” (2008), „Wysiłek fizyczny a żywienie”
(rozdział w pracy zbiorowej, 2011). Dorobek naukowy prof. I. Celejowej obejmuje ok. 200 prac naukowo-badawczych, przeglądowych, poglądowych
i popularnonaukowych, w tym 18 w czasopismach
i monografiach zagranicznych oraz 10 rozdziałów
w pracach zbiorowych. Brała udział – z wygłoszeniem referatów – w spotkaniach naukowych
w Czechosłowacji (czterokrotnie), Francji, Hiszpanii, Niemczech, Włoszech, USA i ZSRR.
Od kilkudziesięciu lat kieruje społecznie wolną,
społeczną wszechnicą – „Warszawska Szkoła Zdrowia”, upowszechniającą zdrowy styl życia, która zyskała znakomitą opinię, podobnie jak czasopismo
„Roczniki Warszawskiej Szkoły Zdrowia”, którego
jest redaktorem naczelnym.
Talent popularyzatorski I. Celejowej można
śledzić w licznych publikacjach nt. zdrowego stylu życia, w czasopismach i poczytnych książkach:
„Zdrowie przez cały rok” (1993, 1995), „Mody i diety w żywieniu – kompendium wiedzy o żywności
i żywieniu” (1997), „Klucz do zdrowego żywienia”
(2001). 25. rok prof. I. Celejowa kieruje „Warszawską Szkołą Zdrowia”, Od 2007 roku Warszawska
Szkoła Zdrowia znajduje się w „Katalogu Dobrych
Praktyk Unii Europejskiej” wśród 100 najlepszych
pozarządowych organizacji w Europie.
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Irena Celejowa nieustannie piórem i wystąpieniami publicznymi rekomenduje przywrócenie
w polskich szkołach obowiązkowego przedmiotu
o zdrowiu. Za swą działalność naukową, popularyzatorską i społeczną, została odznaczona: m.
in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia RP
(2008), „Tytułem Honorowym Zasłużony Nauczyciel” (1987), Złotą Odznaką Honorową za Zasługi
dla Warszawy” (1985), „Medalem Okolicznościowym IV Wieki Stołeczności Warszawy”, a także
dyplomami „Popularyzator Nauki” (2005, 2006)
i „Wyróżnieniem Nagrodą im. Profesora Aleksandra Szczygła”. Jest członkiem zwyczajnym Związku
Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.
Piszemy tak obszernie o pani profesor, aby
uzmysłowić, ile pracy i wiedzy wymaga promocja
zdrowia. Fundacja Dobre Życie od początku współpracuje z panią Ireną Celejowa, która jest dla nas
wzorem i źródłem wiedzy. Dziękujemy bardzo serdecznie za wsparcie, pomoc i materiały.
Wierzymy, że tak jak my, tak i uczestnicy kampanii wezmą sobie do serca wskazówki pani profesor
o tym, jaki wybrać model żywienia.
A oto wspomniany powyżej „Klucz do prawidłowego żywienia” autorstwa pani profesor Celejowej:
✓✓ Musisz dbać o urozmaicone pożywienie. Tylko
takie zapewni Ci wszystkie niezbędne składniki
pokarmowe. Co więcej – uchroni Cię od działania różnych trujących substancji, które przenikają ze skażonego środowiska do żywności.
✓✓ Twoje pożywienie musi być zrównoważone –
czyli dobrze zbilansowane, pokrywając istotne
zapotrzebowanie organizmu na węglowodany,
tłuszcze, białka, związki mineralne, witaminy.
I niedobór, i nadmiar, dłużej trwające są szkodliwe dla zdrowia.
✓✓ Codziennie spożywaj mleko i przetwory mleczne. Pij 1-2 szklanki napoju mlecznego i jedz 50
gramów sera dziennie.
✓✓ Mięso spożywaj 2-3 razy na tydzień w umiarkowanych ilościach, głównie chude. W pozostałe
dni zastępuj je potrawami z mleka, sera i jaj. Tłuste produkty tylko od czasu, do czasu, na okrasę.
✓✓ Z tłuszczów jadalnych możesz w ogóle wyrzucić
tłuszcze zwierzęce (oprócz niewielkich ilości masła
i śmietany, i to na surowo). Jako dodatku do chleba używaj 10-20 gramów dziennie masła lub masła roślinnego. Do zup, sałatek i surówek możesz
dodać 1-2 łyżeczki śmietany. Podstawowym tłuszczem jadalnym w Twoim jadłospisie niech będzie
olej roślinny: oliwa, olej lniany, słonecznikowy, sojowy, arachidowy, kukurydziany, rzepakowy (nisko
– bezerukowy). Najlepiej, jeśli mięso będziesz gotował lub dusił. Jeśli jednak nie możesz zrezygnować
ze smaku smażonego mięsa, używaj do smażenia,
pieczenia smalcu, oliwy, oleju rzepakowego.
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✓✓ Z umiarem spożywaj pieczywo, i to mieszane.
Codziennie jedz pieczywo razowe i kasze z grubego przemiału. Szukaj chleba na zakwasie.
✓✓ Ograniczaj spożycie cukru i słodyczy. Napojów
najlepiej w ogóle nie słódź albo dodawaj tylko
jedną łyżeczkę cukru. Pij doskonałe i zdrowe
herbaty owocowe i ziołowe. Przy skłonności do
nadwagi nie jadaj słodyczy ani deserów, lub tylko od czasu do czasu w małej ilości.
✓✓ Nie przesalaj potraw. Możesz do nich dodawać
w ciągu dnia w sumie 1 płaską łyżeczkę soli
(5 gramów). Korzystaj natomiast z kuchennych
przypraw ziołowych.
✓✓ Staraj się przede wszystkim spożywać produkty nie przetworzone i świeże; najlepiej krajowej
produkcji.
✓✓ Jeśli wiesz, że produkt jest bezpieczny, nie zanieczyszczony, spożywaj go w całości, wraz ze skórką, np. jabłka i inne owoce, ale po dokładnym
umyciu.
✓✓ Właściwie bez ograniczenia możesz spożywać
owoce i warzywa, 800 g do kilograma dziennie. Nie
przesadzaj w swobodzie z bardzo słodkimi owocami, jak figi, winogrona, śliwki i owoce suszone,
z mączystymi bananami i tłustymi orzechami.
✓✓ Od stołu wstawaj z uczuciem niedosytu. Wtedy
nie będziesz mieć nigdy kłopotu z nadwagą.
✓✓ Jedz zawsze w spokoju, wolno, dokładnie żując
stałe potrawy i wolno, drobnymi łykami pijąc
napoje.
✓✓ Do każdego posiłku dodaj białko zwierzęce
(mleko, sery, mięso, wędliny, ryby, jaja (białko
roślinne jako budulec) i także jakiś owoc lub
warzywo (zachowanie równowagi kwasowo-zasadowej *.
✓✓ Spożywaj co najmniej 3 posiłki dziennie. Lepiej
jest jadać częściej, 4-5 razy na dzień, pamiętając
że owoc, koktajl mleczno-owocowy, owocowe
napoje itp. to także posiłek – drugie śniadanie
lub podwieczorek.
✓✓ Lekkostrawną kolację jedz najpóźniej na dwie
godziny przed snem nocnym i potem już nie dojadaj. Daj czas organizmowi na trawienie, przyswajanie i odtruwanie substancji odpadowych
podczas snu, co trwa kilka godzin (śpij co najmniej 7 godzin).
✓✓ Wstawaj na tyle wcześniej, aby po porannej toalecie spokojnie zjeść pełnowartościowe śniadanie.
Po kilkugodzinnej przerwie zapasy energetyczne
Twojego organizmu są uszczuplone. Musisz je
uzupełnić. Pamiętaj – bez śniadania pracujesz źle,
niewydajnie i złe jest Twoje samopoczucie..
✓✓ Jedz regularnie, zawsze o tych samych godzinach.
O tej samej godzinie układaj się do snu i o tej samej godzinie rano wstawaj. Będziesz wtedy w zgodzie z rytmami biologicznymi Twego organizmu.

Pani profesor radzi: Z tym kluczem w ręku możesz się odżywiać, jak chcesz przyjmować modele
żywienia, które Ci się spodobają, ale nie są wolne
od błędów. Jeśli nie lubisz pewnych produktów i potraw, to nie musisz ich jeść! Upodobania żywieniowe są efektem nawyków i regionalnych zwyczajów.
Co kraj, to obyczaj. Niechęć do pewnych produktów
i potraw może być instynktowna, wynikająca z nie-

tolerancji przez organizm pewnych substancji. Na
przykład niektórzy nie znoszą cebuli i czosnku, chociaż są to bardzo zdrowe produkty. Tak się od nich
odwracają, bo im to podpowiada wątroba.
Z busolą – modelem prawidłowego żywienia
w ręku – kieruj się przede wszystkim potrzebami
własnego organizmu.
Opracowanie: Walentyna Rakiel-Czarnecka

Co wyrzucić ze szkolnego sklepiku?
Żródło: http://wiemcojem.um.warszawa.pl/?id=
organizacja_zywienia#roz_
Zastanawiacie się, co nie powinno znaleźć się
w sklepiku szkolnym? Zajrzyjcie do naszej ściągawki i odważcie się na reformę. Podpowiadamy jak to
zrobić i od czego zacząć...
Poniżej pokazujemy dwie listy: produktów, które
w szkolnym sklepiku nie powinny się znaleźć i produktów, które warto sprzedawać. Jeśli uważacie, że Wasz
sklepik wymaga reformy, zacznijcie od sprawdzenia
tego, jak jest i zaplanowania tego, do czego dążycie:
1) Wyznaczcie grupę diagnostyczną – kilkoro
uczniów, którzy wybiorą się do sklepiku uzbrojeni w aparaty fotograficzne i notatniki. Zadaniem
tej grupy jest sprawdzenie co w sklepiku można
znaleźć, sfotografowanie i opisanie wszystkich
produktów tak, żeby notatki i zdjęcia pokazywały ich wartości odżywcze i skład wyszczególnione na opakowaniach.
2) Nastepnie do działania wchodzi grupa sprawdzająca, która analizuje składy wszystkich produktów, etykiety, wartości kaloryczne i odżywcze. Jeśli trzeba poradźcie się dietetyka w lokalnej
przychodni lub poradni specjalistycznej, zajrzyjcie też do internetu w poszukiwaniu informacji
i danych:
http://www.postawnazdrowie.pl/czytaj-etykiety-/co-powinna-zawierac-etyki...
http://dziecisawazne.pl/jak-czytac-etykiety/
http://sztukaodzywiania.pl/component/content/article/17-zdrowe-dzieci/17...
http://czywieszcojesz.cba.pl/s1.htm
http://www.konsumenckieabc.pl/konserwanty.
html
http://www.konsumenckieabc.pl/index.php/
znaki-i-symbole.html
3) Jak już wiecie czy potrzebna jest wymiana asortymentu na zdrowszy, sformułujcie petycje do dyrekcji szkoły, osoby prowadzącej sklepij, rodziców
i nauczycieli wskazującą co dokładnie uznajecie
za niezdrowe i dlaczego i co chcielibyście zmienić
żeby kupować w sklepiku zdrowiej. Możecie zorganizować ogólnoszkolną kampanię informacyjną,
rozdać przygotowane ulotki lub opublikować arty-

kuł z Waszym doświadczeniem w szkolnej gazetce.
Jedno jest pewne – warto powalczyć o zdrowie!
Anna Stokowska

Lista produktów, które warto wycofać
z asortymentu sklepiku szkolnego
Sklepik szkolny, ze względu na swoje funkcje
dotyczące uzupełniania potrzeb żywieniowych
uczniów niezbędnych do ich prawidłowego rozwoju
oraz funkcjonowania na terenie szkoły, jak również
ze względu na kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych, nie powinien w swoim asortymencie uwzględniać takich produktów, jak:
✓✓ żywność typu fast-food (np. pizze, hod-dogi,
zupy instant – błyskawiczne),
✓✓ słone przekąski węglowodanowo-tłuszczowe
(np. chipsy ziemniaczane, chrupki, słone paluszki, popcorn, prażynki, krakersy),
✓✓ słodkie przekąski węglowodanowo-tłuszczowe (np. batony, wafle przekładane słodką masą,
ciastka),
✓✓ napoje owocowe z dodatkiem cukru, słodzików
i barwników (gazowane i niegazowane),
✓✓ napoje energetyzujące,
✓✓ wody smakowe,
✓✓ cukierki i inne słodycze z dodatkiem barwników
sztucznych.
Produkty typu fast-food oraz przekąski węglowodanowo-tłuszczowe, charakteryzujące się niską
wartością odżywczą, dostarczają na ogół dużo energii w postaci cukrów prostych i dwucukrów (głównie
sacharozy) oraz tłuszczów o niekorzystnym profilu
kwasów tłuszczowych (tj. o dużej zwartości kwasów
tłuszczowych nasyconych oraz izomerów trans). Produkty te nie zapewniają ponadto odpowiedniej ilości cennych składników odżywczych, jakimi są m.in.
witaminy i składniki mineralne, błonnik pokarmowy
oraz inne substancje biologicznie czynne, o działaniu
prozdrowotnym, potrzebne do prawidłowego funkcjonowania, zwłaszcza młodego organizmu.
Słodkie napoje (gazowane i niegazowane), wody
smakowe, gumy do żucia, żelki są z kolei źródłem
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sacharozy, konserwantów, barwników, a niektóre
również kwasu ortofosforowego i kofeiny. Napoje
energetyzujące, oprócz cukru, zawierają dodatkowo substancje o działaniu pobudzającym, stymulujące pracę układu nerwowego, takie jak: kofeina,
tauryna, guarana, karnityna, i inne, które wpływają
niekorzystnie na młody rozwijający się organizm.
Produkty te mają ponadto działanie uzależniające.
Słodkie przekąski, ciasta/ciastka, słodycze oraz
napoje słodzone cukrem nasilają wahania poziomu
glukozy we krwi. Węglowodany, głównie proste zawarte w tych produktach, są bardzo szybko wchłaniane przez organizm, powodują szybki wzrost poziomu glukozy we krwi, na który organizm reaguje
szybkim wyrzutem insuliny (hormonu wytwarzanego przez trzustkę), powodującym równie szybki jej
spadek. Efektem tego są duże wahania stężenia glukozy we krwi i jednocześnie wzrost łaknienia, co dodatkowo nakręca tzw. „spiralę pustych kalorii”, czyli
spożywania produktów o niskiej wartości odżywczej,
a wysokiej wartości energetycznej. Powoduje to gorszą pracę mózgu i obniżenie percepcji i zdolności
przyswajania wiedzy, co skutkuje gorszymi wynikami uczniów w nauce. Ponadto spożywane w nadmiarze cukry proste szybko wchłaniane przez organizm
powodują wzrost wolnych cukrów we krwi, a niewykorzystane, jako źródło energii, zostają zamienione
na kwasy tłuszczowe i odłożone w tkance tłuszczowej w postaci triglicerydów. Stąd też, spożywanie
takich produktów w dużych ilościach, w długim
okresie czasu może przyczyniać się do wzrostu masy
ciała, a następnie nadwagi i otyłości, rozwoju próchnicy zębów, cukrzycy tupu II, chorób układu krążenia, niedoborów składników odżywczych, w tym na
przykład żelaza, przyczyniając się do rozwoju anemii
(niedokrwistości) oraz wielu innych schorzeń powstałych na tle wadliwego żywienia.
Władze szkoły wspólnie z nauczycielami, rodzicami oraz specjalistami ds. żywienia i organizacjami
(instytucjami) odpowiedzialnymi za promocje zdrowego stylu życia, powinny zapewnić uczniom możliwość wyboru i jedzenia na terenie szkoły prawidłowo skomponowanych zestawów śniadaniowych.
W praktyce funkcję tę może spełniać sklepik szkolny
oferujący zestawy śniadaniowe i napoje przygotowane zgodnie z zasadami prawidłowego żywienia o wysokiej wartości odżywczej, jakości mikrobiologicznej, przygotowane ze świeżych surowców.
Opracowanie:
prof. dr hab. Anna Gronowska-Senger,
dr hab. Jadwiga Hamułka,
dr hab. Anna Kołłajtis-Dołowy
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
SGGW w Warszawie
15.11.2011 r.
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Lista produktów spożywczych
polecanych do sklepiku szkolnego
Produkty spożywcze w sklepiku szkolnym powinny być oferowane w małych, jednorazowych
porcjach i opakowaniach. Jeżeli zachodzi taka potrzeba (np. w przypadku jogurtów, sałatek owocowych) powinny być również dołączane do nich
sztućce jednorazowe.

PRODUKTY ŚNIADANIOWE

Kanapki – w różnych wersjach (zestawach):
✓✓ pieczywo (razowe, pszenne, mieszane – chleb,
bułki),
✓✓ masło lub margaryny kubkowe,
✓✓ wędliny chude (o wysokiej jakości), pieczone
mięsa, suszone kiełbasy,
✓✓ sery podpuszczkowe (żółte), twarogowe (białe),
topione,
✓✓ ryby np. ryba wędzona, pasta rybna,
✓✓ jaja lub pasta jajeczna,
✓✓ dodatek warzyw (np. sałata, kapusta pekińska,
papryka, pomidor, ogórek).

Produkty mleczne:

✓✓ sery i serki,
✓✓ desery mleczne,
✓✓ jogurty z dodatkiem musli (do jedzenia łyżeczką).

Bułki i bułeczki:

✓✓ bez nadzienia,
✓✓ z nadzieniem na słono (np. mięsnym, pieczarkowym),
✓✓ z nadzieniem na słodko (np. serowym, owocowym).

NAPOJE

Naturalne wody mineralne i wody źródlane
Soki:
✓✓ owocowe (zawierające tylko naturalnie występujące cukry),
✓✓ warzywne (zawierające tylko naturalnie występujący sód),
✓✓ owocowo-warzywne.

Napoje mleczne:

✓✓ mleko (w małych opakowaniach przeznaczone
do bezpośredniego spożycia),
✓✓ mleka smakowe,
✓✓ jogurty naturalne i owocowe,
✓✓ kefiry,
✓✓ maślanki naturalne i owocowe,
✓✓ inne napoje mleczne.

PRZEKĄSKI

✓✓ owoce świeże sezonowe (umyte i przygotowane
do bezpośredniego spożycia) np. jabłka, gruszki,

śliwki, winogrona, banany, brzoskwinie, morele,
nektarynki itp.
✓✓ owoce suszone – np. jabłka, banany, morele,
śliwki, rodzynki (w małych opakowaniach),
✓✓ musy owocowe,
✓✓ warzywa świeże (przygotowane do bezpośredniego spożycia) np. marchewka, papryka, ogórek, rzodkiewka,
✓✓ suchary smakowe,
✓✓ orzeszki, migdały, nasiona (np. słonecznika,
dyni – w małych opakowaniach, przeznaczone
do bezpośredniego spożycia),
✓✓ batony i ciasteczka zbożowe (zawierające ziarna
zbóż, płatki, orzechy, migdały, owoce).
Opracowanie:
prof. dr hab. Anna Gronowska-Senger,
dr hab. Jadwiga Hamułka
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
SGGW w Warszawie
06.12.2006 r. Aktualizacja 10.10.2011 r

Recepta profesora Zbigniewa Religi –
Co najmniej godzina ruchu dziennie
Profesor Zbigniew Religa, (ówczesny Dyrektor
Instytutu Kardiologii, potem Minister Zdrowia),
podczas spotkania w 2004 r z Redakcją miesięcznika LIDER – Promocja Zdrowia, Kultura Zdrowotna
i Fizyczna wydawanego pod wspólnymi auspicjami
Szkolnego Związku Sportowego i Instytutu Kardiologii przedstawił swą opinię dotyczącą problemów
wychowawczych w szkolnej kulturze fizycznej.
Profesor Zbigniew Religa powiedział między innymi:
„Wszelki wysiłek fizyczny ma niesłychanie duże
znaczenie dla podtrzymania i pomnażania zdrowia.
To wręcz truizm. Dotyczy to wszystkich i w każdym
wieku Mówiąc o tych wielkich możliwościach mam
na myśli nie tyle sport wyczynowy, bo choć on nas
wszystkich bardzo fascynuje i jest potrzebny, powinien być wspierany, to musimy zdawać sobie sprawę
z tego, że nie zawsze jest on zbieżny z celami zdrowotnymi, czasem wręcz przynosi skutki szkodliwe
dla zdrowia. Ja sam jestem zagorzałym sympatykiem piłki nożnej, kibicuję Górnikowi Zabrze i często mimo nawału pracy, razem z wnuczkiem udajemy się na stadion i wspieramy naszych piłkarzy.
To też jest ważne i potrzebne człowiekowi przeżycie.
Ale oczywiście ten rodzaj aktywności fizycznej, jaką
jest sport wyczynowy, spełnia nieco inne funkcje
niż codzienny wysiłek fizyczny jaki mamy na myśli.
Kiedy mówimy o zdrowotnych aspektach ruchu
dostępnego dla każdego, stosownie do jego potrzeb
i możliwości, rozumiemy, że chodzi przede wszystkim o systematyczny wysiłek fizyczny, podejmowany w każdym wieku i w takiej formie która przynosi
satysfakcję, daję przyjemność, pozwala na odpręże-

nie a jednocześnie wzmacnia nasz organizm. Można niemal bez końca wyliczać, jakie wszechstronne
korzyści może odnieść każdy, kto taki ruch uprawia.
Systematyczna aktywność fizyczna ogranicza ujemne skutki cukrzycy, wpływa na regulację ciśnienia
tętniczego, obniża poziom cholesterolu, wydatnie
zwiększa możliwości układu krążenia, między innym przez rozwój krążenia obocznego, wpływa regulująco na procesy metaboliczne, w tym znacząco
a czasem wręcz decydująco wpływa na utrzymanie
właściwego ciężaru ciała. Niezwykle istotny jest też
wpływ wysiłku fizycznego na ograniczanie ujemnych skutków codziennego dystresu.
Mówiąc o edukacji i wychowaniu, powinniśmy
mieć zatem na uwadze takie powinności rodziny,
szkoły i innych struktur naszego państwa: administracyjnych, samorządowych i organizacji pozarządowych, które nakierowane są na tworzenie dobrych
warunków dla aktywizacji ruchowej każdego dziecka
i młodego uczącego się człowieka, by w ruchu, sportowaniu mogło ono znajdować wsparcie dla swego rozwoju, by wdrażane do zdrowego stylu życia
zwiększało szansę na dobry start w dorosłe życie.
Ale nie chodzi tylko o młode pokolenie, bo ruch
jest nam potrzebny przez całe życie, także i tym,
którzy są w pełni sił, ale muszą wciąż doskonalić
się i dawać sobie radę z różnymi przeciwnościami,
w tym z destrukcyjnymi procesami hipokinezji,
bezruchu, z czym najczęściej kojarzy się współczesne miejsce pracy większości z nas. Dzięki uprawianiu różnych form ćwiczeń, rekreacji, turystyce,
sportowi, większej sprawności i wydolności mogą
być skuteczniej eliminowane zagrożenia chorobami cywilizacyjnymi, w tym wciąż najgroźniejszą
ich odmianą – chorobami układu krążenia. Myślę,
że taki rodzaj aktywności fizycznej, czy wręcz sportowej, w którym uczestniczymy z przyjemnością
a jednocześnie rozwijamy kondycję i sprawność organizmu jest nam wszystkim bardzo potrzebny.
Jest wreszcie dowiedziony wielki i wszechstronny wpływ aktywności fizycznej, ruchu, turystyki na
stan zdrowia osób trzeciego wieku. Tu zdaje się też
mamy duże zaniedbania. Współczesne społeczeństwa starzeją się, wydłuża się nasze życie. Chodzi
o to, aby było to w miarę możliwości życie aktywne.
Nie należy się bać wysiłku, nawet w podeszłym wieku. Z pewnością nasze szpitale i przychodnie miałyby dużo mniej pracy a i lekarstw nie byłoby tyle
trzeba, gdybyśmy częściej sięgali po ten najwspanialszy lek, jakim jest ruch, wysiłek fizyczny.
Jeżeli więc miałbym czegoś życzyć, wszystkim
rodzicom i nauczycielom a przede wszystkim dzieciom i młodzieży, to można by to życzenie zapisać
w formie powszechnie dostępnej dla każdego recepty kardiologa Zbigniewa Religi: co najmniej godzina ruchu dziennie! Tego właśnie, także sobie, życzę.”
Notował: mgr Zbigniew Cendrowski
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Jak upiec chleb?
Autorka książki: Chleb piekłam z moja mamą,
kiedy byłam dzieckiem. Do dziś pamiętam jego zapach. Chleb piecze także moja synowa – Asia. To
ona dała mi zakwas, a także sprawdzony przepis.
Piecze od kilku lat, ale dopiero pieczywo przygotowane wg poniższego przepisu najbardziej jej smakuje.
Spróbowałam i ja… I polecam Państwu. Bardzo
smaczny chleb. Przepis pochodzi ze strony internetowej pani Małgorzaty Zielińskiej (na forach internetowych zwana mirabbelką).
Oto link do tej strony: http://www.chleb.info.pl/
strona-glowna, można tam również zamówić książkę autorki strony – pt. „KSIĄŻKA DOMOWA PIEKARNIA”.
Pani Małgorzata Zielińska organizuje ponadto
warsztaty pieczenia chleba. Warto z nich skorzystać…
A oto przepis pani Zielińskiej:

Chleb razowy mieszany
Wielokrotnie przekonałam się, ze najlepsze chleby razowe to te przygotowane dzień wcześniej. Nie
dotyczy to tylko zaczynu, ale i namoczenia pozostałej mąki, prawie w całości. Im mniej dodanej mąki
suchej do chleba, tym lepszy, bardziej wilgotny
i smaczniejszy miękisz.
To kolejna propozycja dla miłośników mąki razowej i ziaren.

Namaczanka 370 g:

200g mąka pszenna razowa
˝ łyżeczki soli
170g mleka, maślanki lub jogurtu
Wymieszać, tak żeby cała mąka wchłonęła płyn,
a składniki się połączyły. Przykryć folią i odstawić
na 12 do 24 godzin.

Zaczyn 450 g (2-etapowy):

50g płynny, aktywny* zakwas żytni
1. etap: 100 g mąka żytnia razowa + 100 g woda
letnia – wymieszać, odstawić na 8/12 godzin
2. etap: 100 g mąka żytnia razowa + 100 g woda
letnia – dodać do mieszaniny z 1 etapu, wymieszać,
odstawić na 5/6 godzin Zaczyn, przed dodaniem do
ciasta właściwego, powinien podwoić swoja objętość, a potem lekko opaść.

* Zakwas aktywny, to taki, który odświeżaliśmy co
najmniej 12 godzin wcześniej. Dzięki temu zachowujemy
piekarski system budowania zaczynu (3-fazowy). Raczej
nie należy używać oklapniętego, kilkudniowego zakwasu
z lodówki, lecz wyjąć go, ocieplić, dokarmić świeżą mąką
i po uaktywnieniu (min 8 godzin) dopiero używać.
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Ciasto właściwe ok. 880 g:

370 g namoczone składniki jw.
450 g cały zaczyn jw.
50-60 g mąka żytnia
1/4 łyżeczki soli
2 łyżeczki brązowego cukru (opcjonalnie)
1 łyżka oleju lub oliwy (opcjonalnie)
W dniu wypieku zaczyn i namaczankę rozdrobnić, dodać resztę składników i wymieszać. Można
dodać na tym etapie odrobiną mąki lub wody, jeśli
zachodzi taka potrzeba. Całość pozostawić w przykrytym naczyniu na ok. 1 godzinę. Po tym czasie
ciasto przełożyć do formy wysmarowanej tłuszczem
i wysypanej mąką do wyrośnięcia na ok. 4–5 godzin.
Piekarnik nagrzać do 230°C, naparować. Po
włożeniu chleba temperaturą obniżyć do ok. 200°C
i piec ok. 45 minut. Bardzo dobry chleb razowy
o pięknej strukturze.
Od Wydawcy: Ten przepis sprawdziłam w kilku
wariantach: z maślanką, mlekiem, kefirem. Wszystkie wychodzą smaczne. Mąkę pszenną zastąpiłam
orkiszową. Też smaczny chleb wychodzi. Proszę pamiętać, że dajemy mąkę razową, tzn. tzw. mąkę typ
2000.

Jak zrobić zakwas?
(ta receptura pochodzi z wymienionej powyżej strony pani Zielińskiej)
Mąka żytnia zawiera mało glutenu i musi być on
aktywowany przez ukwaszenie. Poza tym żyto zawiera enzymy, które przeszkadzają w budowaniu odpowiednich struktur w miękiszu chleba. Dodatek ciasta
zakwaszonego jest niezbędny, żeby zahamować ten
proces. W procesie zakwaszenia biorą udział bakterie odpowiedzialne za produkcję kwasu mlekowego
i octowego. Kultury kwasowe w cieście żytnim rozmnażają się bardzo chętnie. Dlatego tez zakwas żytni
jest najkwaśniejszym ze wszystkich zakwasów.
Podsumowując: Kto chce upiec chleb z przewagą
mąki żytniej potrzebuje zakwasu. Chleb żytni upieczony tylko z dodatkiem drożdży jest zbity i niesmaczny. Czyli inaczej mówiąc mąka żytnia wymaga koniecznie zakwaszenia. Pszenna nie wymaga,
ale zakwaszanie jej też jest możliwe. Chleb pszenny
na zakwasie jest dużo bardziej aromatyczny i znacznie dłużej świeży niż ten pieczony tylko przy pomocy drożdży.

Jak wyhodować zakwas?

Zrobienie zakwasu jest bardzo proste. I wszystko,
co do tego potrzebujemy, mamy zazwyczaj w domu,
czyli mąkę i wodę. Mąka powinna być razowa, nie
oczyszczona, a woda dobrej jakości, nie chlorowana.

Poniżej kilka metod wyhodowania zakwasu
w domu:
1. Dawniej robiono zakwas wlewając letnia wodę
do glinianego garnka z mąką żytnią i tą dość rzadką
mieszaninę pozostawiano na 3 dni. Po gruntownym
rozmieszaniu dodawano świeżą porcje maki i wody
i po odstawieniu jeszcze na 24 godziny powstawał
zakwas.
2. Inna równie stara metoda mówi, że należy
mąkę i wodę dodawać porcjami, co 24 godziny.
Garść mąki, najlepiej razowej, mniej więcej 100 g
mieszamy gruntownie z letnią wodą, aby otrzymać
dość gęstą papką konsystencji ciasta na racuchy,
bądź kwaśnej śmietany. To wszystko zostawiamy
w cieple (optymalnie byłoby w pobliżu grzejnika).
Co 12 godzin dobrze jest tę papkę dokładnie wymieszać, tak, aby pokazały się pęcherzyki powietrza,
znowu przykryć i odstawić w spokoju. Każdego
dnia dodawać garść mąki i trochę wody, do uzyskania konsystencji jak wyżej i tak przez 4–5 dni. Optymalna temperatura do rozwoju zakwasu to miedzy
25° a 30°C. W niższej zakwaszanie trwa dłużej, czasami zupełnie się nie udaje; w wyższej zaś fermentacja jest zazwyczaj wstrzymana.
Świeżo wyhodowany zakwas używamy od razu
do upieczenia pierwszego chleba, zostawiając małą
ilość (50-100g) która będzie naszym „starterem”
albo mówiąc po polsku zaczątkiem do następnych
wypieków.
Tę pozostawioną ilość należy przechowywać w lodówce w szklanym słoju, lekko przykrytym. Używając go potem, skracamy sobie czas oczekiwania na
nowy zakwas przy następnym pieczeniu o ok. 2 dni.
Częstym problemem opisywanym przez początkujących piekarzy jest zbyt niska temperatura panująca w mieszkaniu. W lecie jest na to prosty sposób,
a mianowicie wystawienie zakwasu na słoneczną
stronę okna (ale nie bezpośrednio na słońce), zimą
zaś postawienie naczynia w pobliżu grzejnika, otulenie go kocem, ustawienie pod lampą, lub jak to
opisują niektórzy na forach internetowych, ustawienie zakwasu bezpośrednio na komputerze, podczas
jego pracy. Mieszanina pozostawiona w cieple zaczyna pokrywać się delikatnymi bąbelkami i robi
się kwaśniejsza. Kwaśnienie mąki można dobrze
wyczuć, bąbelki zaś nie muszą być zawsze dobrze
widoczne (to zależy od rodzaju i ilości bakterii, które się rozmnażają w mieszance). Po wytworzeniu się
odpowiedniej kwaśności, zewnętrzne objawy fermentacji trochę ustępują. To również jest przyczyna
zaniepokojenia mniej doświadczonych piekarzy-amatorów: „mój zakwas tak pięknie bąbelkował,
a teraz się uspokoił - co mu się stało?”. Absolutnie
nic, to jest normalne.
Początkujących, ale również i doświadczonych
piekarzy zajmuje przede wszystkim stan zakwasu.

A ocenić go można tylko na podstawie wyglądu, zapachu i konsystencji.
Zapach zakwasu zależy od użytej mąki. Mąka
żytnia razowa pachnie dość intensywnie. Kiedy
proces fermentacyjny się ustabilizuje, zapach poprawi się. Może to być zapach zbliżony do zapachu
twarogu, owoców cytrusowych, albo jabłka.
Może się zdarzyć, ze zakwas bąbelkuje mocno
lub też odwrotnie jest dosyć spokojny, bądź wydziela
bardzo kwaśny zapach (to się zdarza często z mąką
żytnią), lub pachnie delikatnie owocowo (mąka orkiszowa). Lekki zapach octowy też nie jest niczym
nieprawidłowym; także lekko alkoholowy bądź acetonowy zapaszek (szczególnie wtedy, gdy zakwas stal
długo w lodówce) jest rzeczą normalną. We wszystkich tych przypadkach obowiązuje jedna zasada: tak
długo jak nasz zakwas nie pachnie całkiem paskudnie, możemy założyć, że jest w porządku.
Kolor zakwasu może być różny: od jasnobeżowego aż do brązowego, co też zależy od rodzaju użytej
mąki oraz wieku ciasta. Zakwasy z mąki pszennej,
jak tez całkiem młode mają kolor jasny. Ten na bazie
maki żytniej, szczególnie świeżo zmielonej z całego
ziarna są ciemniejsze. I w tym wypadku, tak długo
jeśli nie zmienia koloru na czerwony, zielony, niebieski lub czarny i nie pokrywa się „włosem” czyli
nie pleśnieje, możemy zakładać, ze jest dobry.
Również normalne jest rozwarstwienie płynów
w słoiku, a także jaśniejsze, żółtawe bądź prawie
białe plamy na powierzchni zakwasu. Te wszystkie
objawy, które nas niepokoją, zazwyczaj znikają po
dodaniu świeżej mąki i wody, czyli solidnym dokarmieniu i wymieszaniu.
Zasada brzmi: Tak długo, gdy zakwas nie zmienia drastycznie koloru, nie pachnie przeraźliwie, nie
pleśnieje, możemy zakładać, że żyje i tylko czeka na
pożywienie. Proszę, dajcie swojemu zakwasowi czas
i spokój. Zaglądając do niego co chwile, po pierwsze nie jesteście w stanie stwierdzić zmian i nie bardzo możecie mu pomóc. A stabilny zakwas czyli
taki, który ma już kilka dni, bardzo trudno zepsuć.
Oczywiście jest wiele metod hodowaniu zakwasu.
Osobiście uważam jednak, ze powyżej opisana metoda, tzn. tylko mąka i woda, mimo, że dość trudne do
kontrolowania i sterowania, są najbardziej efektywne
i najbezpieczniejsze. Te metody stosowały nasze babcie od lat: czyli mąka, woda i powietrze, z którego nasz
zakwas wyłapuje sobie to, co mu do życia potrzebne.
Dlatego tez nigdy nie przykrywamy szczelnie naczynia, w którym rośnie zakwas. Najlepiej sprawdza się
przykrycie naczynia gazą, lub czystą ściereczką.
Czasami jednak fermentacja postępuje niemrawo, pęcherzyki powietrza pojawiają się, ale bardzo
nieliczne. Należy wtedy wspomóc fermentacje i w
trzecim dniu dokarmiania wyrzucić połowę starego zakwasu, a do reszty dodać świeżą porcje maki
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i wody. To powinno go ożywić. Bywa też tak, że nie
dochodzi do fermentacji opisanymi wyżej metodami hodowania stosowanymi z powodzeniem u nas
w Polsce, w kraju żurku, kiszonej kapusty i ogórków
małosolnych. W innych rejonach świata nie wystarczy po prostu wymieszać mąkę z wodą. Czegoś brakuje chyba w powietrzu. Jeżeli mąka i woda, mimo
naszych wysiłków, nie radzą sobie same, należy
wprowadzić dodatki wspomagające fermentacje. Są
źródła, które polecają stosowanie do wyhodowania
zakwasu rozmaitych naturalnych przyspieszaczy. Dla
wszystkich tych, którzy mają powyższe problemy,
można użyć do wspomagania fermentacji cukru, jak
w tej recepturze na zakwas 60-godzinny, lub też maślanki. Można zastosować również dodatek miodu
i wody w której moczyły się rodzynki jak w tym przepisie. W naszym klimacie i otoczeniu zakwas udaje
się znakomicie, widać mamy sprzyjające ku temu warunki, z czego możemy się naprawdę cieszyć.

134

Zdarza się jednak czasami, że fermentacja nie
przebiega prawidłowo i w cierpliwie hodowanej
przez kilka dni papce zagoszczą obce bakterie a na
powierzchni tworzy się warstwa pleśni. Wówczas
należy go wyrzucić. Używane do niego naczynie zaleca się umyć w gorącej wodzie, wysuszyć i próbować jeszcze raz z nową mąką.

Czy zakwas można robić tylko z mąki
żytniej?

Absolutnie nie. We Francji bardzo popularny
jest wypiek na zakwasie pszennym np. bardzo rozpowszechnionego chleba francuskiego typu Pain au
Levain, lub Pain de Campagne. Również do wypieku bagietek rustykalnych używa się często zakwasu
pszennego. W Stanach Zjednoczonych istnieje także
tradycja wypieku pieczywa na zakwasie pszennym,
a nawet w Afryce używa się zakwaszonego ciasta do
placków kukurydzianych.

Słowo do Certyfikatu
Niektórzy z organizatorów kampanii proszą o potwierdzenie udziału w projekcie. Z myślą o nich przygotowaliśmy Certyfikat. Wystarczy wyciąć, wypełnić i umieścić w ramkach.
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Fundacja Dobre Życie z Warszawy
bardzo dziękuje za włączenie się
do VI edycji kampanii pt.
„Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia”

patronat

Jako wyraz wdzięczności przekazujemy:

CERT YFIKAT
dla ............................................................................................................
..................................................................................................................
potwierdzający udział i zaangażowanie w naszym projekcie,
realizowanym w ....................................................................................
..................................................................................................................
w terminie .............................................
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Poradnik
część II
Kartki z przeszłości
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Są takie zapachy, które pamięta się z dzieciństwa
„Wiecznie tak samo jeszcze jak za czasów Piasta,
Po łokcie umączone ręce dzierżąc w dzieży,
Zakwasem zaczyniony chleb ugniata świeży
Przejęta swym odwiecznym obrządkiem niewiasta...”
Leopold Staff
W 2012 roku Fundacja Dobre Życie z Warszawy po raz czwarty zorganizowała „Tydzień chleba
w szkole”. W książce, która służy jako pomoc dydaktyczna nauczycielom zwróciliśmy się z apelem
o nadsyłanie listów z opisem wspomnień, wrażeń,
przeżyć związanych z chlebem. Bardzo wzruszył
nas opis pani Barbary Sprawki z Gdańska, która
wspomina swoją babcię Władzię jak piekła chleb
na zakwasie. Oto jej relacja:
„W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych
jako dziecko, a potem nastolatka jeździłam do dziadków na wieś, na wakacje. Wieś Popkowice znajduje
się na Lubelszczyźnie. Wokół lasy, pola, łąki…
Babcia Władzia piekła chleb na zakwasie. Teraz
wiem, że był to pszenny chleb na zakwasie. Rano
babcia wysyłała mnie do sąsiadki po zaczyn. Był
to placek suchego ciasta, trochę popękany. Nie pamiętam dokładnie jak to ciasto nazywano – zakwasek? Babcia moczyła je w wodzie. Wieczorem przy
lampie naftowej, w lekkim mroku, babcia przesiewała przez sito mąkę do dzieży. Dodawała ciepłą,
potem zimną wodę, zaczyn a także, to pamiętam
bardzo dobrze, rozczynione drożdże. Drożdże były
w dużych paczkach. Babcia brała całą taką paczkę.
Wszystko mieszała, dodając sól, wodę i mąkę na
przemian. Wyrabiała chleb bardzo długo.
Ciężko było wyrabiać chleb po całym dniu ciężkiej pracy w polu. Pamiętam tę atmosferę obrzędu
wyrabiania chleba. Wszystko odbywało się w ciszy.
Na ławie stał worek mąki. Dziadek Jan przyglądał
się z uwagą, ale nie uczestniczył. Wyrabianie chleba
bowiem należało tylko do babci Władzi. W kuchni pachniało zakwasem, drożdżami. Ręce były
oblepione ciastem po łokcie.
Na końcu babcia posypywała ciasto mąką i przykrywała lnianą serwetą. Dalej nie pamiętam co się
działo, bo zwykle szłam już spać. Raniutko, gdy
wstawałam, w kuchni było gorąco, ciasto chlebowe
było już w blaszkach. Smarowałam i pędzlowałam
te chleby wodą, przy pomocy pędzelka z piórek.
Potem widelcem, maczając go najpierw w wodzie robiłam na chlebach kratki, szachownice.
W lipcowe, upalne dni, w kuchni było tak gorąco jak na równiku. Babcia Władzia wygarnia-
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ła żar z pieca i na drewnianych łopatach wkładała
chleby głęboko do pieca. Koło południa chleby były
wyjmowane z pieca. Stały w blachach aż wystygły.
Potem przenosiliśmy je zawinięte w ściereczki do
komórki za domem. Zamykało się tę komórkę na
wielką kłódkę, a kluczyk babcia Władzia kładła na
poukładanych szczapach drewna, zawsze w tym samym miejscu. Ja wtedy nie mogłam go dosięgnąć.
Na tym jednak obrzęd chlebowy jeszcze się nie
kończył. Przychodziły kobiety ze wsi i zabierały
chleby. Cztery lub pięć bochnów niosły do swoich
domów, u babci zostawało około ośmiu, dziesięciu.
Potem zrozumiałam dlaczego tak robiły. Otóż, gdy
nasze chleby się skończyły, wtedy kobiety przynosiły (oddawały) pożyczone bochny. Pamiętam jak
dziadek Jan zawsze mówił, że nasz chleb jest najlepszy i nikt takiego nie piecze jak babcia.
Dzięki tej wymianie chleba kobiety mogły piec
chleb rzadziej, a w porze żniw, gdy liczyła się każda godzina było to bardzo ważne. W tej samej wsi
mieszkała ciocia Hela, która piekła tylko chleb razowy. Był ciemny, wilgotny i najlepiej smakował ze
smalcem, twarogiem lub miodem. Nigdy już potem
nigdzie nie jadłam takiego chleba razowego.
Zabieraliśmy pół takiego bochna do Gdańska, do domu. Są takie zapachy, które pamięta się
z dzieciństwa. Jednym z takich zapachów, to zapach
świeżego chleba z pieca.
Od roku w naszym domu razem z mężem pieczemy chleb i bułki. Nie jest to chleb z Popkowic, ale
nasz, lepszy od chleba ze sklepu. Też pachnie. Jest
smaczny, a co najważniejsze wiemy co jemy. Właśnie teraz, gdy to piszę mąż wyrabia ciasto na chleb.
Z wiekiem coraz bardziej ceni się to co pamiętamy
z dzieciństwa, zapachy i smaki też.”
Barbara Sprawka
Szkoła Podstawowa nr 14
im. ks. Grzegorza Piramowicza w Gdańsku
PS. Bardzo dziękujemy pani Barbarze z Gdańska. Prosimy też inne osoby, aby nadsyłały do nas
wspomnienia, opowiadania, dzieliły się swoją refleksją. Jeśli ktoś ma jakieś stare fotografie, przepisy
na chleb - również prosimy o ich nadsyłanie.

Moja babcia piecze chleb
22 września 2009 roku, czyli tuż przed pierwszą
edycją „Tygodnia chleba żytniego w szkole” otrzymaliśmy e-maila ze Szkoły Podstawowej im. 1 p.p.
Legionów Józefa Piłsudskiego w Olszycu Szlacheckim. Pani dyrektor Szkoły Gabryela Karpiarz poinformowała, że szkoła ma nagrany film pt. „Moja

Babcia piecze chleb” – w ramach projektu „Szkoła Równych Szans”. Film nagrano w domu Babci
jednego z uczniów. Oto zdjęcia z tego wydarzenia
(filmu niestety nie możemy odtworzyć, ale podajemy link: http://masterjedilukasz.wrzuta.pl/film/63dqWfuL7Zr/chleb100mb).

Przyczynianie ciasta chlebowego.

Palenisko pieca chlebowego.

Dzieża z ciastem.

Wygarnianie węgli po nagrzaniu pieca.

Piec chlebowy.

Nakładanie ciasta w blachy.
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Wkładanie blach z ciastem do pieca.

Degustacja chleba w izbie wiejskiej urządzonej
w rogu górnego korytarza.

Nasz chlebek po upieczeniu.

c.d. degustacji.

Degustacja chleba w szkole.

Chata wiejska – urządzona i wyposażona w sprzęty
naszych dziadków, pradziadków.

Klimatyczne fotografie
z niezwykłego Muzeum Chleba w Radzionkowie
„Tydzień Żytniego Chleba w Szkole” poparł w 2009
roku pan Piotr Mankiewicz – twórca Muzeum Chleba, Szkoły i Ciekawostek w Radzionkowie k. Bytomia.
Przysłał nam wtedy list oraz materiały o swoim Muzeum. Zgodził się też na publikację fotografii, które
prezentujemy. Przyznacie Państwo, że są one niezwykłe, jak mówi się obecnie – „klimatyczne”…

Polecamy to muzeum wszystkim, a głównie
młodzieży, dla której pan Mankiewicz ma specjalną ofertę. Dzieci otrzymują certyfikat, mogą
poczuć atmosferę dawnej klasy szkolnej, obejrzeć
interesujące, zupełnie dzisiaj nieznane przedmioty, a przede wszystkim dowiedzieć się dużo
o chlebie.
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Jak napisał w książce założyciel placówki– utworzył to muzeum z szacunku do chleba i z potrzeby
serca. Gromadzone tam przez lata eksponaty pokazują
„wszystko, co służyło wytwarzaniu chleba i wszystko,
co o szacunku do chleba zaświadcza. Gośćmi szczególnie ważnymi w Muzeum Chleba są dzieci, bo od
szacunku dla kromki chleba, tej naszej strawy powszedniej już tylko krok do szacunku dla najbliższych, do
kraju rodzinnego, do otaczającego świata.
Intencją naszą jest również uświadomienie
wszystkim, że spośród najprzedniejszych wypieków
nasz polski, tradycyjny chleb nie ma sobie równiejszego.” – pisze pan Piotr Mankiewicz, do którego

napisałam, że organizuję „Tydzień Żytniego Chleba
w Szkole”. W odpowiedzi otrzymałam list, który zamieszczamy obok.
Polecam Państwu odwiedzenie tego niezwykłego Muzeum jako wspaniałą lekcję o życiu, naszych
ważnych sprawach, o roli chleba i pasji. Będzie to
nadzwyczajny „przystanek refleksji”.
www.muzeum-chleba.pl
e-mail:biuro@muzeum-chleba.pl
tel.: 32 387 17 60
ul. Zofii Nałkowskiej 5
41-922 Radzionków
Walentyna Rakiel-Czarnecka

Kobieta z chlebem

Muzeum Chleba - piec chlebowy

Muzeum Chleba

Muzeum Chleba
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Sprzedaż chleba w Bośni.

Takich łopat piekarze używają jeszcze dzisiaj.

Żołnierski chleb – rok 1917, piece polowe.

Francuscy piekarze wojskowi, 1920 r.

Piekarze wojskowi.

Wywoz chleba na front – 1915 r.

Augustów, 15 tys. jeńców wojennych stoi w kolejce
po chleb, 1916 r.

1906 r. Kartka wysłana ze Skoczowa do pani
Cholewa z Krakowa. Widoczne gliniane piece
polowe.
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„Zitojta do nas!!!”
Panią Janinę Krzyżewską poznałam kiedy byłam
członkiem wojewódzkiej komisji, wybierającej najlepsze gospodarstwo agroturystyczne na Mazowszu.
Jednym z miejsc, które odwiedziliśmy było gospodarstwo agroturystyczne Ewy i Adama Krzyżewskich
w Lipnikach. Pan Adam powitał nas w bramie, w stroju kurpiowskim, zaś jego mama – Janina Krzyżewska
oczarowała nas swoją miłością do historii i tradycji.
Pani Janina urodziła się w Pile, dzieciństwo i okres
wczesnej młodości spędziła w ziemi swoich przodków w okolicach Łowicza. Od 1964 roku mieszka na
Kurpiach w wiosce Lipniki. Przyjechała tutaj za głosem swojego serca. Bogate w tradycje i kulturę ludową regiony łowicki i kurpiowski sprawiły, że pokochała barwny i żywy folklor. A nie jest to miłość ani
platoniczna, ani bierna. Pani Janina,

Ale to nie wyczerpuje aktywności artystycznej pani
Krzyżewskiej. Poza tworzeniem ulotnych dzieł z delikatnych bibułek zbiera legendy z najbliższej okolicy,
spisuje je i ilustruje, zachowując je dzięki tej swojej
pasji w pamięci ludzkiej. Zachowuje dla nas wszystkich poezję Puszczy Zielonej. Jest autorką kilkunastu
legend z okolic tej puszczy. Swój zachwyt nad ziemią
kurpiowską wyraża również w wierszach. Pani Janina pisze wiersze o borach niezwykłych, o duszkach
w nich mieszkających, o wydarzeniach i ludziach.
Wydała tomik pt. „Lipnickie krajobrazy. Maluje
kapliczki i stare chaty lipnickie, jednocześnie pisze ich
metryczki. Dzieciom szkoły lipnickiej napisała montaż słowno-muzyczny „Jak to dawniej na Kurpiach bywało i bywa” oraz inscenizację bajki „Jezioro Krusko”
i „Leśna wojna”.

zafascynowana kurpiowską i łowicką sztuką obrzędową, wyczarowuje swoimi zręcznymi dłońmi
prawdziwe cudeńka z bibuły: palmy, kwiaty, bukiety, ptaki, anioły...
Za swoją działalność otrzymała dwukrotnie nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania, nagrodę
fundacji POLCUL, nagrodę Prezesa Związku Kurpiów ,,Kurpik 2005”, nagrody za zajęcie I i II miejsca w konkursach ,,Palmy Kurpiowskiej”. Jest osobą
w rzeczy samej niezwykłą, a żeby się przekonać jak
potrafi opowiadać o swojej ukochanej ziemi - trzeba
ją po prostu usłyszeć.
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Oto one:
Ach ta kopeńka
w niej to Mateńka
chleb wyrabiała
piekła
krajała
i tobie synku dawała
byś nim się posilał
i mógł w siłę wzrastać
o ziemi kurpiowskiej
przyszłym pokoleniom
świadectwo dać
Podczas wizyty w gospodarstwie w Lipnikach
państwo Krzyżewscy pokazali nam starą chatę kurpiowską, którą przenieśli i postawili koło swojego
domu. Z czasem wyposażyli ją w sprzęty, meble,
ubrania, a także w dzieżę i łopaty używane przy pieczeniu chleba.

Na wędrówkę
Na wycieczkę
Zabierz z sobą
W koszyk
W teczkę
Chleb razowy
I marchwiowy
Bo jest bardzo
Bardzo zdrowy

Janina Anna Krzyżewska

Janina Anna Krzyżewska

Jak ważne zdrowie
Dobrze my wiemy
Tradycję babci
Zachowujemy

Kiedy opowiedziałam pani Janinie Krzyżewskiej
o kampanii na rzecz dobrego chleba – podarowała
nam trzy swoje wiersze o chlebie.

I na zakwasie chlebek
Pieczemy
Z mąki zbóż naszych
Co to wyrosły na
POLSKIEJ ZIEMI

Janina Anna Krzyżewska
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Całości tego pięknego obrazu miłości do Małej
Ojczyzny dopełnia fakt, że państwo Krzyżewscy
mają trójkę dzieci i wszyscy mówią po kurpiowski,
często też noszą ludowe stroje. Jest to wspaniała
atrakcja dla turystów-mieszczuchów. Podczas pobytu uczą się oni tkać dywaniki, słuchają legend,
przyglądają się, jak piecze się obrzędowe pieczywo
kurpiowskie – byśki i nowe latka. Gospodyni gotuje
wg starych kurpiowskich przepisów. Od czasu do
czasu pieczone są fafernuchy – ciasteczka z marchwi
lub buraków cukrowych, żytniej mąki i miodu.
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Prezentacje nadesłane ze szkół uczestniczących
w kampanii utrzymane w klimacie „Kartki z przeszłości”
Magia chleba (fragment)
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Pieczenie chleba w Hołowni (fragment)
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Widzew 2010
Od ziarenka do bochenka

22 października 2010 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie ogłoszono wyniki międzyszkolnego konkursu pt. „Chleb
nasz powszedni”. Organizatorkami konkursu były
panie: Ewa Gałaj, Aneta Jędraszek, Anna Lizak
i Agata Witkowska. Patronat nad przedsięwzięciem, podjętym w ramach kampanii na rzecz zdrowego żywienia „Tydzień Żytniego Chleba w Szkole
2010” objął Dyrektor ZSCKR w Widzewie, pan Ar-

kadiusz Bielecki, który ufundował również atrakcyjne nagrody dla laureatów.
Konkurs skierowany był do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, położonych na
terenie powiatu pabianickiego. Niezależne Jury oceniało prace w dwóch kategoriach: plakat i prezentacja w każdej grupie wiekowej.
Nam spodobała się prezentacja Angeliki Grabarz z Gimnazjum w Ksawerowie. Zajęła I miejsce
w kategorii Prezentacje multimedialne.

(fragment)
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