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Siódma edycja kampanii Fundacji Dobre Życie. 
Zapraszamy do udziału!

Tydzień dobrego chleba i zdrowego 
stylu życia w szkole

To już po raz siódmy zwracamy się do Państwa 
z apelem, aby w dniach 16-23 października 2015 
roku zorganizować „Tydzień chleba” w Waszej 
Szkole. Zapraszamy wszystkich, do których dotrze 
ta informacja do udziału, prosimy również o prze-
kazanie idei dalej, do kolejnych placówek. Bardzo 
zależy nam, aby do kampanii przystąpiło jak naj-
więcej szkół i przedszkoli. Apel kierujemy szcze-
gólnie do tych osób, które w sercach mają troskę 
o zdrowie – nasze, dzieci i wnuków.

Każda szkoła, przedszkole lub inna placówka 
oświatowo-wychowawcza realizuje projekt według 
własnego pomysłu, a jest ich sporo. W 2009 roku 
skierowaliśmy do Państwa pierwszy apel. Była to 
prawdziwa iskierka, która wyzwoliła mnóstwo cen-
nych działań oraz dużo dobrej energii. Kampania 
„Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia 
w szkole” została wykreowana i jest co roku prze-
prowadzana przez naszą Fundację. Bardzo dużo 
placówek wpisało ten „Tydzień” na stałe do swojego 
kalendarza, inne włączają się do kolejnych edycji, co 
nas bardzo raduje.

Pierwsza kampania pod hasłem „Tydzień Żyt-
niego 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. Od 2013 roku promujemy poszerzone hasło: 
„Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia”.

Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na pro-
blem chleba, podniesienie świadomości konsumen-
tów na temat zdrowotnych właściwości chleba na 
zakwasie, wypiekanego tradycyjnymi metodami, 
jak również promowanie zdrowego stylu życia. Jest 
to o tyle istotne, że jak wskazują ostatnie badania 
Instytutu Żywności i Żywienia, dotyczące otyło-
ści i nadwagi – jest bardzo źle. Już ponad 22 proc. 
uczniów szkól podstawowych i gimnazjów w Polsce 
ma nadmierną nadwagę ciała! Eksperci ostrzegają, 
że bez podjęcia zdecydowanych działań powstrzy-
mujących rozwój epidemii otyłości w Polsce nasze 
społeczeństwo zacznie poważnie chorować. Osoby 
z nadwagą i otyłe wcześniej czy później – w wyni-
ku związanych z nimi powikłań i chorób – stają się 
pacjentami diabetologów, kardiologów, onkologów, 
neurologów, ginekologów, ortopedów, endokryno-
logów, a także psychologów i psychiatrów.

fot. – redakcja „Mistrz Branży”

Dlatego nasza kampania – zachęcająca do zainte-
resowania uczestników tym, co kładą na talerzu, jak 
się odżywiają, i jak dieta wpływa na ich zdrowie – jest 
ważna i potrzebna. Z uwagi na drastyczny spadek 
spożycia chleba w ostatnim czasie – szczególny ak-
cent kładziemy na jego walory odżywcze i zdrowot-
ne, podkreślamy rolę błonnika, zawartego w chlebie 
z mąki z pełnego przemiału, wskazujemy, że w pira-
midzie żywieniowej produkty zbożowe są najważ-
niejszym składnikiem naszej diety, są jej podstawą. 
Zachęcamy, aby ten wzorzec był wcielany w życie.

Ku naszej satysfakcji przesłanie, jakie skierowali-
śmy do szkół zostało bardzo pozytywnie odczytane 
przez nauczycieli, którzy włączyli się do kampanii. 
Wystarczy wpisać w wyszukiwarce internetowej 
„Tydzień chleba w szkole” i wyskakuje mnóstwo lin-
ków ze sprawozdaniami, zdjęciami, raportami z po-
dejmowanych przez placówki działań. Ta lektura, 
a także materiały przysyłane do Fundacji pozwalają 
wysnuć wniosek, że idea, która urodziła się w na-
szych głowach rośnie i upowszechnia się, gdyż tra�a 
na bardzo pozytywny grunt. Ogromnie cieszymy 
się, że nauczyciele (bo do nich głównie kierujemy 
nasz apel) zrozumieli przesłanie, że przemówiła do 
nich troska Fundacji o zdrowie społeczeństwa, że 
dostrzeżono nasze starania; kampania wyzwoliła 
mnóstwo cennych pomysłów, inicjatyw, przedsię-
wzięć. Szkolne społeczności zadają sobie mnóstwo 
trudu, aby przygotować ulotkę, plakat, gazetkę, pre-
zentację, 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 udała się z chlebem do innych szkół, przedszko-
li, pomiędzy mieszkańców swojej miejscowości. 
Ich uczniowie częstowali chlebem przechodniów, 
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rozdawali ulotki o wartościach odżywczych trady-
cyjnie wypiekanego chleba. Tak oto idea „wędruje 
od drzwi do drzwi”, zataczając coraz większe kręgi. 
Szkoły tworzą coraz to nowe scenariusze „Tygo-
dnia”, inscenizacji, happeningów, powstają apele, 
nowe materiały, plakaty, hasła, przeprowadzane są 
konkursy. Nauczyciele i uczniowie mają tak wie-
le pomysłów i serca do tego naszego chleba, że nie 
sposób jest patrzeć na te działania chłodno i z dy-
stansem. Jest coś pięknego i wzniosłego w tej kam-
panii, w podejściu jej uczestników, zaangażowaniu. 
Przyznajemy, że Państwa relacje czytamy często ze 
wzruszeniem….

Rozwijając kampanię i biorąc w niej udział przy-
wracamy znaczenie symbolu chleba, umacniamy 
szacunek dla niego i ludzi pracujących, aby powstał, 
sprawiamy, że rodzą się re�eksje i dobre myśli, że 
uczestnicy zaczynają się zastanawiać co jedzą, jakie 
to ma znaczenie dla ich zdrowia i coraz świadomiej 
wybierają żywność w sklepie czy szkolnym sklepiku.

Dzięki uczestnikom kampanii powstaje nowa 
przestrzeń, w której idea zdrowego życia, w zgo-

dzie z naturą przeistacza się w konkretne i różno-
rodne działania. Nasze idee – z pomocą nauczycieli 
i szkolnych społeczności – żyją już własnym życiem. 
Przyznajemy, że jest to bardzo niezwykłe, że już od 
siedmiu lat przychodzi taki czas, kiedy w szkole 
mówi się o chlebie. Jest w tym jakaś magia…

Czas pokazuje, że mówimy coraz mocniejszym 
głosem, w wielu miejscowościach tak się stało, że 
piekarz pod wpływem kampanii zaczął wypiekać 
chleb na zakwasie. Tam kampania przyniosła wy-
mierny efekt – dobry chleb dla wszystkich konsu-
mentów.

Za ogromny sukces uznajemy, że coraz więcej 
placówek wpisuje „Tydzień” do kalendarza imprez, 
że coraz więcej szkół jest zainteresowanych, bo 
przecież nasze apele mogły tra�ć w próżnię. Cie-
szymy się że rozumiecie Państwo nasze intencje, że 
bez tego typu działań – powszechnych i powtarzają-
cych się – nie będziemy w stanie uchronić się przed 
zagrożeniami, jakie niesie ekspansja przemysłowej 
żywności, zanieczyszczenie środowiska naturalne-
go, zacieśnianie się chemicznych kleszczy.

Kampania na rzecz dobrego chleba
Fundacja Dobre Życie od początku szczególną 

wagę przywiązuje do jakości żywności – wicepre-
zes zarządu fundacji Walentyna Rakiel-Czarnecką 
jest autorką popularnego obecnie hasła „Czy wiesz 
co jesz” (wykreowała je w czerwcu 2005 roku, na 
konferencji organizowanej z Klubem Parlamentar-
nym PSL w Sejmie). Fundacja swoje działania na 
rzecz dobrego chleba zainicjowała w styczniu 2007 
roku konferencją (z 200 uczestnikami) pt. „Chleb 
na zakwasie szansą na zdrowie”. Do podjęcia tematu 
chleba zainspirowała nas działalność i praca nauko-
wa śp. profesor Magdaleny Włodarczyk-Kierczyń-
skiej z Politechniki Łódzkiej. We współpracy z pa-
nią profesor i jej mężem śp. profesorem Tadeuszem 
Kierczyńskim fundacja opracowała „Dezyderaty” 
dotyczące chleba. W czerwcu 2009 roku wiceprezes 
Czarnecka uczestniczyła w posiedzeniu Sejmowej 
Podkomisji Zdrowia, której referowała problem do-
brego chleba. Zbieraliśmy także podpisy pod ape-
lem o dobry chleb.

W 2008 roku Fundacja Dobre Życie zorganizo-
wała szkolenie dla 70. piekarzy z Mazowsza, których 
zachęcała do pieczenia chleba na zakwasach. Zor-
ganizowaliśmy też konferencję prasową z udziałem 
naukowców, lekarzy, promotorów zdrowia.

W 2009 roku fundacja wykreowała i przepro-
wadziła pierwszą edycję „Tygodnia chleba w szko-
le”. 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., 16-

23.10. 2014 r,. na 2015 r. zaplanowaliśmy ten sam 
termin – zawsze od 16. października z uwagi na 
fakt, że jest to Międzynarodowy Dzień Chleba.

Do szkół docieramy dzięki patronatom Minister-
stwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, zaangażowaniu Kuratoriów Oświa-
ty, szkół rolniczych (pełnią rolę regionalnych koor-
dynatorów) oraz sieci szkół promujących zdrowie. 
Pomagają nam dziennikarze, animatorzy zdrowego 
stylu życia, sympatycy dobrego chleba oraz część 
oddziałów terenowych Agencji Rynku Rolnego.

Co roku fundacja pozyskuje środki na wydaw-
nictwo, które w formie papierowej i cyfrowej docie-
ra do szkół. Jest to raport i poradnik jednocześnie. 
Publikacja zawiera relacje z przeprowadzonych 
w szkołach działań oraz materiał merytoryczny 
o chlebie, a także o zasadach żywienia, zdrowym 
stylu życia, znaczeniu ruchu dla zdrowia, produk-
tach zbożowych itd. Wydajemy po tysiąc egzempla-
rzy książki w wersji papierowej oraz elektronicznej. 
W ciągu siedmiu lat wydaliśmy 6 tysięcy ksią-
żek i drugie tyle na płycie CD. Wydawnictwo jest 
umieszczone na stronie. www.rakiel-czarnecka.pl 
w zakładce „multimedia”, skąd wszyscy zaintereso-
wani mogą ją sobie pobrać.

Niestety w 2013 r. nie udało nam się uzyskać pie-
niędzy na kampanię, mimo to przeprowadziliśmy 
ją, w oparciu o Internet. Dziękujemy wszystkim, 
którzy włączyli się do niej. Sprawozdania, które do 
nas dotarły umieściliśmy w wydawnictwie z 2014 r.
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W sumie, w ramach wszystkich projektów fun-
dacja wydała 12 książek o nakładzie ponad 13 tys. 
egzemplarzy (plus ponad 7 tys. na płytach CD), 
200 tys. egzemplarzy gazetki „Dobre Życie” i 20 tys. 
egzemplarzy ulotki o chlebie. We wszystkich tych 
materiałach piszemy o chlebie na zakwasie. Zreali-
zowaliśmy wiele projektów, podczas których mówi-
liśmy o konieczności spożywania dobrego chleba. 
Wszystkie nasze działania są wykonywane w ra-
mach 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 ośmiu 
latach działań na rzecz dobrego chleba stwierdza-
my, że mamy wpływ na to, co się dzieje wokół chle-
ba 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 za-
kwasach i starają się dostosowywać do oczekiwań 
konsumenta. Uważamy, że jest to nasz sukces. Za-
mierzamy dalej iść tą drogą. Zabiegamy o wdroże-
nie przepisów, które zachęciłyby piekarzy do piecze-
nia chleba na zakwasie.

Zapraszamy serdecznie wszystkich do włączenia 
się do siódmej edycji „Tygodnia chleba w szkole”. 
Prosimy pamiętać, że w tym roku wszyscy podej-
mujemy także działania związane ze zdrowym sty-
lem życia i są one bardzo ważne, gdyż coraz więcej 
naszych dzieci ma nadwagę!

De�nicji stylu życia podobnie jak i de�nicji 
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 zale-
ży od cech poznawczych i emocjonalnych jednostki 
oraz czynników w otaczającym świecie.

Jakie działania można podjąć w szkole? W czę-
ści pt. „Poradnik” zamieściliśmy obszerny artykuł 
o zdrowym stylu życia. Przeczytanie go i analiza, 
dyskusja nt. co znaczy żyć zdrowo – może być jed-
nym z zadań. Jeśli temu będzie towarzyszyć „wy-
cieczka 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 te-
mat), pokaz, jakie ćwiczenia powinniśmy wykony-
wać przez całe życie, a nie tylko na lekcji wf – to 
znakomity pomysł na zajęcia w ramach projektu. 
Pomysłów jest bardzo wiele, zachęcamy do przemy-
ślenia naszego apelu i podjęcia działań. Nie musza 
od razu być „kompleksowe”, wieloformatowe…. 
Wystarczy jak zrobicie to, co Wam serce podyktuje 
– pójdziecie na spacer z uczniami i opowiecie o zna-
czeniu ruchu, upieczecie razem chleb, porozmawia-
cie o prawidłowym odżywianiu.

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, za-
kładka „multimedia”. Znajduje się tam już pięć wy-
dań książki „Tydzień chleba w szkole”, do września 
zostanie tam umieszczona najnowsza publikacja 
pt. „Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia 
w szkole 2015”. Proszę ściągać sobie wydanie i ko-
rzystać „na zdrowie”.

Czekamy na zgłoszenia udziału w kampanii, 
a następnie o relacje, sprawozdania, zdjęcia i raporty. 
Przysyłajcie, a my będziemy je upowszechniać, aby 
służyły jako dokumentacja podejmowanych działań, 
a także jako wskazówki i przykłady dla innych.

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 2015”

1. Udział w kampanii jest dobrowolny i bezpłatny. 
Uczestnicy nie płacą organizatorom, organizator 
nie płaci za udział uczestnikom.

2. Kampania jest przedsięwzięciem niekomercyj-
nym: promuje idee chleba na zakwasie, a nie 
konkretny wyrób, zdrowy styl życia, podnosi 
świadomość zdrowotną i konsumencką. Kam-
pania 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, obej-
muje cały kraj.

5. Uczestnikiem może być osoba indywidualna lub 
grupa – nieformalna i formalna. 

6. Głównym adresatem kampanii są szkoły – pod-
stawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne 
oraz osoby w wieku 50+.

7. Kampania odbędzie się w terminie 16-23 paź-
dziernika 2015 roku.
W celu przygotowania uczestników do „Tygodnia” 
Fundacja wydała szósty z kolei raport/poradnik 
pt. „Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia 
w szkole 2015”. 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 warun-
kiem korzystania jest podawanie źródła pochodze-
nia materiałów oraz organizatora kampanii.

8. Uczestnikiem kampanii jest każdy, kto zrealizuje 
co najmniej jedno działanie związane z ideą kam-
panii: przygotuje apel, inscenizację, gazetkę ścien-
ną, zorganizuje degustację chleba na zakwasie, 
pieczenie chleba, zawody sportowe, wycieczkę do 
piekarni, do lasu, przeprowadzi pogadankę, lek-
cję, wykład, na temat chleba żytniego na zakwa-
sie, zdrowego stylu życia, przeprowadzi przegląd 
szkolnego sklepiku itp. Forma udziału w kampanii 
jest dowolna, inspiracji można szukać w materia-
łach przygotowanych przez Fundację, w tym znaj-
dujące 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 nieformal-
nych grup osób w tym przedziale wiekowym do 
organizacji własnych działań w ramach kampanii. 

9. Do uczestników Fundacja kieruje apel o przy-
syłanie sprawozdań z podejmowanych działań. 
Zebrane materiały posłużą do przygotowania 

kolejnych edycji kampanii oraz wydania kolej-
nej książki, która jest pomocą dydaktyczną dla 
uczestników projektu. 

10. Przy każdej edycji Fundacja poszerza zakres prze-
kazywanych treści. W 2015 roku oprócz artykułów 
dotyczących chleba w wydawnictwie umieściliśmy 
informacje o produktach zbożowych, zasadach ży-
wienia człowieka oraz o zdrowym stylu życia. 

Jak piszemy sprawozdania z kampanii – 
bardzo ważna informacja

Organizatorom bardzo zależy, aby mieć na bie-
żąco informacje od szkół, które zdecydują się wziąć 
udział w kampanii. Prosimy wszystkich uczestni-
ków o nadsyłanie do Fundacji Dobre Życie:

Zgłoszenia udziału w kampanii (przysyłamy infor-
mację e-mailem, na adres: poczta@rakiel-czarnecka.
pl, zawierającą nazwę i adres szkoły, z województwem 
włącznie, planowane działania, kontakt z koordyna-
torem itp.). Drogą elektroniczną możecie też Państwo 
zadawać pytania, dzielić się opiniami, doświadcze-
niem, re�eksjami. Czekamy na Państwa e-maile.

Relacji z kampanii, organizowanej w Państwa szko-
le, raportów, sprawozdań, scenariuszy lekcji, a także 
prezentacji, fotogra�i i �lmów – „zwykłą” pocztą na 
adres Fundacji Dobre Życie, ul. Na Uboczu 20/44, 
02-791 Warszawa. 

Do koperty prosimy włożyć wydruk sprawozdania 
oraz płytę CD z nagraną wersją elektroniczną tekstu 
oraz zdjęciami wysokiej rozdzielczości (około i po-
wyżej 1 MB, gdyż tylko takie nadają się do druku). 
Prosimy o przeprowadzenie selekcji zdjęć i nadsyłanie 
do 5 fotogra�i, nie więcej. Relacje prosimy przysyłać 
zwykłą pocztą, drogą elektroniczną przysyłacie tylko 
informację o udziale w kampanii i wyjątkowo zdjęcia. 

Jeżeli opracujecie Państwo sami relację gra�cz-
ną, prosimy o wydruk takiej relacji oraz o dołącze-
nie na płycie CD użytych zdjęć, gdyż te, umieszczo-
ne w pliku wordowskim nie nadają się do druku. 
Czyli – wysyłacie do nas złożony przez Was tekst 
ze zdjęciami, a oddzielnie – te same zdjęcia i tekst 
w postaci cyfrowej, na płycie CD. 

Na przysyłanej do nas relacji z kampanii w lewym 
górnym rogu prosimy umieścić nazwę szkoły, imię 
patrona (jeśli jest), adres, z podaniem województwa 
włącznie, telefon, adres e-mailowy oraz strony in-
ternetowej placówki. Dane te podajemy w przygot-
owywanym co roku wydawnictwie. Jeśli otrzymamy 
je od Państwa, nie będziemy zmuszeni do poszuki-
wania namiarów, unikniemy także błędów.



10

Raport o Fundacji Dobre Życie
W grudniu 2005 roku, wspólnie z profesor bio-

chemii – Alicją Zobel z Kanady założyłam Fundację 
Dobre Życie. Wyszłyśmy z założenia, że bez narzę-
dzi 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 „Natu-
ra i Zdrowie” do „Przyrody Polskiej”, której byłam 
redaktorem naczelnym. Po utworzeniu Fundacji 
mogłyśmy już podjąć szerszą działalność.

Ochrona środowiska naturalnego oraz człowie-
ka, będącego jego częścią, zrównoważony rozwój, 
promocja zdrowia – to naczelne hasła organizacji, 
natomiast celem – stworzenie pomostów porozu-
mienia pomiędzy hermetycznym światem naukow-
ców a publicznością/społeczeństwem.

Ja, czyli jak mówi pani profesor – „redaktor 
Czarnecka” mam dar łatwego pisania o trudnych te-
matach, dlatego podczas konferencji, a także w wy-
dawanych przez Fundację książkach, ulotkach, bro-
szurkach można znaleźć przystępnie podane rady 
jak żyć, aby zachować zdrowie.

Udało nam się oprócz profesjonalistów włączyć 
do działania i współpracy zarówno Szkoły Promo-
cji Zdrowia na Mazowszu, ogólnopolską sieć szkół 
promujących zdrowie, jak i członków Uniwersyte-
tów III Wieku, pielęgniarki medycyny szkolnej, or-
ganizacje 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 dziewięciu lat zrealizowaliśmy 
kilkanaście projektów do�nansowanych ze źródeł 
zewnętrznych.

Konferencje, wykłady, warsztaty
Wkrótce po wpisaniu Fundacji do KRS w 2006 

roku, we współpracy z Samorządem Wojewódz-
twa Mazowieckiego, i Szkołami Promocji Zdrowia, 
zorganizowaliśmy cztery konferencje z cyklu „Pro-
mocja zdrowia priorytetowym zadaniem w polity-
ce 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. Akade-

mię prowadzimy, m. in. we współpracy z Samorzą-

dem Województwa Mazo-
wieckiego od wiosny 2006 
roku do chwili obecnej. Jest 
to cykl wykładów (w sumie 
odbyło się kilkadziesiąt) dla 
publiczności z zakresu pro�-
laktyki zdrowotnej, prewencji 
chorób, ekologii, bezpieczeń-
stwa 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 zwolen-
ników. Te idee wykorzystaliśmy w kilku realizowa-
nych 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 do-
brze poinformowany konsument jest trudny do ma-
nipulowania przez �rmy 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 patronowała zdrowotnemu projek-
towi pt.„Rusz głową, żyj zdrowo”.

Kiermasze zdrowia
W ramach „Akademii” w terminie – wrzesień 

– grudzień 2008 roku zorganizowaliśmy cztery 
Kiermasze Zdrowia. Uczniowie Szkoły Promocji 
Zdrowia przy Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii 
Urazowej w Warszawie na Barskiej, pod kierunkiem 
specjalistów wykonali kilkaset bezpłatnych badań 
pro�laktycznych, rozdawaliśmy też gazetę „Dobre 
Życie”, prowadziliśmy wykłady.

Kampania na rzecz dobrego chleba
to kolejne przedsięwzięcie, realizowane przez 

Fundację. Do działania zainspirowała nas działal-
ność i praca śp. profesor Magdaleny Włodarczyk-
-Kierczyńskiej, emerytowanego naukowca Poli-
techniki Łódzkiej. Swoją sztandarową kampanię 
Fundacja zainaugurowała konferencją pt. „Chleb 
na zakwasie szansą na zdrowie”, która odbyła się 
w Warszawie, 13 stycznia 2007 roku, pod patro-
natem i z udziałem marszałka województwa ma-
zowieckiego – Adama Struzika. Udział wzięło 200 
osób: naukowcy, przedstawiciele organizacji pie-
karzy, dziennikarze. Relacja prasowa z konferencji 
została wyemitowana w TVP3, ukazało się wiele ar-
tykułów w prasie i w rozgłośniach radiowych.
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Fundacja we współpracy z panią profesor Kier-
czyńską opracowała „Dezyderaty”, dotyczące chle-
ba. Zostały one złożone na ręce posła Aleksandra 
Soplińskiego, który przedstawił je Sejmowej Podko-
misji Zdrowia. Pod koniec czerwca 2009 roku Fun-
dacja prezentowała problem chleba wspomnianej 
Podkomisji Zdrowia.

Fundacja zbierała także podpisy pod Apelem 
w sprawie chleba.

W 2009 roku Fundacja po raz pierwszy zor-
ganizowała „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 paździer-
nika 2009 roku. W 2010 roku Tydzień zaplanowali-
śmy 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”. 
Ubiegłoroczna edycja była już szóstą z kolei.

W dniach 15.09-19.09.2014 r. Fundacja, dzięki 
do�nansowaniu z Ministerstwa Rolnictwa i Roz-
woju Wsi zorganizowała dwie edycje trzydniowych 
warsztatów pt. „Dobry chleb na każdym stole – na-
ucz się być świadomym konsumentem”. W zajęciach 
wzięły udział 63 osoby z 17 szkół.

W tym roku realizujemy siódmą edycję „Tygo-
dnia chleba”. Hasło – takie jak w dwóch poprzednich 
latach „Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu ży-
cia w szkole”. Termin – 16-23 października 2015 r.

Zapraszamy do udziału także seniorów, w tym 
skupionych w uniwersytetach III wieku, Kołach Go-
spodyń Wiejskich, Kołach Emerytów, ale nie tylko.

Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na jakość 
chleba, podniesienie świadomości konsumenckiej, 
wpływ na jakość chleba na rynku. Fundacja przygo-
towała pakiet podstawowych informacji o chlebie, 
zapraszamy do kontaktu, wyślemy materiał do za-
interesowanych „Tygodniem”. Inicjujące kampanię 
w szkołach Fundacja chce spowodować, aby każ-
dy 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 za-
kaz stosowania obcych temu środowisku dodatków 
do pieczywa. Przepisy te przyjęła Unia. Nadszedł 
czas, aby Polacy również rozwiązali ten problem.

Kierunkowskazem w naszych działaniach są po-
glądy naukowców, których zdaniem chleb przygo-

towany tradycyjną metodą, na zakwasie, z żytniej 
mąki jest najzdrowszy. Naszym guru, podobnie jak 
i piekarzy jest śp. 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 kilkudzie-
sięciu redakcji, część z nich zamieściła lub wyemito-
wała materiał na ten temat. Idee chleba na zakwasie 
wiceprezes Fundacji – Walentyna Rakiel-Czarnec-
ka we współpracy z piekarzami warszawskimi pro-
mowała m. in. podczas kilku kolejnych festynów 
w Warszawie pt. „Nowy Świat Smaków”.

Akcję promocyjną na rzecz dobrego chleba Fun-
dacja 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 kon-
kursu Samorządu Województwa Mazowieckiego było 
zachęcenie do pieczenia chleba na zakwasie.

W szkoleniach wzięło udział 70 piekarzy z Ma-
zowsza. Podczas konferencji prasowej lekarze, profe-
sor farmacji, piekarz z Cechu Piekarzy w Warszawie 
oraz profesor biotechnologii i wiceprezes Fundacji 
Dobre Życie przekazali dziennikarzom wiedzę o war-
tościach odżywczych i zdrowotnych chleba na zakwa-
sie, 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 audy-
cji radiowych, ukazały się artykuły w gazetach, na por-
talach internetowych, a także programy w telewizji.

Nasz sukces: coraz głośniej o chlebie
Wszystkie działania Fundacji, podjęte na rzecz 

dobrego chleba sprawiły, że ukazało się wiele publi-
kacji, audycji radiowych i telewizyjnych. Po ośmiu 
latach działań na rzecz dobrego chleba stwierdza-
my, że mamy duży wpływ na to, co się dzieje wokół 
chleba na zakwasie. Fakt, że pisze się i mówi o ja-
kości chleba coraz częściej i więcej upoważnia nas 
do powiedzenia, że działania Fundacji Dobre Życie 
na rzecz dobrego chleba są dostrzegane i spotykają 
się ze społecznym zrozumieniem. Otwarci na nowe 
trendy piekarze dostrzegają rosnące zainteresowane 
chlebem na zakwasach i starają się dostosowywać 
do oczekiwań konsumenta. Uważamy, że jest to nasz 
sukces – na razie niewielki, ale dzięki dalszym działa-
niom na pewno będzie większy.
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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 uczest-
ników 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 do�nansowany przez Fundusz Ini-
cjatyw Obywatelskich. Został zrealizowany we 
współpracy z Uniwersytetami III Wieku, w termi-
nie maj-grudzień 2008 rok. We współpracy z uni-
wersytetami i klubami osiedlowymi rozprowadzo-
no ponad 1.200 książek. W projekcie wzięło udział 
około 850 seniorów z Uniwersytetów III Wieku – 
Ursynowskiego, Wawerskiego, w Ursusie i ALMA-
MERZE 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 podsta-
wowych oraz gimnazjów. W ramach nawiązanej 
z placówkami współpracy ponad 300 uczniów było 
przygotowywanych do roli lidera zdrowia, promo-
tora 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 ra-

mach realizowanych projektów wydała 12 książek, 
ulotkę oraz sześć edycji gazetki „Dobre Życie”. Ulot-
ka o chlebie ukazała się w nakładzie około 20 tys. 
egzemplarzy. Gazeta „Dobre Życie” ukazała się sze-
ściokrotnie, w łącznym nakładzie ponad 200 tys. 
egzemplarzy. W każdym materiale znalazły się in-
formacje 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”, 
poradnik „Promotor Dobrego Życia – Lider Zdro-
wia” oraz serię wydawnictw o chlebie: „Tydzień 
Żytniego Chleba w Szkole” (dwie książki), „Tydzień 
Chleba Na Zakwasie” (dwie publikacje), „Tydzień 
dobrego chleba i zdrowego stylu życia w szkole 
2014”, tegoroczna książka pod takim samym tytu-
łem jak w 2014 roku – jest szóstym wydawnictwem 
z tej serii. W sumie wydaliśmy „książek o chlebie” 

ponad 6 tys. egz. w wersji papierowej i tyle samo 
w wersji elektronicznej.

Łączny nakład wydawnictw Fundacji to ponad 
13 tys. egzemplarzy „na papierze” ponad 7 tys. egz. 
w wersji cyfrowej.

Treść wydawnictw związana jest z ekologią, 
ochroną środowiska, zrównoważonym rozwojem, 
promocją zdrowia, pro�laktyką chorób, zdrowym 
stylem życia.

Inne działania
Poza w/w projektami wspólnie z panią profesor 

Zobel, przy udziale specjalistów przeprowadziliśmy 
szereg wykładów z zakresu pro�laktyki zdrowotnej, 
prewencji chorób w kilku różnych środowiskach, 
udzieliliśmy wielu porad. Uczestniczyliśmy w wielu 
spotkaniach, imprezach, w konferencjach i sympo-
zjach, w tym także międzynarodowych, na których 
prezentowane były idee Fundacji. Nawiązaliśmy 
liczne kontakty z naukowcami, uczelniami, insty-
tutami naukowo-badawczymi oraz innymi organi-
zacjami 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 gospodar-
stwach rolnych na biogaz i kompost, o wytwarzaniu 
bioetanolu z buraka cukrowego. Prezentowaliśmy 
rozwiązania polskich naukowców, które nie zostały 
jeszcze wdrożone. Zwracaliśmy także uwagę na ko-
nieczność zachowania czystych zasobów wody dla 
następnych pokoleń.

Fundacja uczy też publiczność, jak należy za-
biegać, aby Sejm stanowił prawo, które ochroni nas 
przed zagrożeniami cywilizacyjnymi. Dr Alicja Zo-
bel ma duże zasługi w tej dziedzinie (spowodowała, 
że na etykietkach artykułów spożywczych w Kana-
dzie piszą, ile produkt zawiera tłuszczy trans, czyli 
izomerów trans nienasyconych kwasów tłuszczo-
wych. 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, po-
wstaje w temp. 120-170 stopni Celsjusza z połącze-
nia 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-Czar-
necka umieściła treści związane z Fundacją na swo-
ją stronie w Internecie: www.rakiel-czarnecka.pl
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Zarząd Fundacji pracuje społecznie, nie zatrud-
niamy nikogo, nie otrzymujemy specjalnych fundu-
szy. Piszemy projekty, stajemy do konkursów, a jeśli 
je wygrywamy – realizujemy zadania, które wykre-
owaliśmy.

Fundatorkami Fundacji są:
Doktor Alicja Zobel, prezes Fundacji: praco-

wała na Uniwersytecie Warszawskim przez 15 lat 
w Zakładzie Cytologii, badając działanie na komór-
ki substancji antyrakowych, jest członkiem New 
York Academy of Science. Od 1977 roku – członek 
(a przez 7 lat sekretarz) Fitochemicznego Towa-
rzystwa Ameryki Północnej (PSNA) i Europejskie-
go 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 metabolicz-
nymi wtórnymi w roślinach wchodzących w skład 
naszej diety oraz rozszerzyła badania o wpływ mi-
nerałów i ultra�oletu na produkcje tych aktywnych 
substancji. Dr Zobel współpracuje z dwunastoma 
uniwersytetami i placówkami naukowymi, publiku-
je 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 po-
wstawanie chorób degeneracyjnych, tak nagmin-
nych ostatnio. Spowodowała petycjami w Kanadyj-
skim Parlamencie, iż na tutejszym jedzeniu musi 
być napisane ile tłuszczy trans znajduje się w danym 
produkcie. Tłuszcze trans są kancerogenne, powo-
dują raka. Aktualnie pani profesor czeka na rozpa-
trzenie petycji w sprawie znakowania na jedzeniu 
innych toksyn – akryloamidu. Toksyny te mogą być 
wykrywane m. in. w mleku UHT.

Walentyna Rakiel-Czarnecka, wiceprezes Fun-
dacji: 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 dziennika-
rza „walczyła na pierwszym froncie życia”, ma duże 
doświadczenie i sukcesy, jest bardzo aktywna zawo-
dowo i społecznie, była redaktorem naczelnym kil-
ku pism (ostatnio „TTG Polska”), w tym „Przyrody 
Polskiej” Ligi Ochrony Przyrody, gdzie wykreowała 
dodatek „Natura i zdrowie” oraz „Biuletyn Eko-edu-
kacyjny”. 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 po-
stawy wobec przyrody i zrównoważonego rozwoju”. 
Dużo uwagi poświęca problemowi bezpieczeństwa 
zdrowotnego żywności, zdrowiu środowiskowemu, 
pro�laktyce chorób, promocji zdrowia, ekologii 
i ekopsychologii. Jako dyrektor Biura Mazowieckiej 
Regionalnej Organizacji Turystycznej zajmowała się 
promocją turystyki, wykorzystując wspaniałe walo-
ry przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe Mazowsza. 
Pracując w Muzeum Kolejnictwa w Warszawie pro-
muje 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-Czar-

necka, ul. Na Uboczu 20/44,
02-791 Warszawa
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Walentyna Rakiel-Czarnecka:  
– Promuję dobre pieczywo

 � wysłuchał: Jacek Baliński
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Jej zaangażowanie, pasja i upór w realizacji założonych celów mogą imponować. Walentyna Rakiel-
-Czarnecka, wiceprezes Fundacji Dobre Życie, od lat walczy o poprawę jakości pieczywa, a także 
o wprowadzenie definicji pieczywa na zakwasie. Od 2009 r. praktycznie w pojedynkę organizuje 
akcję edukacyjną „Tydzień Chleba”, co roku aktywizując setki szkół w całym kraju. Mimo to, o dziwo, 
ma nikłe wsparcie ze strony organizacji branżowych. – Jestem dla nich solą w oku – przyznaje. 
To jednak nie zraża ją do dalszego działania, o czym przekonałem się osobiście podczas rozmowy 
przeprowadzonej krótko przed 6. edycją Tygodnia Chleba w Szkole (16-23 października).

Fundacja Dobre Życie
Fundacja Dobre Życie istnieje od grudnia 
2005 r.; założyłam ją wspólnie z prof. bio-
chemii Alicją Zobel. Od samego początku 
zajmujemy się promocją zrównoważone-
go rozwoju, ekologii, wpływu środowiska 
i diety na zdrowie oraz zdrowego stylu 
życia. Zrobiliśmy w tym zakresie bardzo 
dużo. Zaczęliśmy od szeregu konferencji. 
W ramach każdego projektu powstawała 
kolejna książka lub gazetka „Dobre Życie”. 
Jesteśmy odpowiedzialni również za orga-

nizację cyklu kiermaszów zdrowia, na które 
składały się cztery badania: pomiar cho-
lesterolu, cukru i PSA (dla mężczyzn) oraz 
badanie ciśnienia. To był „wabik”. Kiedy 
ludzie się badali, my rozdawaliśmy mate-
riały, robiliśmy prezentacje, rozmawialiśmy. 
Ponadto prowadzimy Akademię Dobrego 
Życia, czyli cykl spotkań, na których spe-
cjaliści pokazują m.in., jak czytać etykiety 
na produktach żywnościowych, mówią też 
o chlebie, o naturalnym żywieniu, ekologii, 
zdrowiu, bezpiecznej żywności itd. 

Kampania na rzecz dobrego chleba ruszyła 
już w styczniu 2007 r., kiedy to w Warszawie 
zorganizowałam dużą konferencję „Chleb 
na zakwasie szansą na zdrowie”, z udzia-
łem m.in. marszałka mazowieckiego Adama 
Struzika. W listopadzie 2008 r. przeprowadzi-
liśmy szkolenie dla 70 piekarzy z Mazowsza 
oraz konferencję prasową, a dzięki moim 
staraniom na warszawskim Ursynowie zor-
ganizowano w 2010 r. Ursynowski Dzień Do-
brego Jedzenia „Od ziarenka do bochenka”, 
w którym wzięło udział 15 szkół. 

Nasze ostatnie wydarzenie, z września 
tego roku, to warsztaty poświęcone chle-
bowi i zdrowemu stylowi życia dla uczniów 
i nauczycieli, dofinansowane przez Mini-
sterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ich ce-
lem było przygotowanie liderów kampanii. 
W trzydniowych zajęciach wzięły udział 
dwie grupy – każda po 32 osoby. 

Dezyderaty* dotyczące chleba
W 2008 r., przy pomocy prof. Magdaleny 
Włodarczyk-Kierczyńskiej oraz jej męża – 
śp. prof. Tadeusza Kierczyńskiego – opra-
cowaliśmy dezyderaty dotyczące chleba 
i złożyliśmy je na ręce posła Adama So-
plińskiego (dziś wiceminister zdrowia). 
Chcieliśmy, aby zadbano w Polsce o jakość 
pieczywa. Wzorem była dla nas Francja, 
w której 20 lat temu dekretem zdefiniowa-
no, co to jest „chleb tradycyjny francuski” 
oraz powołano komisję rządową po tym, 
jak spożycie chleba spadło poniżej 70 ki-
logramów rocznie na osobę. 
Zależało nam też na stworzeniu definicji 
chleba, która do tej pory nie powstała, 
a którą – wzorując się na ww. dekrecie – 
wyobrażaliśmy sobie następująco: nazwa 
„chleba na zakwasie” może być używana 
tylko w odniesieniu do chleba wypiekane-
go według tradycyjnej receptury, w biolo-
gicznym procesie produkcyjnym, którego 
nieodłącznym etapem jest fermentacja. 
Chleb o tej nazwie w żadnym ze stadiów 
nie może przechodzić przez proces mro-
żenia ani zawierać żadnych dodatków. Cia-
sto składa się wyłącznie z mieszanki mąki 
chlebowej ze zboża, wody spożywczej i soli 
kuchennej. Podlega fermentacji za pomo-
cą zakwasu i drożdży piekarniczych (Sac-
charomyces cerevisiae) lub jednego czyn-
nika fermentacji alkoholowej mlekowej. 
Postulowaliśmy, by wprowadzić normy 
sanitarno-produkcyjne w produkcji chle-
ba na zakwasie (normy te regulowałyby 
skład poszczególnych rodzajów pieczywa), 
przy jednoczesnym zdefiniowaniu poję-
cia zakwasu oraz określeniu składu chleba 
na zakwasie, składu mąki zbożowej, żytniej 
oraz mieszanej. 
Promowanie chleba na zakwasie to cel 
naszej kampanii – i ten postulat również 
zamieściliśmy w dezyderatach. W trosce 
o zdrowie obywateli i w świetle nowych 

* Dezyderat – rodzaj aktu prawnego zawierającego oficjalnie wystosowywane postulaty lub życzenia 
kierowane przez jedną instytucję do drugiej. 

możliwości pozyskania środków z Unii 
proponowaliśmy wprowadzenie obowiąz-
ku promocji pieczywa na zakwasie jako 
najbardziej przyjaznego i zdrowego dla 
człowieka.
Konsument często nie wie, jakie kupuje 
pieczywo i nie zastanawia się nad tym, 
kierując się modą, reklamą… Cena też 
na pewno gra tu dużą rolę, bo rzeczywi-
ście zdarza się, że pieczywo na zakwasie 
jest bardzo drogie, ale przecież nie mu-
simy od razu jeść 4 kilogramów dziennie 
– zjedzmy pięć kromek – i już wcale nie 
będzie drogo. Jak zje się kilogram byle 
jakiego pieczywa, nie dostanie się w za-
mian tych składników odżywczych, które 
ma chleb na zakwasie.

Rozmowy z GIS
W maju 2007 r. szukaliśmy odpowie-
dzi na pytanie, kto w Polsce odpowiada 
za jakość chleba. Wystosowaliśmy pismo 
do Głównego Inspektora Sanitarnego, aby 
wsparł nasze działania na rzecz dobrego 
chleba. Odpowiedział, że organy Pań-
stwowej Inspekcji Sanitarnej są od nad-
zoru sanitarnego, „co wyraźnie eliminuje 
ich zaangażowanie w działalność fundacji 
i przedsiębiorców”. Dalej Główny Inspektor 
przedstawił listę przepisów prawa żywno-
ściowego, rozporządzenia wykonawcze UE, 
stojące na straży bezpiecznej żywności. 
Zwrócił uwagę, że w obrocie może znaj-
dować się tylko żywność bezpieczna dla 
zdrowia człowieka, a za to bezpieczeństwo 
odpowiedzialność ponosi… przedsiębior-
ca. Główny Inspektor podawał również, ile 
i jakich kontroli sanitarnych zostało prze-
prowadzonych w piekarniach i zakładach 
zbożowo-młynarskich w ciągu ostatnich 
dwóch lat. „Nie zakwestionowano żadnej 
próbki” – zapewniał (chodziło o obecność 
ochratoksyny A i zanieczyszczenia meta-
lami ciężkimi). Pan Inspektor zapewniał 
też, że substancje dodatkowe w pieczy-
wie „nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia 
konsumenta”. 
W podsumowaniu czytamy, że nikt (ani 
organy urzędowej kontroli, ani instytuty 
naukowo-badawcze, zajmujące się bez-
pieczeństwem i procesami technologicz-
nymi produkcji żywności) nie stwierdza 
niewłaściwej jakości polskiego pieczywa. 
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Jej zaangażowanie, pasja i upór w realizacji założonych celów mogą imponować. Walentyna Rakiel-
-Czarnecka, wiceprezes Fundacji Dobre Życie, od lat walczy o poprawę jakości pieczywa, a także 
o wprowadzenie definicji pieczywa na zakwasie. Od 2009 r. praktycznie w pojedynkę organizuje 
akcję edukacyjną „Tydzień Chleba”, co roku aktywizując setki szkół w całym kraju. Mimo to, o dziwo, 
ma nikłe wsparcie ze strony organizacji branżowych. – Jestem dla nich solą w oku – przyznaje. 
To jednak nie zraża ją do dalszego działania, o czym przekonałem się osobiście podczas rozmowy 
przeprowadzonej krótko przed 6. edycją Tygodnia Chleba w Szkole (16-23 października).

Fundacja Dobre Życie
Fundacja Dobre Życie istnieje od grudnia 
2005 r.; założyłam ją wspólnie z prof. bio-
chemii Alicją Zobel. Od samego początku 
zajmujemy się promocją zrównoważone-
go rozwoju, ekologii, wpływu środowiska 
i diety na zdrowie oraz zdrowego stylu 
życia. Zrobiliśmy w tym zakresie bardzo 
dużo. Zaczęliśmy od szeregu konferencji. 
W ramach każdego projektu powstawała 
kolejna książka lub gazetka „Dobre Życie”. 
Jesteśmy odpowiedzialni również za orga-

nizację cyklu kiermaszów zdrowia, na które 
składały się cztery badania: pomiar cho-
lesterolu, cukru i PSA (dla mężczyzn) oraz 
badanie ciśnienia. To był „wabik”. Kiedy 
ludzie się badali, my rozdawaliśmy mate-
riały, robiliśmy prezentacje, rozmawialiśmy. 
Ponadto prowadzimy Akademię Dobrego 
Życia, czyli cykl spotkań, na których spe-
cjaliści pokazują m.in., jak czytać etykiety 
na produktach żywnościowych, mówią też 
o chlebie, o naturalnym żywieniu, ekologii, 
zdrowiu, bezpiecznej żywności itd. 

Kampania na rzecz dobrego chleba ruszyła 
już w styczniu 2007 r., kiedy to w Warszawie 
zorganizowałam dużą konferencję „Chleb 
na zakwasie szansą na zdrowie”, z udzia-
łem m.in. marszałka mazowieckiego Adama 
Struzika. W listopadzie 2008 r. przeprowadzi-
liśmy szkolenie dla 70 piekarzy z Mazowsza 
oraz konferencję prasową, a dzięki moim 
staraniom na warszawskim Ursynowie zor-
ganizowano w 2010 r. Ursynowski Dzień Do-
brego Jedzenia „Od ziarenka do bochenka”, 
w którym wzięło udział 15 szkół. 

Nasze ostatnie wydarzenie, z września 
tego roku, to warsztaty poświęcone chle-
bowi i zdrowemu stylowi życia dla uczniów 
i nauczycieli, dofinansowane przez Mini-
sterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ich ce-
lem było przygotowanie liderów kampanii. 
W trzydniowych zajęciach wzięły udział 
dwie grupy – każda po 32 osoby. 

Dezyderaty* dotyczące chleba
W 2008 r., przy pomocy prof. Magdaleny 
Włodarczyk-Kierczyńskiej oraz jej męża – 
śp. prof. Tadeusza Kierczyńskiego – opra-
cowaliśmy dezyderaty dotyczące chleba 
i złożyliśmy je na ręce posła Adama So-
plińskiego (dziś wiceminister zdrowia). 
Chcieliśmy, aby zadbano w Polsce o jakość 
pieczywa. Wzorem była dla nas Francja, 
w której 20 lat temu dekretem zdefiniowa-
no, co to jest „chleb tradycyjny francuski” 
oraz powołano komisję rządową po tym, 
jak spożycie chleba spadło poniżej 70 ki-
logramów rocznie na osobę. 
Zależało nam też na stworzeniu definicji 
chleba, która do tej pory nie powstała, 
a którą – wzorując się na ww. dekrecie – 
wyobrażaliśmy sobie następująco: nazwa 
„chleba na zakwasie” może być używana 
tylko w odniesieniu do chleba wypiekane-
go według tradycyjnej receptury, w biolo-
gicznym procesie produkcyjnym, którego 
nieodłącznym etapem jest fermentacja. 
Chleb o tej nazwie w żadnym ze stadiów 
nie może przechodzić przez proces mro-
żenia ani zawierać żadnych dodatków. Cia-
sto składa się wyłącznie z mieszanki mąki 
chlebowej ze zboża, wody spożywczej i soli 
kuchennej. Podlega fermentacji za pomo-
cą zakwasu i drożdży piekarniczych (Sac-
charomyces cerevisiae) lub jednego czyn-
nika fermentacji alkoholowej mlekowej. 
Postulowaliśmy, by wprowadzić normy 
sanitarno-produkcyjne w produkcji chle-
ba na zakwasie (normy te regulowałyby 
skład poszczególnych rodzajów pieczywa), 
przy jednoczesnym zdefiniowaniu poję-
cia zakwasu oraz określeniu składu chleba 
na zakwasie, składu mąki zbożowej, żytniej 
oraz mieszanej. 
Promowanie chleba na zakwasie to cel 
naszej kampanii – i ten postulat również 
zamieściliśmy w dezyderatach. W trosce 
o zdrowie obywateli i w świetle nowych 

* Dezyderat – rodzaj aktu prawnego zawierającego oficjalnie wystosowywane postulaty lub życzenia 
kierowane przez jedną instytucję do drugiej. 

możliwości pozyskania środków z Unii 
proponowaliśmy wprowadzenie obowiąz-
ku promocji pieczywa na zakwasie jako 
najbardziej przyjaznego i zdrowego dla 
człowieka.
Konsument często nie wie, jakie kupuje 
pieczywo i nie zastanawia się nad tym, 
kierując się modą, reklamą… Cena też 
na pewno gra tu dużą rolę, bo rzeczywi-
ście zdarza się, że pieczywo na zakwasie 
jest bardzo drogie, ale przecież nie mu-
simy od razu jeść 4 kilogramów dziennie 
– zjedzmy pięć kromek – i już wcale nie 
będzie drogo. Jak zje się kilogram byle 
jakiego pieczywa, nie dostanie się w za-
mian tych składników odżywczych, które 
ma chleb na zakwasie.

Rozmowy z GIS
W maju 2007 r. szukaliśmy odpowie-
dzi na pytanie, kto w Polsce odpowiada 
za jakość chleba. Wystosowaliśmy pismo 
do Głównego Inspektora Sanitarnego, aby 
wsparł nasze działania na rzecz dobrego 
chleba. Odpowiedział, że organy Pań-
stwowej Inspekcji Sanitarnej są od nad-
zoru sanitarnego, „co wyraźnie eliminuje 
ich zaangażowanie w działalność fundacji 
i przedsiębiorców”. Dalej Główny Inspektor 
przedstawił listę przepisów prawa żywno-
ściowego, rozporządzenia wykonawcze UE, 
stojące na straży bezpiecznej żywności. 
Zwrócił uwagę, że w obrocie może znaj-
dować się tylko żywność bezpieczna dla 
zdrowia człowieka, a za to bezpieczeństwo 
odpowiedzialność ponosi… przedsiębior-
ca. Główny Inspektor podawał również, ile 
i jakich kontroli sanitarnych zostało prze-
prowadzonych w piekarniach i zakładach 
zbożowo-młynarskich w ciągu ostatnich 
dwóch lat. „Nie zakwestionowano żadnej 
próbki” – zapewniał (chodziło o obecność 
ochratoksyny A i zanieczyszczenia meta-
lami ciężkimi). Pan Inspektor zapewniał 
też, że substancje dodatkowe w pieczy-
wie „nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia 
konsumenta”. 
W podsumowaniu czytamy, że nikt (ani 
organy urzędowej kontroli, ani instytuty 
naukowo-badawcze, zajmujące się bez-
pieczeństwem i procesami technologicz-
nymi produkcji żywności) nie stwierdza 
niewłaściwej jakości polskiego pieczywa. 
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W wyniku korespondencji z Głównym 
Inspektorem Sanitarnym okazało się, 
że za jakość chleba odpowiada… pie-
karz. Jest to dość absurdalne, że całą 
odpowiedzialność za bezpieczeństwo 
żywności zrzuca się na przedsiębior-
cę, dla którego najważniejszy jest suk-
ces finansowy i który wcale nie musi 
być biotechnologiem czy dietetykiem. 
Nie ma precyzyjnych odgórnych norm 
dotyczących jakości pieczywa. Andrzej 
Wojtyła z GIS nie dostrzegał tego pro-
blemu, jak zresztą wielu innych, zasła-
niając się przepisami, które niby obo-
wiązują, ale nikt ich nie przestrzega. 
Jest obowiązek etykietowania pieczywa 
(nazwa, składniki, producent), ale mało 
kto to robi i przez to konsument nie wie, 
co je i ile wchłania różnego rodzaju do-
datków, utrwalaczy… Tak samo, zgodnie 
z ustawą, produkty niespełniające wy-
magań prawa żywnościowego nie mogą 
być oznakowane i wprowadzane do ob-
rotu na terenie RP jako żywność – tylko 
co z tego, skoro się tego nie egzekwuje? 
W czerwcu 2009 r. dzięki posłowi Alek-
sandrowi Soplińskiemu miałam możli-
wość opowiedzieć o kampanii na rzecz 
dobrego chleba przed Sejmową Pod-
komisją Zdrowia. Staramy się przyczy-
nić do zmiany przepisów, ale to długa 
i trudna droga… To nas jednak nie znie-
chęca. Podejmujemy też inne działania: 

wielokrotnie brałam udział w festynach 
i jarmarkach, częstując ludzi chlebem, 
rozdając materiały edukacyjne. Orga-
nizowałam szkolenie dla piekarzy, kilka 
konferencji, w tym prasowe, a we wrze-
śniu tego roku – wspomniane wcześniej 
warsztaty dla liderów kampanii. 

Pomysł na „Tydzień Chleba”
Problemem dobrego chleba zainteresowa-
łam się w 2005 r. Prof. Zobel przeczytała 
w miesięczniku „Nieznany Świat” artykuł 
Nasz chleb niepowszedni, w którym było 
wiele wypowiedzi prof. Magdaleny Wło-
darczyk-Kierczyńskiej o dobrodziejstwach 
chleba na zakwasie. Pod tekstem zamiesz-
czono numer telefonu do pani profesor, 
na co prof. Zobel powiedziała do mnie: 
„Dzwonimy”. „To pewnie nieaktualny nu-
mer, na pewno nikt nie odbierze…” – od-
powiedziałam, ale prof. Zobel postawiła 
na swoim i wkrótce skontaktowałyśmy się 
z prof. Włodarczyk-Kierczyńską. Odbyłyśmy 
wiele rozmów i zdałam sobie sprawę, jak 
ważne jest, by ludzie byli świadomi cu-
downych właściwości chleba na zakwa-
sie. Zrodziło się we mnie postanowienie, 
że z tą wiedzą trzeba coś zrobić.
Doktor Henryk Piesiewicz mówił mi, 
że w Estonii jest „Dzień Żytniego Chleba 
w Szkole” – bardzo mi się spodobał ten 
pomysł i postanowiłam, że zrobię coś po-
dobnego w Polsce. Nabrałam przekonania, 

że powinnam się tym zająć – mimo że or-
ganizacja „Tygodnia Chleba” i przygotowy-
wanie publikacji to bardzo ciężka praca, 
trwająca właściwie cały rok. Przepracowa-
łam 25 lat w zawodzie dziennikarza i napi-
sałam mnóstwo artykułów, ale tak napraw-
dę nie wiem, co one w ludziach zmieniły, 
czy przyczyniły się do czegoś. Biorąc nato-
miast na siebie taką kampanię, mam moż-
liwość realnego wpływu na pewne zmiany. 
W tym celu biorę również udział w wybo-
rach do samorządu i do parlamentu – żeby 
być widoczną, żeby ktoś mnie posłuchał. 
Jestem aktywna i staram się wykorzystać 
każdą możliwość, żeby dzielić się wiedzą. 
Prof. Zobel przekonała mnie też do wy-
dawania książek. Powiedziała mi, że Pola-
cy zawsze mówią: „Nie, bo…” – i nauczyła 
mnie, że takiego podejścia nie powinno 
być, że trzeba coś robić. Mam świadomość, 
że chciałabym coś zrobić – i robię to. Każ-
dy ma jakieś zadanie do wykonania, moim 
jest działalność na rzecz dobrego chleba. 
Kiedy potem otrzymuję relacje ze szkół 
i wiem, że to się wydarzyło dzięki mojej 
pracy, że ja to wymyśliłam, że zmieniłam 
coś w ludziach… To dla mnie jak medal 
dla sportowca. Przyczyniłam się do tego, 
że ludzie zrobili coś dobrego. To ważne.

Akcja w szkołach
Na początku problemem dla mnie było, jak 
właściwie dotrzeć do szkół. Są one przecież 
hermetyczne, mają swoje programy na-
uczania… Zdecydowałam się na kilka kana-
łów propagowania informacji o chlebie – je-
den to szkoły rolnicze, drugi – to kuratoria 
oświaty, których mamy 16. Kolejna dróżka 
docierania do szkół to koordynatorzy sieci 
szkół promujących zdrowie. Co roku wystę-
puję też o patronat MEN i MRiRW. 
Szacuję, że co roku do kampanii przystę-
puje kilkaset szkół – wiem to chociażby 
dzięki relacjom zamieszczonym w Inter-
necie i prasie lokalnej. „Tydzień Chleba” 
to prawdziwe święto dla szkoły i dla lokal-
nej społeczności – święto chleba i zdro-
wego stylu życia. Dobrej jakości chleb jest 
gwarantem zdrowia i trzeba młodych ludzi 
uświadamiać, że dobry chleb nie jest wy-
rwany z kontekstu zdrowego stylu życia, 
tylko tworzy z nim pewną całość. Ponad 
20 dni przed inauguracją tegorocznej edy-
cji miałam już ponad 50 zgłoszeń! Dodaj-
my do tego szkoły, które przeprowadzą 
„Tydzień Chleba”, ale nie poinformują nas 
o tym… 

Szkoły chętnie włączają się do akcji i cieszę się, że nasza inicjaty-
wa jeszcze im się nie znudziła i że z każdym rokiem jest ich coraz 
więcej. W pierwszej odsłonie kampanii wzięło udział 30 placówek, 
później 90, potem – 230… Wiele szkół rokrocznie powtarza akcję, 
niektóre nawet biorą w niej udział od samego początku – w tym 
kilkanaście szkół rolniczych, które uznały, że to dla nich dobra 
okazja, żeby się promować. Są bardzo zaangażowane w naszą 
akcję. Uczniowie takich szkół potrafią jechać do pobliskich gim-
nazjów, wychodzą z kampanią na zewnątrz. Robią to przepięknie, 
o czym świadczą licznie nadsyłane filmy. Zapraszają też przed-
szkolaków – i to jest pozytywne, bo jedna z naszych metod docie-
rania z informacją – tzw. kaskadowe nauczanie – mówi, że star-
szy uczeń uczy młodszego; wtedy ten młodszy lepiej zapamięta, 
co mu powiedziano. 
W kampanię zaangażowane są szkoły z całej Polski – od gór 
do morza. Żadne województwo nie jest szczególnie aktywne lub 
szczególnie pasywne – to rozkłada się równomiernie. Może tylko 
warszawskie placówki są mniej zaangażowane, ale w tym roku 
to zmieniamy. Zrobiliśmy prawdziwy „szturm” na warszawskie 
szkoły. Mamy już efekty – kolejne zgłoszenia. Szkoły co roku 
wzbogacają swoje programy „Tygodnia”, jest duża różnorodność 
– co szkoła, to inny, nowy pomysł. Przeważnie w każdej placówce 
pieką chleb, odwiedzają piekarnie, młynarzy, organizują degu-
stację. Uczniowie piszą wiersze o chlebie, śpiewają, przebierają 
się uroczyście, malują figurki z masy solnej. Powstają dokładne 
scenariusze lekcji i całej kampanii, robi się ulotki, plakaty, gazetki 
szkolne, konkursy na najlepszy chleb, wystawy. Mamy regulamin 
kampanii, ale pozostawia on uczestnikom bardzo dużą dowolność. 
Podjęcie jakiegokolwiek działania jest czymś ważnym i zawsze 
wszystkich chwalę. To jest dodatkowa praca dla nauczycieli, ucznio-
wie muszą się przyłożyć, na wszystko potrzeba dużo czasu i pra-
cy. Staram się to o tyle ułatwiać, że pewne rzeczy daję gotowe 
i podsuwam źródła wiedzy. Co roku w ramach projektu wydaję 
kolejną książkę – pomoc dydaktyczną dla szkół.
W „Tygodniu Chleba” biorą udział także szkoły specjalne, bo na-
uczyciele odkryli, że ten temat trafia do uczniów z upośledzeniem 
umysłowym. Przedszkola z kolei potrafią z tygodnia zrobić nawet 
10-dniową akcję – zanim dzieci obejrzą zboża, zanim zwiedzą mu-
zeum, zrobią chleb z masy solnej lub upieką prawdziwy, potem 
go narysują, posmakują, obejrzą kłosy zbóż, zgniotą je kamykiem 
… (śmiech). To wszystko długo trwa, ale jakie efekty! Poznają 
całą drogę „od ziarenka do bochenka” i ludzi z nią związanych. 

Prawda o branży
Piekarze lubią pokazywać się na naszych konferencjach, wte-
dy mówią do mikrofonu, pozują do zdjęć, ale kiedy przychodzi 
czas kampanii, kiedy trzeba coś wydać czy zrobić degustację, 
to nagle znikają. Od żadnego z nich nie otrzymałam złotówki 
na kampanie. Cech Piekarzy w Warszawie pomógł mi przygoto-
wać materiały i opłacił jednego wykładowcę na szkolenie piekarzy 
w 2008 r. To wszystko. 
Na żadnym z wydawnictw Fundacji nie ma logo Stowarzysze-
nia Piekarzy czy Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów 
Zbożowych – nie jesteśmy organizacją piekarzy, więc nie mamy 
dostępu do nich. Słyszałam, że nie wszystkim z nich podoba się 
kampania, ponieważ promuję chleb domowy, który przecież nie 
każdy produkuje. Jestem dla nich solą, a może i patykiem w oku, 

bo promuję najzdrowszy chleb. Z mojego rozeznania wynika, 
że są piekarze, którzy skracają proces fermentacyjny lub doda-
ją tylko sam kwas – dla zapachu. To oszustwo i wprowadzanie 
konsumenta w błąd. Wcześniej parokrotnie wspierała mnie Pie-
karnia na Barskiej. Obecnie w akcję zaangażowała się Piekarnia 
Putka, która przywozi 2-3 skrzynki chleba na każdą inaugurację 
kampanii. To dużo, ale oprócz tego muszę szukać paru groszy, 
żeby dokupić masło czy twarożek.
Nieoceniona jest inicjatywa oddolna, czyli pomoc lokalnych pieka-
rzy, którzy na zaproszenie szkół włączają się w kampanię. Trud-
no wymienić wszystkich z imienia i nazwiska, ale w tym miejscu 
chciałabym im bardzo podziękować i podkreślić, że ich udział jest 
szalenie ważny dla placówek edukacyjnych.
Każda edycja „Tygodnia Chleba” jest objęta patronatem MEN 
i Ministerstwa Rolnictwa, jednak za tym nie idą żadne pieniądze. 
Tym niemniej jestem bardzo zadowolona ze współpracy z Mini-
sterstwem Rolnictwa, które pomaga mi rozprowadzać książki 
do szkół rolniczych, a także motywuje do udziału w kampanii. 
Niewielkie pieniądze udaje mi się pozyskać z Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich (o ile mój projekt wygra w konkursie ofert, co jest 
bardzo trudne). Środków tych ledwie starcza na wydanie książki. 
A co z koordynacją kampanii, dystrybucją? Całe przedsięwzięcie 
realizuję jako wolontariusz, a wydatki muszę pokrywać z wła-
snej kieszeni. A nie są małe… W tym roku np. na same znaczki 
do kopert z książkami, wysłanymi do koordynatorów sieci szkół 
promujących zdrowie oraz placówek, których relacje zamieściłam 
w wydawnictwie, wydałam 500 zł.

 l Konferencje prasowe z udziałem piekarzy, autorytetów naukowych – to tylko jedna z form docie-
rania z informacją o pieczywie. Jednak ostatnio Walentyna Rakiel-Czarnecka przyznała, że najsku-
teczniejsze są akcje organizowane w szkole. To poprzez nie dzieci zabierają wiedzę i dobry chleb 
do domów
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W wyniku korespondencji z Głównym 
Inspektorem Sanitarnym okazało się, 
że za jakość chleba odpowiada… pie-
karz. Jest to dość absurdalne, że całą 
odpowiedzialność za bezpieczeństwo 
żywności zrzuca się na przedsiębior-
cę, dla którego najważniejszy jest suk-
ces finansowy i który wcale nie musi 
być biotechnologiem czy dietetykiem. 
Nie ma precyzyjnych odgórnych norm 
dotyczących jakości pieczywa. Andrzej 
Wojtyła z GIS nie dostrzegał tego pro-
blemu, jak zresztą wielu innych, zasła-
niając się przepisami, które niby obo-
wiązują, ale nikt ich nie przestrzega. 
Jest obowiązek etykietowania pieczywa 
(nazwa, składniki, producent), ale mało 
kto to robi i przez to konsument nie wie, 
co je i ile wchłania różnego rodzaju do-
datków, utrwalaczy… Tak samo, zgodnie 
z ustawą, produkty niespełniające wy-
magań prawa żywnościowego nie mogą 
być oznakowane i wprowadzane do ob-
rotu na terenie RP jako żywność – tylko 
co z tego, skoro się tego nie egzekwuje? 
W czerwcu 2009 r. dzięki posłowi Alek-
sandrowi Soplińskiemu miałam możli-
wość opowiedzieć o kampanii na rzecz 
dobrego chleba przed Sejmową Pod-
komisją Zdrowia. Staramy się przyczy-
nić do zmiany przepisów, ale to długa 
i trudna droga… To nas jednak nie znie-
chęca. Podejmujemy też inne działania: 

wielokrotnie brałam udział w festynach 
i jarmarkach, częstując ludzi chlebem, 
rozdając materiały edukacyjne. Orga-
nizowałam szkolenie dla piekarzy, kilka 
konferencji, w tym prasowe, a we wrze-
śniu tego roku – wspomniane wcześniej 
warsztaty dla liderów kampanii. 

Pomysł na „Tydzień Chleba”
Problemem dobrego chleba zainteresowa-
łam się w 2005 r. Prof. Zobel przeczytała 
w miesięczniku „Nieznany Świat” artykuł 
Nasz chleb niepowszedni, w którym było 
wiele wypowiedzi prof. Magdaleny Wło-
darczyk-Kierczyńskiej o dobrodziejstwach 
chleba na zakwasie. Pod tekstem zamiesz-
czono numer telefonu do pani profesor, 
na co prof. Zobel powiedziała do mnie: 
„Dzwonimy”. „To pewnie nieaktualny nu-
mer, na pewno nikt nie odbierze…” – od-
powiedziałam, ale prof. Zobel postawiła 
na swoim i wkrótce skontaktowałyśmy się 
z prof. Włodarczyk-Kierczyńską. Odbyłyśmy 
wiele rozmów i zdałam sobie sprawę, jak 
ważne jest, by ludzie byli świadomi cu-
downych właściwości chleba na zakwa-
sie. Zrodziło się we mnie postanowienie, 
że z tą wiedzą trzeba coś zrobić.
Doktor Henryk Piesiewicz mówił mi, 
że w Estonii jest „Dzień Żytniego Chleba 
w Szkole” – bardzo mi się spodobał ten 
pomysł i postanowiłam, że zrobię coś po-
dobnego w Polsce. Nabrałam przekonania, 

że powinnam się tym zająć – mimo że or-
ganizacja „Tygodnia Chleba” i przygotowy-
wanie publikacji to bardzo ciężka praca, 
trwająca właściwie cały rok. Przepracowa-
łam 25 lat w zawodzie dziennikarza i napi-
sałam mnóstwo artykułów, ale tak napraw-
dę nie wiem, co one w ludziach zmieniły, 
czy przyczyniły się do czegoś. Biorąc nato-
miast na siebie taką kampanię, mam moż-
liwość realnego wpływu na pewne zmiany. 
W tym celu biorę również udział w wybo-
rach do samorządu i do parlamentu – żeby 
być widoczną, żeby ktoś mnie posłuchał. 
Jestem aktywna i staram się wykorzystać 
każdą możliwość, żeby dzielić się wiedzą. 
Prof. Zobel przekonała mnie też do wy-
dawania książek. Powiedziała mi, że Pola-
cy zawsze mówią: „Nie, bo…” – i nauczyła 
mnie, że takiego podejścia nie powinno 
być, że trzeba coś robić. Mam świadomość, 
że chciałabym coś zrobić – i robię to. Każ-
dy ma jakieś zadanie do wykonania, moim 
jest działalność na rzecz dobrego chleba. 
Kiedy potem otrzymuję relacje ze szkół 
i wiem, że to się wydarzyło dzięki mojej 
pracy, że ja to wymyśliłam, że zmieniłam 
coś w ludziach… To dla mnie jak medal 
dla sportowca. Przyczyniłam się do tego, 
że ludzie zrobili coś dobrego. To ważne.

Akcja w szkołach
Na początku problemem dla mnie było, jak 
właściwie dotrzeć do szkół. Są one przecież 
hermetyczne, mają swoje programy na-
uczania… Zdecydowałam się na kilka kana-
łów propagowania informacji o chlebie – je-
den to szkoły rolnicze, drugi – to kuratoria 
oświaty, których mamy 16. Kolejna dróżka 
docierania do szkół to koordynatorzy sieci 
szkół promujących zdrowie. Co roku wystę-
puję też o patronat MEN i MRiRW. 
Szacuję, że co roku do kampanii przystę-
puje kilkaset szkół – wiem to chociażby 
dzięki relacjom zamieszczonym w Inter-
necie i prasie lokalnej. „Tydzień Chleba” 
to prawdziwe święto dla szkoły i dla lokal-
nej społeczności – święto chleba i zdro-
wego stylu życia. Dobrej jakości chleb jest 
gwarantem zdrowia i trzeba młodych ludzi 
uświadamiać, że dobry chleb nie jest wy-
rwany z kontekstu zdrowego stylu życia, 
tylko tworzy z nim pewną całość. Ponad 
20 dni przed inauguracją tegorocznej edy-
cji miałam już ponad 50 zgłoszeń! Dodaj-
my do tego szkoły, które przeprowadzą 
„Tydzień Chleba”, ale nie poinformują nas 
o tym… 

Szkoły chętnie włączają się do akcji i cieszę się, że nasza inicjaty-
wa jeszcze im się nie znudziła i że z każdym rokiem jest ich coraz 
więcej. W pierwszej odsłonie kampanii wzięło udział 30 placówek, 
później 90, potem – 230… Wiele szkół rokrocznie powtarza akcję, 
niektóre nawet biorą w niej udział od samego początku – w tym 
kilkanaście szkół rolniczych, które uznały, że to dla nich dobra 
okazja, żeby się promować. Są bardzo zaangażowane w naszą 
akcję. Uczniowie takich szkół potrafią jechać do pobliskich gim-
nazjów, wychodzą z kampanią na zewnątrz. Robią to przepięknie, 
o czym świadczą licznie nadsyłane filmy. Zapraszają też przed-
szkolaków – i to jest pozytywne, bo jedna z naszych metod docie-
rania z informacją – tzw. kaskadowe nauczanie – mówi, że star-
szy uczeń uczy młodszego; wtedy ten młodszy lepiej zapamięta, 
co mu powiedziano. 
W kampanię zaangażowane są szkoły z całej Polski – od gór 
do morza. Żadne województwo nie jest szczególnie aktywne lub 
szczególnie pasywne – to rozkłada się równomiernie. Może tylko 
warszawskie placówki są mniej zaangażowane, ale w tym roku 
to zmieniamy. Zrobiliśmy prawdziwy „szturm” na warszawskie 
szkoły. Mamy już efekty – kolejne zgłoszenia. Szkoły co roku 
wzbogacają swoje programy „Tygodnia”, jest duża różnorodność 
– co szkoła, to inny, nowy pomysł. Przeważnie w każdej placówce 
pieką chleb, odwiedzają piekarnie, młynarzy, organizują degu-
stację. Uczniowie piszą wiersze o chlebie, śpiewają, przebierają 
się uroczyście, malują figurki z masy solnej. Powstają dokładne 
scenariusze lekcji i całej kampanii, robi się ulotki, plakaty, gazetki 
szkolne, konkursy na najlepszy chleb, wystawy. Mamy regulamin 
kampanii, ale pozostawia on uczestnikom bardzo dużą dowolność. 
Podjęcie jakiegokolwiek działania jest czymś ważnym i zawsze 
wszystkich chwalę. To jest dodatkowa praca dla nauczycieli, ucznio-
wie muszą się przyłożyć, na wszystko potrzeba dużo czasu i pra-
cy. Staram się to o tyle ułatwiać, że pewne rzeczy daję gotowe 
i podsuwam źródła wiedzy. Co roku w ramach projektu wydaję 
kolejną książkę – pomoc dydaktyczną dla szkół.
W „Tygodniu Chleba” biorą udział także szkoły specjalne, bo na-
uczyciele odkryli, że ten temat trafia do uczniów z upośledzeniem 
umysłowym. Przedszkola z kolei potrafią z tygodnia zrobić nawet 
10-dniową akcję – zanim dzieci obejrzą zboża, zanim zwiedzą mu-
zeum, zrobią chleb z masy solnej lub upieką prawdziwy, potem 
go narysują, posmakują, obejrzą kłosy zbóż, zgniotą je kamykiem 
… (śmiech). To wszystko długo trwa, ale jakie efekty! Poznają 
całą drogę „od ziarenka do bochenka” i ludzi z nią związanych. 

Prawda o branży
Piekarze lubią pokazywać się na naszych konferencjach, wte-
dy mówią do mikrofonu, pozują do zdjęć, ale kiedy przychodzi 
czas kampanii, kiedy trzeba coś wydać czy zrobić degustację, 
to nagle znikają. Od żadnego z nich nie otrzymałam złotówki 
na kampanie. Cech Piekarzy w Warszawie pomógł mi przygoto-
wać materiały i opłacił jednego wykładowcę na szkolenie piekarzy 
w 2008 r. To wszystko. 
Na żadnym z wydawnictw Fundacji nie ma logo Stowarzysze-
nia Piekarzy czy Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów 
Zbożowych – nie jesteśmy organizacją piekarzy, więc nie mamy 
dostępu do nich. Słyszałam, że nie wszystkim z nich podoba się 
kampania, ponieważ promuję chleb domowy, który przecież nie 
każdy produkuje. Jestem dla nich solą, a może i patykiem w oku, 

bo promuję najzdrowszy chleb. Z mojego rozeznania wynika, 
że są piekarze, którzy skracają proces fermentacyjny lub doda-
ją tylko sam kwas – dla zapachu. To oszustwo i wprowadzanie 
konsumenta w błąd. Wcześniej parokrotnie wspierała mnie Pie-
karnia na Barskiej. Obecnie w akcję zaangażowała się Piekarnia 
Putka, która przywozi 2-3 skrzynki chleba na każdą inaugurację 
kampanii. To dużo, ale oprócz tego muszę szukać paru groszy, 
żeby dokupić masło czy twarożek.
Nieoceniona jest inicjatywa oddolna, czyli pomoc lokalnych pieka-
rzy, którzy na zaproszenie szkół włączają się w kampanię. Trud-
no wymienić wszystkich z imienia i nazwiska, ale w tym miejscu 
chciałabym im bardzo podziękować i podkreślić, że ich udział jest 
szalenie ważny dla placówek edukacyjnych.
Każda edycja „Tygodnia Chleba” jest objęta patronatem MEN 
i Ministerstwa Rolnictwa, jednak za tym nie idą żadne pieniądze. 
Tym niemniej jestem bardzo zadowolona ze współpracy z Mini-
sterstwem Rolnictwa, które pomaga mi rozprowadzać książki 
do szkół rolniczych, a także motywuje do udziału w kampanii. 
Niewielkie pieniądze udaje mi się pozyskać z Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich (o ile mój projekt wygra w konkursie ofert, co jest 
bardzo trudne). Środków tych ledwie starcza na wydanie książki. 
A co z koordynacją kampanii, dystrybucją? Całe przedsięwzięcie 
realizuję jako wolontariusz, a wydatki muszę pokrywać z wła-
snej kieszeni. A nie są małe… W tym roku np. na same znaczki 
do kopert z książkami, wysłanymi do koordynatorów sieci szkół 
promujących zdrowie oraz placówek, których relacje zamieściłam 
w wydawnictwie, wydałam 500 zł.

 l Konferencje prasowe z udziałem piekarzy, autorytetów naukowych – to tylko jedna z form docie-
rania z informacją o pieczywie. Jednak ostatnio Walentyna Rakiel-Czarnecka przyznała, że najsku-
teczniejsze są akcje organizowane w szkole. To poprzez nie dzieci zabierają wiedzę i dobry chleb 
do domów
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Tydzień Chleba w Szkole
Tydzień Chleba w Szkole trwa już szósty rok i wciąga kolejne szkoły oraz przedszkola w całej 
Polsce. Choć obowiązuje nadrzędny regulamin kampanii, to każda placówka edukacyjna może 
zrealizować przedsięwzięcie według własnego pomysłu. Nauczyciele mają coraz ciekawsze 
pomysły na kampanię, a uczniowie piszą wiersze, śpiewają piosenki, a nawet… rapują o chlebie.

FOT. ARCHIWUM W. RAKIEL-CZARNECKIEJ

 � Jacek Baliński

Uczniom i nauczycielom nie brakuje pomysłów. Wie-
le szkół przeprowadza „Tydzień Chleba” w bardzo 
oryginalny sposób, np. uczniowie szkoły z Wolszty-

na wyszli na ulice, by częstować chlebem i rozdawać ulotki 
na temat wartości odżywczych tradycyjnie wypiekanego chle-
ba. – Jest coś pięknego i wzniosłego w podejściu uczestni-
ków i ich zaangażowaniu w kampanię – nie ukrywa wzrusze-
nia Rakiel-Czarnecka. Cieszyć to może tym bardziej, że jest 
to przedsięwzięcie o charakterze niekomercyjnym. Brak ko-
rzyści finansowych wynagradza jednak fakt, że ludzie pod 
wpływem akcji zaczynają się zastanawiać nad tym, co jedzą, 
i bardziej szanują chleb jako taki. A tego nie da się przeliczyć 
na żadne pieniądze…
Warunek organizacji kampanii jest tak naprawdę jeden: nale-
ży podjąć się wykonania przynajmniej jednego zadania z wy-
mienionych – przygotowania apelu, inscenizacji lub gazetki 
ściennej, zorganizowania degustacji chleba na zakwasie, pie-
czenia chleba, zawodów sportowych, wycieczki do piekarni lub 
do lasu, przeprowadzenia lekcji albo wykładu o chlebie żytnim 
na zakwasie i zdrowym stylu życia czy przeglądu żywności 
w sklepiku szkolnym pod kątem zdrowia. Poniżej prezentuje-
my wybrane przykłady kampanii przygotowanych przez na-
uczycieli i uczniów we współpracy z lokalnymi środowiskami. 

Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących  
im. Józefa Dechnika w Biłgoraju
W 2012 r. oryginalną akcję zorganizował Zespół Szkół Budow-
lanych i Ogólnokształcących im. Józefa Dechnika w Biłgoraju. 
Nauczycielki biologii Beata Ulanowska i Dorota Rybak prze-
kazywały uczniom wiedzę na temat zasad zdrowego żywie-
nia. Przygotowano również gazetki ścienne o historii wypieku 
chleba oraz obyczajach dożynkowych w Polsce. Jednak punkt 
kulminacyjny miał miejsce ostatniego dnia (23 października), 
kiedy to w szkole odbyło się przedstawienie „O pieczeniu chle-
ba”, przygotowane przez Zespół Śpiewaczy z Rudy Solskiej. 
Sztuka dotyczyła obrzędów ziemi biłgorajskiej związanych 
z pieczeniem chleba. Pod koniec występu członkinie Zespołu 
urządziły degustację chleba na zakwasie oraz podpłomyków 
z cukrem i domowym masłem. – Panie zebrały gromkie bra-
wa za i podziękowania od młodzieży, a także słowa uznania 
za niesamowitą aktywność – podsumowuje Beata Ulanowska.

Przedszkole nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi  
ul. M. Reja 2 w Hajnówce
Kolejną placówką, która zasługuje na specjalne wyróżnienie, jest 
tym razem… przedszkole, a konkretnie – Przedszkole nr 5 z Oddzia-
łami Żłobkowymi w Hajnówce. Należy ono do Podlaskiej Sieci Szkół 
Promujących Zdrowie, więcej nie dziwi udział tej placówki w ak-
cji Tydzień Chleba. W 2012 r. zrealizowano tu projekt edukacyjny 
„Od ziarenka do bochenka”, który trwał – bagatela – aż 11 dni (15-
26 października). Przez ten czas odbywały się pogadanki z dziećmi 
na temat wartości chleba, czytano wiersze o pieczywie, bawiono się 
do znanej piosenki „Mało nas do pieczenia chleba”. Młodzi adepci 
mieli jednak okazję wykazać się również talentami plastycznymi, 
lepiąc wyroby piekarnicze z masy solnej. Ważnym punktem progra-
mu była wycieczka do piekarni, w której 4-letnie dzieci podziwiały 
pracę piekarzy. Ci nie pozostali dłużni i podarowali przedszkolakom 
pyszne wypieki, z których następnego dnia zrobiono zdrowe kanapki. 

Szkoła Podstawowa im. Jakuba Szelesta w Dębskiej Woli
Z równie dużym entuzjazmem i zaangażowaniem odbył się przed 
dwoma laty Tydzień Chleba w Szkole Podstawowej im. Jakuba 
Szelesta w Dębskiej Woli. Tutaj także wystawiono przedstawienie, 
przygotowane przez uczniów klasy VI. Ich program artystyczny do-
tyczył historii, symboliki oraz znaczenia chleba w życiu codziennym, 
literaturze, a nawet… religii. Dzięki pomocy nauczycieli przekazali 
młodszym kolegom potrzebę szacunku dla pieczywa, będącego 
efektem wytężonej pracy wielu osób. Przedstawienie było tylko 
jednym z punktów uroczystości „Od ziarenka do bochenka”. W jej 
ramach szkoła zorganizowała także wystawę na temat rodzajów 
zbóż oraz etapów powstawania chleba. 

Zespół Szkół w Klęce
Na ciepłe słowa zasługuje także Zespół Szkół w Klęce, na który 
składają się przedszkole oraz szkoła podstawowa. W IV edycji 
Tygodnia Chleba młodsze dzieci z małej wielkopolskiej wsi same 
piekły chleb i bułki, natomiast starsze założyły nawet hodow-
lę zbóż. Nauczyciele dużo rozmawiali z młodzieżą, starając się 
im wpoić, jak ważny jest chleb w codziennej diecie. Zorganizowano 
tu również wystawę oraz degustację pieczywa na zakwasie. War-

to dodać, że dzieci z klas drugich i trzecich odwiedziły piekarnię 
w pobliskim Nowym Mieście. Na lekcjach angielskiego uczniowie 
poznawali słownictwo związane z chlebem, na języku polskim 
– redagowali przepis na chleb oraz mówili o motywie urodzaju 
w baśniach, a na matematyce rozwiązywali zadania powiązane 
z tematyką chleba… Przykłady można mnożyć. Ponadto Sebastian 
Pluta, dyrektor Muzeum Regionalnego w Jarocinie, przedstawił 
prezentację „Skąd się bierze chleb?”, której dzieci wysłuchały 
z wytężoną uwagą. Słowem – działo się!

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  
im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu
„Bądź dobry jak chleb” – pod takim hasłem w 2012 r. odbył się 
Tydzień Chleb w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 
im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu. Uczniowie technikum 
przygotowali gazetki ścienne informujące o zaletach chleba 
na zakwasie oraz prezentację multimedialną na ten temat, wy-
świetloną później przed całą społecznością szkolną. Młodzież 
z klas gastronomicznych przyrządzała zakwas z mąki pszennej, 
żytniej i kukurydzianej, na bazie których następnie wyrabiali 
chleb. Największą niespodzianką był jednak konkurs na Naj-
lepszy Chleb Okolicznościowy, do którego można było zgłosić 
chleb dla pary młodej czy na I komunię św. Na podsumowanie 
wydarzenia uczniowie przedstawili krótki program artystycz-
ny, w którym poruszyli historię pieczywa oraz zaprezentowali 
wiersze i przysłowia o chlebie. Zwieńczeniem Tygodnia Chleba 
w Nowym Targu była, oczywiście, degustacja różnych rodzajów 
pieczywa na zakwasie (razowe, mieszane, pszenne…).

Więcej przykładów kampanii Tydzień Chleba w Szkole 
znajduje się w Raporcie i poradniku „Tydzień dobrego 
chleba i zdrowego stylu życia 2014” (www.rakiel-czar-
necka.pl, zakładka: multimedia) �
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Tydzień Chleba w Szkole
Tydzień Chleba w Szkole trwa już szósty rok i wciąga kolejne szkoły oraz przedszkola w całej 
Polsce. Choć obowiązuje nadrzędny regulamin kampanii, to każda placówka edukacyjna może 
zrealizować przedsięwzięcie według własnego pomysłu. Nauczyciele mają coraz ciekawsze 
pomysły na kampanię, a uczniowie piszą wiersze, śpiewają piosenki, a nawet… rapują o chlebie.

FOT. ARCHIWUM W. RAKIEL-CZARNECKIEJ

 � Jacek Baliński

Uczniom i nauczycielom nie brakuje pomysłów. Wie-
le szkół przeprowadza „Tydzień Chleba” w bardzo 
oryginalny sposób, np. uczniowie szkoły z Wolszty-

na wyszli na ulice, by częstować chlebem i rozdawać ulotki 
na temat wartości odżywczych tradycyjnie wypiekanego chle-
ba. – Jest coś pięknego i wzniosłego w podejściu uczestni-
ków i ich zaangażowaniu w kampanię – nie ukrywa wzrusze-
nia Rakiel-Czarnecka. Cieszyć to może tym bardziej, że jest 
to przedsięwzięcie o charakterze niekomercyjnym. Brak ko-
rzyści finansowych wynagradza jednak fakt, że ludzie pod 
wpływem akcji zaczynają się zastanawiać nad tym, co jedzą, 
i bardziej szanują chleb jako taki. A tego nie da się przeliczyć 
na żadne pieniądze…
Warunek organizacji kampanii jest tak naprawdę jeden: nale-
ży podjąć się wykonania przynajmniej jednego zadania z wy-
mienionych – przygotowania apelu, inscenizacji lub gazetki 
ściennej, zorganizowania degustacji chleba na zakwasie, pie-
czenia chleba, zawodów sportowych, wycieczki do piekarni lub 
do lasu, przeprowadzenia lekcji albo wykładu o chlebie żytnim 
na zakwasie i zdrowym stylu życia czy przeglądu żywności 
w sklepiku szkolnym pod kątem zdrowia. Poniżej prezentuje-
my wybrane przykłady kampanii przygotowanych przez na-
uczycieli i uczniów we współpracy z lokalnymi środowiskami. 

Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących  
im. Józefa Dechnika w Biłgoraju
W 2012 r. oryginalną akcję zorganizował Zespół Szkół Budow-
lanych i Ogólnokształcących im. Józefa Dechnika w Biłgoraju. 
Nauczycielki biologii Beata Ulanowska i Dorota Rybak prze-
kazywały uczniom wiedzę na temat zasad zdrowego żywie-
nia. Przygotowano również gazetki ścienne o historii wypieku 
chleba oraz obyczajach dożynkowych w Polsce. Jednak punkt 
kulminacyjny miał miejsce ostatniego dnia (23 października), 
kiedy to w szkole odbyło się przedstawienie „O pieczeniu chle-
ba”, przygotowane przez Zespół Śpiewaczy z Rudy Solskiej. 
Sztuka dotyczyła obrzędów ziemi biłgorajskiej związanych 
z pieczeniem chleba. Pod koniec występu członkinie Zespołu 
urządziły degustację chleba na zakwasie oraz podpłomyków 
z cukrem i domowym masłem. – Panie zebrały gromkie bra-
wa za i podziękowania od młodzieży, a także słowa uznania 
za niesamowitą aktywność – podsumowuje Beata Ulanowska.

Przedszkole nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi  
ul. M. Reja 2 w Hajnówce
Kolejną placówką, która zasługuje na specjalne wyróżnienie, jest 
tym razem… przedszkole, a konkretnie – Przedszkole nr 5 z Oddzia-
łami Żłobkowymi w Hajnówce. Należy ono do Podlaskiej Sieci Szkół 
Promujących Zdrowie, więcej nie dziwi udział tej placówki w ak-
cji Tydzień Chleba. W 2012 r. zrealizowano tu projekt edukacyjny 
„Od ziarenka do bochenka”, który trwał – bagatela – aż 11 dni (15-
26 października). Przez ten czas odbywały się pogadanki z dziećmi 
na temat wartości chleba, czytano wiersze o pieczywie, bawiono się 
do znanej piosenki „Mało nas do pieczenia chleba”. Młodzi adepci 
mieli jednak okazję wykazać się również talentami plastycznymi, 
lepiąc wyroby piekarnicze z masy solnej. Ważnym punktem progra-
mu była wycieczka do piekarni, w której 4-letnie dzieci podziwiały 
pracę piekarzy. Ci nie pozostali dłużni i podarowali przedszkolakom 
pyszne wypieki, z których następnego dnia zrobiono zdrowe kanapki. 

Szkoła Podstawowa im. Jakuba Szelesta w Dębskiej Woli
Z równie dużym entuzjazmem i zaangażowaniem odbył się przed 
dwoma laty Tydzień Chleba w Szkole Podstawowej im. Jakuba 
Szelesta w Dębskiej Woli. Tutaj także wystawiono przedstawienie, 
przygotowane przez uczniów klasy VI. Ich program artystyczny do-
tyczył historii, symboliki oraz znaczenia chleba w życiu codziennym, 
literaturze, a nawet… religii. Dzięki pomocy nauczycieli przekazali 
młodszym kolegom potrzebę szacunku dla pieczywa, będącego 
efektem wytężonej pracy wielu osób. Przedstawienie było tylko 
jednym z punktów uroczystości „Od ziarenka do bochenka”. W jej 
ramach szkoła zorganizowała także wystawę na temat rodzajów 
zbóż oraz etapów powstawania chleba. 

Zespół Szkół w Klęce
Na ciepłe słowa zasługuje także Zespół Szkół w Klęce, na który 
składają się przedszkole oraz szkoła podstawowa. W IV edycji 
Tygodnia Chleba młodsze dzieci z małej wielkopolskiej wsi same 
piekły chleb i bułki, natomiast starsze założyły nawet hodow-
lę zbóż. Nauczyciele dużo rozmawiali z młodzieżą, starając się 
im wpoić, jak ważny jest chleb w codziennej diecie. Zorganizowano 
tu również wystawę oraz degustację pieczywa na zakwasie. War-

to dodać, że dzieci z klas drugich i trzecich odwiedziły piekarnię 
w pobliskim Nowym Mieście. Na lekcjach angielskiego uczniowie 
poznawali słownictwo związane z chlebem, na języku polskim 
– redagowali przepis na chleb oraz mówili o motywie urodzaju 
w baśniach, a na matematyce rozwiązywali zadania powiązane 
z tematyką chleba… Przykłady można mnożyć. Ponadto Sebastian 
Pluta, dyrektor Muzeum Regionalnego w Jarocinie, przedstawił 
prezentację „Skąd się bierze chleb?”, której dzieci wysłuchały 
z wytężoną uwagą. Słowem – działo się!

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  
im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu
„Bądź dobry jak chleb” – pod takim hasłem w 2012 r. odbył się 
Tydzień Chleb w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 
im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu. Uczniowie technikum 
przygotowali gazetki ścienne informujące o zaletach chleba 
na zakwasie oraz prezentację multimedialną na ten temat, wy-
świetloną później przed całą społecznością szkolną. Młodzież 
z klas gastronomicznych przyrządzała zakwas z mąki pszennej, 
żytniej i kukurydzianej, na bazie których następnie wyrabiali 
chleb. Największą niespodzianką był jednak konkurs na Naj-
lepszy Chleb Okolicznościowy, do którego można było zgłosić 
chleb dla pary młodej czy na I komunię św. Na podsumowanie 
wydarzenia uczniowie przedstawili krótki program artystycz-
ny, w którym poruszyli historię pieczywa oraz zaprezentowali 
wiersze i przysłowia o chlebie. Zwieńczeniem Tygodnia Chleba 
w Nowym Targu była, oczywiście, degustacja różnych rodzajów 
pieczywa na zakwasie (razowe, mieszane, pszenne…).

Więcej przykładów kampanii Tydzień Chleba w Szkole 
znajduje się w Raporcie i poradniku „Tydzień dobrego 
chleba i zdrowego stylu życia 2014” (www.rakiel-czar-
necka.pl, zakładka: multimedia) �
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Warsztaty w Koszelówce 
Dobry chleb na każdym stole 

– naucz się być świadomym, konsumentem
W 2014 roku Fundacja Dobre Życie, dzięki do-

�nansowaniu z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi zorganizowała dwie edycje trzydniowych warsz-
tatów pt. „Dobry chleb na każdym stole – naucz się 
być świadomym, konsumentem”, w ramach prioryte-
tu Ministerstwa – „Podtrzymywanie i upowszechnia-
nie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 
rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kul-
turowej, ochrona i promocja zdrowia”.

Odbyły się one w ośrodku w Koszelówce, nie-
daleko Płocka. W programie warsztatów były m.in. 
wykłady, zajęcia praktyczne, zajęcia sportowe, po-
kaz pieczenia chleba na zakwasie.

W dniach 15-19 września 2014 roku, w dwóch 
turach zostały przeszkolone 63 osoby z 17 placówek 
z całego kraju. Zarówno nauczyciele jak i uczniowie 
byli z gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz 
rolniczych.

Uczestnicy wysłuchali kilka wykładów, m.in. 
Henryka Piesiewicza. Tytuł wykładu – „Wzrost zna-
czenia spożycia chleba w żywieniu człowieka w XXI 

wieku”. Pan Piesiewicz jest doktorem nauk technicz-
nych, absolwentem Szkoły Gospodarstwa Wiejskie-
go – Wydział Technologii Żywności, był nauczycie-
lem akademickim (w kraju i za granicą), zastępcą 
dyrektora w Zakładzie Badawczym Przemysłu Pie-
karskiego w Warszawie, aktualnie jest m.in. doradcą 
naukowym. Pan dr był dosłowną kopalnią wiedzy, 
od ręki odpowiadał na wszystkie pytania, wykazał 
się ogromną wiedzą – praktyczną i teoretyczną na 
temat chleba. Swoim autorytetem zaciekawiał słu-
chaczy i mobilizował ich do słuchania.

Zajęcia prowadził również Gabriel Chmielewski 
(promotor zdrowia, dietetyk, dietetyk sportowy, do-
datkowo kończy jeszcze studia z edukacji zdrowotnej 
i pro�laktyki społecznej), który ma ukończone liczne 
szkolenia, dotyczące zdrowego stylu życiu, odżywia-
nia wegetariańskiego, odżywiania w sporcie.

Posiada ponadto uprawnienia trenera osobi-
stego, instruktora pływania, nordic walking, kul-
turystyki, kajakarstwa, aqua-aerobiku, survivalu, 
nowoczesnych form gimnastyki. Wszystkie upraw-
nienia na bieżąco wykorzystuje w pracy z pacjen-
tami i klientami. Poza promowaniem zdrowia zaj-
muje się ratownictwem medycznym, tzn. pracuje 
jako ratownik medyczny w karetkach i oddziałach 
Państwowego Systemy Ratownictwa Medycznego, 
jednak zdecydowaną większość życia zawodowego 
poświęca promowaniu zdrowia.

Tak dobre przygotowanie sprawiło, że pan 
Chmielewski zaprezentował znakomity sposób pro-
wadzenia zajęć nt. znaczenia ruchu dla zdrowia. 
Jako były sportowiec i mistrz Polski, wysportowa-
ny, aktywny wywołał bardzo dobre odczucia. Dzięki 
temu że wygląda tak, jak zaleca, aby wyglądać – był 
bardzo wiarygodny. Nauczył też uczestników cho-
dzenia z kijkami – Nordic Walking. Wiele treści 
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podanych przez osobę, która może być wzorem – 
wywarło duże wrażenie na słuchaczach.

Temat wykładu: „Rola aktywności �zycznej 
i świadomego odżywiania w zdrowym stylu życia”.

Temat zajęć ruchowych: „Nordic Walking spo-
sobem na zdrowsze życie”.

W ramach wolontariatu zajęcia z uczestnikami 
warsztatów prowadziła wiceprezes Fundacji, Walen-
tyna Rakiel-Czarnecka (autorka koncepcji warsz-
tatów, mózg przedsięwzięcia). Przeprowadziła takie 
zajęcia jak: „Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu 
życia w szkole 2014”, „Świadomy konsument czyta 
etykietki, wie co je, umie wybierać artykuły spożyw-
cze”. „Jak przeprowadzić kampanię Tydzień chleba 
w szkole – przygotowanie scenariusza, projektu pro-
mocji przedsięwzięcia, opracowanie materiałów”. 
Pogadanka o jakości artykułów spożywczych, o war-
tościach odżywczych chleba na zakwasie, z czego 
składa się chleb? Jak rozpoznać chleb na zakwasie od 
innego lub sfałszowanego?”, „Jak środowisko natural-
ne i dieta wpływają na nasze zdrowie?”.

Uczestnicy wzięli udział w pokazie pieczenia 
chleba. Obserwowali cały proces – od uaktywnie-
nia zakwasu, poprzez ukwaszenie pierwszych części 
ciasta do pieczenia chleba. Część osób włączyła się 
do pracy.

Fundacja przygotowała pokaźny pakiet mate-
riałów, który otrzymali uczestnicy. Każdy dostał po 
jednej książce pt. „Tydzień dobrego chleba i zdro-
wego stylu życia w szkole 2014” w wersji papierowej 
i cyfrowej, 4 płyty CD z materiałami dotyczącymi 
tematyki szkolenia itp., wydruki materiałów, notes, 
długopis, ulotki dotyczące chleba, gazetkę wydaną 
przez Fundację „Dobre Życie”, zawierająca materia-
ły dotyczące chleba i zdrowego stylu życia, a także 
torbę bawełnianą na w/w materiały.

Warsztaty wpłynęły na popularyzację kampanii, 
organizowanej już po raz siódmy przez Fundację 
pt. „Tydzień chleba w szkole”. Uczestnicy warszta-
tów zadeklarowali, że zdobytą podczas warsztatów 
wiedzę przeniosą do szkół i zorganizują u siebie „ty-
dzień chleba”. Wzbogacenie ich wiedzy, obudzenie 
wrażliwości na kwestie związane z odżywianiem, 
zmobilizowanie do intensywnej nauki (zajęcia 
trwały od rana do wieczora) oraz pobudzenie do 
re�eksji – to podstawowe efekty. Dzięki warsztatom 
uczestnicy przede wszystkim dowiedzieli się, dla-
czego człowiek powinien spożywać chleb na zakwa-
sie. Poznali tradycyjny proces wypiekania chleba, 
został im przybliżony temat zdrowotnych właści-
wości chleba na zakwasie. Dzięki wykładom poznali 
całą drogę, jaką pokonuje ziarno – czyli historię „od 
ziarenka do bochenka”. Filmy, prezentacje oraz inne 
materiały, prezentowane przez wiceprezes Funda-
cji (te unikatowe materiały te zostały zgromadzo-
ne podczas pięciu edycji kampanii „tydzień chleba 
w szkole”) przybliżyły temat chleba, wypiekanego 
tradycyjną metodą, ukazały trud osób zaangażo-
wanych w produkcję chleba. Było też sporo treści 
o tradycyjnej uprawie zboża na wsi przed wielu laty, 
o pieczeniu chleba w domach, a także o związanych 
z tym zajęciem zwyczajach. Wykładowcy zwracali 
uwagę na fakt, że coraz mniej piekarzy piecze chleb 
na zakwasie, przestrzegali przed chlebem upieczo-
nym z mąki „z worka” oraz z zamrożonego ciasta. 
Wskazywali na zdrowotne właściwości chleba na 
zakwasie. Uczestnicy poznali także zasady żywienia, 
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gdzie podstawą piramidy żywienia są produkty zbo-
żowe. Reasumując – otrzymali taki pakiet wiedzy, 
który stanie się „zdrowotną busolą” w ich dalszym 
życiu. Z relacji, jakie fundacja otrzymuje wynika, że 
niemal wszystkie szkoły biorące udział w warszta-
tach organizują u siebie „tydzień”.

Dzięki warsztatom uczestnicy będą zwracali 
uwagę na jakość artykułów spożywczych, gdyż słu-
chali o tym wykładu, zadawali pytania, uczestniczy-
li w dyskusji, byli żywo tematem zainteresowani. 
Zostali tez zapoznani z zasadami czytania etykietek 
na produktach spożywczych.

Osoby, które brały udział w zajęciach zostały 
ostrzeżone, aby ostrożniej wybierać oferowane na 
rynku artykuły spożywcze. Podniosła się ich świa-
domość świadomego konsumenta, który najpierw 
pomyśli, co zawiera dany produkt, a potem dopiero 
kupi i zje.

Dzięki interesującym wykładom w osobach bio-
rących udział w zajęciach rozbudzono zaintereso-
wanie problemem promocji zdrowia i bezpiecznej 
żywności. Zapoznali się oni również z korzyściami, 

jakie daje rolnictwo ekologiczne dla zdrowia czło-
wieka oraz wdrażanie idei zrównoważonego rozwo-
ju. A pretekstem do tego uświadomienia był chleb 
na zakwasie – naturalnie wypiekany, bez dodatków, 
naturalny.

Uczestnicy zostali poinformowani o coraz więk-
szej degradacji środowiska naturalnego oraz o spo-
sobach zapobiegania niszczeniu Ziemi. Wiedzą, że 
jedyną drogą wyjścia z kryzysu jest ograniczane 
emisji, rozwijanie rolnictwa ekologicznego i trady-
cyjnego przetwórstwa, a także zrównoważony roz-
wój i dbałość o przyrodę.

Fundacja serdecznie dziękuje właścicielom 
ośrodka „Zacisze” w Koszelówce – pani Bożennie 
Jastrzębskiej oraz panu Edwardowi Stankiewiczowi 
za znakomite przyjęcie obu grup. Dzięki państwa 
zaangażowaniu mogliśmy zrealizować nasz pro-
gram w pięknej scenerii, miłej atmosferze oraz fa-
chowej obsłudze.

Tekst i zdjęcia: Walentyna Rakiel-Czarnecka
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Fundacja Dobre Życie z Warszawy
bardzo dziękuje za włączenie się
do VII edycji kampanii pt.
„Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia 
w szkole 2015”

patronat

Jako wyraz wdzięczności przekazujemy:

dla ............................................................................................................

..................................................................................................................

potwierdzający udział i zaangażowanie w naszym projekcie,

realizowanym w ....................................................................................

..................................................................................................................

w terminie .............................................

CERTYFIKAT
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Słowo do Certy�katu
Niektórzy z organizatorów kampanii proszą o potwierdzenie udziału w projekcie. Z myślą o nich przygo-

towaliśmy Certy�kat. Wystarczy wyciąć, wypełnić i umieścić w ramkach.



Raport
Przekazujemy Państwu już szósty „Raport” z działań podejmowanych z ramach kampanii na rzecz do-

brego chleba w jej szóstej edycji – w 2014 roku.
Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim, którzy włożyli tak dużo serca i pracy w organizację „Tygodnia”. 

Dziękujemy za nadesłane relacje, informacje, sprawozdania. Część z nich publikujemy, aby kolejni animato-
rzy kampanii mieli inspiracje i pomysły, jak zorganizować w szkole „Tydzień chleba”.

Prosimy o nadsyłanie relacji z siódmej kampanii, realizowanej w 2015 roku – na podany na początku 
książki adres Fundacji Dobre Życie.
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Wielki kiermasz prozdrowotny
W ramach kampanii „Ty-
dzień dobrego chleba 
i zdrowego stylu życia” 
w dniach 16–23 paździer-
nika odbyło się w na-
szej szkole wiele działań, 

mających na celu podniesienie znajomości wśród 
młodzieży zasad żywienia, które pozwolą zachować 
zdrowie na długie lata. 23 października na zakończe-
nie kampanii zorganizowany został wielki kiermasz 
prozdrowotny, na którym znalazły się regionalne 
produkty takie jak chleb, masło, twaróg, miód, kon-
�tury, kwas chlebowy. Jesienna dekoracja kiermaszu 
budziła zachwyt wielością produktów oraz przed-
miotów podkreślających ich urok. Na antyramach 
znajdowały się informacje dotyczące wartości od-
żywczych chleba na zakwasie i jego zalet dla organi-
zmu oraz przepis na chleb na zakwasie.

Z chleba, samodzielnie wypieczonego przez 
uczniów i ich rodziców w domu oraz dostarczonego 
przez licznych sponsorów – augustowskie piekarnie 
i lokalnych przedsiębiorców i przyniesionych do-
datków, wytypowani z poszczególnych klas ucznio-
wie przygotowali pyszne kanapki, które zniknęły 
w mgnieniu oka. Wszyscy chętnie próbowali także 
kwasu chlebowego, który był alternatywą dla in-
nych napojów popularnych wśród młodzieży. Było 
zdrowo i smacznie.

Naszym zadaniem jako szkoły promującej zdro-
wie jest propagowanie zdrowego odżywiania, co 
czynimy na co dzień, a ta kampania była tylko tego 
przykładem.

Kampanię przygotował szkolny zespół ds. pro-
mocji zdrowia w składzie: Wiesława Domańska, 
Lena Olechowska, Ewa Sadowska, Hanna Piekar-
ska, Anna Jakucewicz, Wojciech Sikora.

 

Chleb razowy smaczny, zdrowy
Nasze przedszkole po 
raz kolejny uczestniczyło 
w kampanii „Tydzień do-
brego chleba i zdrowego 
stylu życia”. Jako placów-
ka promująca zdrowie od 

wielu lat realizujemy program „Co warto jeść. Pro-
pagujemy zdrowy i aktywny styl życia. W ramach 
projektu zespół ds. promocji zdrowia zorganizował 
następujące działania:

16.10.2014
Zorganizowano wystawę „Od ziarenka do bo-

chenka”. Dzieci i rodzice mogli obejrzeć, dotknąć 
różnych rodzajów zbóż oraz próbować zdrowego 
i smacznego chleba razowego, pieczonego codzien-
nie przez pracowników naszego przedszkola. Starsze 
przedszkolaki wykonały „Piramidę zdrowia i zdro-
wego stylu życia”. Ogłoszono konkurs pt.: „Chleb 

razowy – smaczny, zdrowy” na najciekawsze hasło 
zachęcające do spożywania pieczywa razowego.

17.10.2014
We wszystkich grupach zorganizowano zaba-

wy badawcze z wykorzystaniem różnego rodzaju 
ziaren. Dzieci dowiedziały się skąd bierze się mąka 
i poznały różne jej rodzaje. Starsze przedszkolaki 
wykonały mandale z różnorodnych ziaren

W ramach kampanii „Ty
dzień dobrego chleba 
i zdrowego stylu życia” 
w dniach 16–23 paździer
nika odbyło się w na
szej szkole wiele działań, 

mających na celu podniesienie znajomości wśród 

Gimnazjum nr 2  
im. Sybiraków  
w Augustowie
woj. podlaskie
http://www.gim2.vdl.pl/

Nasze przedszkole po 
raz kolejny uczestniczyło 
w kampanii „Tydzień do
brego chleba i zdrowego 
stylu życia”. Jako placów
ka promująca zdrowie od 

wielu lat realizujemy program „Co warto jeść. Pro

Przedszkole  
Samorządowe nr 22  
w Białymstoku
woj. podlaskie
http://ps22.pl/
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20.10.2014
Wszystkie dzieci obejrzały �lm edukacyjny uka-

zujący etapy powstawania chleba. Poznały pracę 
rolnika, młynarza i piekarza. Dowiedziały się o wa-
lorach zdrowotnych pieczywa razowego i pełnoziar-
nistego. Przedszkolaki nabyte wiadomości utrwaliły 
wykonując historyjkę obrazkowa pt.: „Od ziarenka 
do bochenka”.

21.10.2014
Dzieci 5 i 6-letnie odwiedziły osiedlową piekar-

nię, gdzie poznały różne gatunki pieczywa oraz mia-
ły możliwość degustacji i oceny smaku pieczywa.

22.10.2014
Dzieci 3 i 4-letnie wykonały chlebki i bułki 

z masy solnej z wykorzystaniem różnego rodzaju 
ziaren. Starszaki upiekły chleb razowy na zakwasie 
oraz bułeczki z maki żytniej i ziaren, zachowując 
kolejność przedstawioną w przepisie.

23.10.2014
Odbyło się uroczyste zakończenie obchodów 

Tygodnia dobrego chleba i zdrowego stylu życia. 

Dzieci oraz rodzice uczestniczyli w degustacji pie-
czywa razowego pieczonego przez personel Placów-
ki. Społeczność przedszkolna oceniała walory sma-
kowe i zdrowotne pieczywa.

Rozstrzygnięto rodzinny konkurs na najcie-
kawsze hasło zachęcające do spożywania zdrowego 
pieczywa. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali 
pamiątkowe dyplomy oraz smaczne nagrody (róż-
ne gatunki pieczywa razowego i ciastek owsianych 
przedszkolnej produkcji).

Przedstawiamy najciekawsze hasła:
„Błonnik dobry jest dla brzuszka, 
wie to Hania łakomczuszka. 
Chleb razowy więc jest darem, 
gdy zjadamy go z umiarem”

„Zjadaj chlebek razowy, 
bo jest ciemny, smaczny, zdrowy, 
a wyglądaj jak tort czekoladowy”

„Gdy ktoś chleb razowy je 
jego brzuszek cieszy się”

„Chleb razowy na zakwasku 
jedz czyścioszku i brudasku”

Dzięki cyklicznym obchodom Tygodnia Dobre-
go Chleba i Zdrowego Stylu Życia, a także realizacji 
programu „Co warto jeść” obserwujemy znaczny 
wzrost spożycia pieczywa razowego na zakwasie 
przez dzieci w trakcie pobytu w przedszkolu.

Zespół ds. Promocji Zdrowia,
Przedszkole Samorządowe nr 22, Białystok

Mamy, babcie i panie ze stołówki upiekły chleb
W tym roku Zespół Szkol-
no-Przedszkolny w Bi-
narowej po raz pierwszy 
uczestniczył w ogólno-
polskiej kampanii Fun-
dacji Dobre Życie. Nasze 
działania rozpoczęliśmy 

od przygotowania gazetki ściennej o tradycjach wy-
piekania chleba oraz tematyce chleba w poezji i przy-
słowiach.

22 października odbyła się prelekcja dotycząca 
racjonalnego odżywiania oraz wystawa, promocja 
i degustacja chleba. Uczniowie dowiedzieli się, ile 
posiłków dziennie powinni spożywać, jakie warto-

W tym roku Zespół Szkol
no-Przedszkolny w Bi
narowej po raz pierwszy 
uczestniczył w ogólno
polskiej kampanii Fun
dacji Dobre Życie. Nasze 
działania rozpoczęliśmy 

Zespół Szkolno– 
Przedszkolny w Binarowej 
im. Króla Kazimierza 
Wielkiego
woj. małopolskie
www.zspbinarowa.ue
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ściowe produkty wybierać na przekąskę, jak kompo-
nować swój codzienny jadłospis oraz dlaczego należy 
ograniczać jedzenie słodyczy. Po części warsztatowej 
wszyscy częstowali się pysznymi i zdrowymi chleb-
kami, a było ich kilkanaście rodzajów. Uczniowie 
przygotowywali z nich wartościowe kanapki i spoży-
wali w miłej atmosferze, doceniając walory smakowe 
chleba pieczonego tradycyjnymi metodami. W na-
szą akcję zaangażowały się mamy, babcie i panie ze 

szkolnej stołówki, które upiekły przepyszne chleby. 
Uczniowie mogli skosztować różnych wypieków i za-
chwycać się ich niepowtarzalnym smakiem. Wszyst-
kim akcja bardzo się podobała. Z pewnością powtó-
rzymy ją za rok, by na stałe wpisała się w kalendarz 
uroczystości szkolnych.

Sabina Wszołek
Koordynator ds. promocji zdrowia

 

Smak polskiego pieczywa i szacunku do tych,  
dzięki którym powstaje

W dniach 16-23 paź-
dziernika po raz pierwszy 
w naszej szkole zorgani-
zowano „Tydzień dobrego 
chleba”. W ramach obcho-
dów tego święta zorgani-

zowaliśmy następujące działania:
Oddział przedszkolny przygotował plakat „Od bo-

chenka do ziarenka”. Dzieci zapoznały się z etapami 
powstawania chleba oraz ciężką pracą rolnika, młyna-
rza i piekarza. Dzieci z oddziału przedszkolnego wy-
konały z masy solnej różnego rodzaju pieczywo.

Dla klas młodszych zorganizowano zabawy ru-
chowe przy piosence” „Mało nas do pieczenia chle-
ba” oraz zapoznano dzieci z bajkami i wierszami 
w których jest mowa o chlebie.

Na korytarzu powieszono gazetki tematyczne 
wykonane przez Samorząd Uczniowski „Rodzaje 
Zbóż”, „Przysłowia związane z chlebem”.

Uczniowie klasy II i III rozwiązywali krzyżów-
ki, układali z rozsypanek wyrazowych przysłowia 
związane z chlebem oraz odgadywali zagadki.

  

W dniach 16-23 paź
dziernika po raz pierwszy 
w naszej szkole zorgani
zowano „Tydzień dobrego 
chleba”. W ramach obcho
dów tego święta zorgani

zowaliśmy następujące działania:

Szkoła Podstawowa  
im. Orląt Lwowskich  
w Brzozówce
woj. małopolskie
http://www.spbrzozowka.com.pl/
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Dzieci uczęszczające na świetlice upiekły ze swo-
ją wychowawczynią „zdrowy chleb” według domo-
wej receptury. Zapoznały się ze składnikami chle-
ba i sposobami jego wypieku. Na gazetce ściennej 
pojawiły się „Przepisy na zdrowy i smaczny chleb”. 
Każdy mógł skorzystać ze sprawdzonych receptur 
na zakwas i ciasto chlebowe.

Podczas przerwy obiadowej uczniowie zaprosili 
wszystkich na degustację chleba. Chleb na zakwasie 
z domowym smalcem oraz świeżym masłem smako-
wał wyśmienicie. Zorganizowano stoisko na którym 
pojawił się chleb żytni, pszenno-żytni, chleb graham 
oraz chleb upieczony na zakwasie przez nauczycielki.

Dzięki tej akcji uczniowie naszej szkoły mogli 
poznać smaki prawdziwego polskiego pieczywa 
oraz nauczyć się szacunku do chleba oraz osób, 
dzięki którym on powstaje.

Kampania spotkała się z zainteresowaniem 
i objęła swoim zasięgiem głównie klasy młodsze. 
Zamierzamy w przyszłym roku rozpropagować tę 
inicjatywę i zachęcić do uczestnictwa również klasy 
starsze.

Przygotowaniem „Tygodnia dobrego chleba 
i zdrowego stylu życia w szkole” zajęły się nauczy-
cielki – Jolanta Maciak i Beata Starzyk.

Był chleb i zdrowy styl życia
W dniach 16-23 paź-
dziernika 2014 r. w na-
szym przedszkolu po raz 
pierwszy uczestniczyli-
śmy w kampanii „Tydzień 
dobrego chleba”.

W czasie trwania tego projektu odbyło się szereg 
działań służących zapoznaniu dzieci z tą tematyką. 
Odbyły się między innymi:

 ✓ pogadanka z dziećmi na temat chleba i jego war-
tości odżywczych,

 ✓ zabawa przy piosence „Mało nas do pieczenia 
chleba,

 ✓ wystawa różnych ziaren zbóż,
 ✓ zapoznanie z historyjką obrazkową „Od ziaren-

ka do bochenka„
 ✓ zapoznanie z pracą rolnika, młynarza, piekarza 

i poznanie miejsc, w których pracują,

 ✓ prezentacja �lmu, który przedstawił proces tech-
nologiczny powstawania chleba dawniej i dziś,

 ✓ wykonanie bochenków z masy solnej,
 ✓ wspólny wypiek chleba wieloziarnistego w przed-

szkolnej stołówce
 ✓ z upieczonego chleba przygotowanie zdrowych 

kanapek,
 ✓ degustacja różnych gatunków chleba,
 ✓ degustacja chleba przez uczniów naszej szkoły,
 ✓ zapoznanie z rolą poszczególnych produktów 

z Piramidy Zdrowia,
 ✓ systematyczne uczestniczenie w zabawach ru-

chowych oraz ćwiczeniach gimnastycznych,
 ✓ stosowanie zasady aktywnego wypoczynku 

w przedszkolu i w domu.
Koordynator imprezy:

Jolanta Kamińska

 

W dniach 16-23 paź
dziernika 2014 r. w na
szym przedszkolu po raz 
pierwszy uczestniczyli
śmy w kampanii „Tydzień 
dobrego chleba”.

W czasie trwania tego projektu odbyło się szereg 

Zespół Szkół nr 2  
w Brześciu Kujawskim 
Przedszkole nr2
woj. kujawsko–pomorskie
http://zs2.brzesckujawski.pl
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Młodzież coraz więcej wie o chlebie na zakwasie
Po raz kolejny uczniowie 
naszej szkoły przystąpili 
do „Tygodnia chleba”, któ-
ry przypada w terminie 
16-23 października 2014r. 

16 października, w Międzynarodowy Dzień Chleba 
uczniowie klasy piątej przygotowali apel pt.: „Jak to 
dawniej chleb pieczono”. Jego celem było uświado-
mienie, jak ważną rolę pełni chleb w życiu człowieka. 
Jak wiele ludzi musi ciężko pracować, aby każdy z nas 
mógł ze smakiem zjeść świeżą, pachnącą kromecz-
kę. Apel uświetniła wystawa dożynkowych wieńców, 
które udostępnił proboszcz naszej para�i. Uczniowie 
mogli obejrzeć też plansze tematyczne dotyczące pro-
dukcji pieczywa dawniej i dziś. Specjalnie z tej okazji 
został upieczony w miejscowej piekarni ozdobny chleb 
żytni na zakwasie.

17 października, na pierwszej godzinie lekcyjnej, 
klasy wypełniły się zapachem ogórków, pomidorów, 
szczypiorku, papryki, rzodkiewki. Uczniowie przy-
gotowywali przepyszne kanapki na zdrowym, razo-
wym pieczywie.

Wszyscy bardzo chętnie podjęli się tego zadania, 
a stoliki na chwilę zmieniły się w kuchenne blaty. 
Samodzielnie przygotowane kanapki szybko znik-
nęły z talerzy, ale ich zapach jeszcze długo unosił się 
w klasach i na korytarzach.

Uczniowie i nauczyciele bardzo chętnie przystę-
pują do kolejnych edycji „Tygodnia chleba”. Można 
wyraźnie zauważyć, że podnosi się świadomość 
młodych ludzi na temat wartości zdrowego pieczy-
wa, zwłaszcza chleba na zakwasie, którego walory 
odżywcze i zdrowotne są bardzo istotne w naszej 
codziennej diecie.

Świadome odżywianie – świadome życie
Obchody „Tygodnia do-
brego chleba i zdrowego 
stylu życia” odbywały się 
w dniach 20-30 paździer-
nika 2014 roku.

I. Udział klas 0-III w akcji
Uczniowie klas najmłodszych uczestniczyli 

w różnych działaniach: obejrzeli krótki �lm o tym 
jak powstaje chleb, wysłuchali tekstu wiersza „Od 
ziarenka do bochenka”, rozpoznawali różne ro-
dzaje mąki poprzez dotyk, zapach, uczestniczy-
li w tworzeniu gazetek ściennych, lepili chlebki 
z masy solnej i ozdabiali je ziarenkami, obserwowa-
li powstawanie zakwasu, zaangażowali rodziców do 
upieczenia w domu chleba i układania wierszyków 
i rymowanek o chlebie na zakwasie.

Jako podsumowanie wszystkich działań, wspól-
nie z nauczycielem każda klasa przygotowała zdro-
we śniadanie, gdzie królował żytni chleb na zakwa-
sie i dodatki przyniesione z domu. Każdy zajadał się 
pysznymi kanapkami.

II.  Udział klas 4-6 szkoły podstawowej 
i 1-3 gimnazjum:

1. Uczniowie klas gimnazjalnych wyszukali infor-
macje związane z chlebem i przygotowali plakaty 
informacyjne, które zostały wywieszone na ko-
rytarzu szkolnym. Tematyka plakatów obejmo-
wała: Typy mąk stosowane do wypieku chleba, 
Naturalne dodatki do chleba, Chlebowa chemia 
(sztuczne dodatki do chleba), Jak przygotować 
zakwas z mąki żytniej? Jak przygotować zakwas 
z mąki pszennej? Walory zdrowotne chleba żyt-

Po raz kolejny uczniowie 
naszej szkoły przystąpili 
do „Tygodnia chleba”, któ
ry przypada w terminie 

16 października, w Międzynarodowy Dzień Chleba 

Szkoła Podstawowa  
w Chorzewie
woj. łódzkie
www.szkolapodstawowawchorzewie.pl

Obchody „Tygodnia do
brego chleba i zdrowego 
stylu życia” odbywały się 
w dniach 20-30 paździer
nika 2014 roku.

Zespół Szkół w Czarnej 
Wsi Kościelnej
woj. podlaskie
www.zsczwk.net
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niego. Jakie procesy zachodzą w czasie przygoto-
wywania zakwasu.

2. Hodowla zakwasu w szkole. Uczniowie, według 
znalezionego przepisu, prowadzili hodowlę za-
kwasu w pracowni biologicznej. Hodowla trwa-
ła od poniedziałku do piątku, a w piątek osoby 
chętne zabrały zakwas do domu, aby wspólnie 
z rodzicami upiec chleb na zakwasie żytnim.

3. Najważniejszym wydarzeniem była wspólna de-
gustacja chleba na zakwasie, przygotowanego 
przez uczniów i ich rodziców, która odbyła się 
27 listopada 2014 roku. W piątek osoby chętne 
zabrały do domu zakwas i mąkę. Produkty te 
miały posłużyć do pieczenia chleba na zakwasie 
żytnim. W ten sposób na wspólny stół tra�ło aż 

17 bochenków chleba, a każdy był smakowity, 
oryginalny i przygotowany od początku do koń-
ca przez młodzież.

4. Przed degustacją dzieciom została przedstawiona 
przez pana Przemysława Jareckiego przedstawi-
ciela OT ARR w Białymstoku prezentacja „Świa-
dome odżywianie – świadome życie”. Uczniowie 
mieli wiele pytań do osoby prowadzącej prezen-
tację, a najważniejsze dotyczyły tego, czy pre-
legent przestrzega zasad zdrowego stylu życia, 
które prezentował. Wspólne spotkanie zakoń-
czyliśmy kosztowaniem razowego pieczywa na 
zakwasie posmarowanego masłem i miodem.

Opracowały:  
Anna Makiełkowska i Grażyna Porzecka

Uczymy szacunku do chleba i dzielenia się nim
Nasza szkoła przystąpiła 
do szóstej edycji ogólno-
polskiej kampanii infor-
macyjno-edukacyjnej, 
której celem jest podnie-
sienie świadomości kon-

sumenta nt. zdrowotnych właściwości pieczywa na 
zakwasie oraz promocja zdrowego stylu życia. Wy-

chowawcy klas, nauczyciele różnych przedmiotów 
wraz z uczniami zaplanowali szereg działań na ten 
wyjątkowy tydzień:

 ✓ projekcję �lmów o etapach powstawania chleba 
,,Od ziarenka do bochenka” oraz ,,Historia chle-
ba” (kl.I-II),

 ✓ robienie zakwasu chlebowego, degustacja chleba 
na zakwasie (kl.IV-VI),

Nasza szkoła przystąpiła 
do szóstej edycji ogólno
polskiej kampanii infor
macyjno-edukacyjnej, 
której celem jest podnie
sienie świadomości kon

sumenta nt. zdrowotnych właściwości pieczywa na 

Szkoła Podstawowa nr 1 
im. Stanisławy Łakomik  
w Czeladzi
woj. śląskie
http://www.sp1.czeladz.pl/
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 ✓ przygotowanie wspólnego śniadania – wykona-
nie kanapek z pieczywa razowego, konsumpcja 
( kl.I-V),

 ✓ ,,To dla mnie chleb z masłem” lekcje matematyki 
w kl.V-VI z tematyką produkcji i spożycia chleba,

 ✓ wykonanie prac plastycznych w formie tradycyj-
nej i z wykorzystaniem komputera – plakatów, 
gazetek klasowych ,,O chlebie” , reklam zdrowe-
go pieczywa, wypieków z masy solnej,

 ✓ deklamację wierszy ,,Chleb” L. Sta�a oraz ,,Bądź 
dobry jak chleb” A. Chmielowskiego i ich omó-
wienie na lekcjach j. polskiego oraz redagowanie 
przepisu na zdrowe pieczywo,

 ✓ przeprowadzenie pogadanek dot. wartości od-
żywczych pieczywa, rodzajów pieczywa i zbóż 
z których się je otrzymuje-prezentacja.

W naszej szkole już od 8. lat, na korytarzu 
głównym zawieszono koszyk wiklinowy do które-
go uczniowie, którzy nie zjedzą swojego śniadania 
mogą podzielić się nim z innymi. Uczymy w ten 
sposób szacunku do chleba i propagujemy ideę 
dzielenia się chlebem z potrzebującymi.

Dyrektor szkoły
mgr Joanna Jędrusik

Siedem dobrych chlebów
Ogólnopolską kampanię 
Fundacji Dobre Życie 
rozpoczęliśmy od gazetki 
informacyjnej nt. walo-
rów zdrowotnych chleba 

na zakwasie, poczęstunkiem takiego chleba, zapo-
znaniem z planem działań na cały tydzień. Reali-
zację projektu zapoczątkowała pani Justyna Zajko, 
przedstawiając uczniom wszystkich klas prezentację 
multimedialną: ,,Zdrowy styl życia – co to znaczy?’’. 
Wychowawcy klas w oparciu o prezentację omówili 
wartości chleba, który powstał na zakwasie.

Pani Bogusława Bochenko zademonstrowała 
krok po kroku, jak się przygotowuje chleb na za-
kwasie według starych receptur. Mogli się temu 
przyglądać wszyscy uczniowie i nauczyciele. Pod-
czas pieczenia unosił się niezapomniany zapach 
swojskiego chleba. Później wszyscy byli poczęsto-
wani jeszcze cieplutkim chlebkiem i zachwycali się 
niepowtarzalnym zapachem, smakiem i widokiem. 
Wiele osób prosiło o zakwas, by upiec w domu.

Podsumowaniem projektu był apel – 23 paź-
dziernika, podczas którego uczniowie w insceniza-
cji przedstawili zwyczaje i tradycje związane z wy-
piekiem chleba „Jak to się chleb wypiekało?”.

Na stołach zagościły chleby upieczone przez ro-
dziców. Każdy chleb był inny, jeden z dodatkiem 

ziaren słonecznika, drugi z makiem, sezamem, żu-
rawiną czy z siemieniem lnianym. Dzieci przynio-
sły również przedmioty na wystawkę, które służyły 
do wypieku chleba, np. sita, kopańkę na zakwas, 
bezmian do ważenia chleba, dzieżę do zagniatania. 
Pani B. Bochenko opowiedziała o przeznaczeniu 
każdego z nich, oraz udzieliła kilku ważnych rad 
na temat dobrego chleba. Natomiast pani T. Mróz 
przytoczyła kilkanaście najsłynniejszych przysłów 
o chlebie. Pani dyrektor podkreśliła jak dawniej sza-
nowano chleb oraz zaapelowała, by dalej tę tradycję 
podtrzymywać.

Punktem kulminacyjnym kampanii była degu-
stacja siedmiu dobrych chlebów upieczonych przez 
rodziców. Wszystkim – uczniom, nauczycielom 
i pracownikom bardzo smakowały.

Projekt ten realizuje koncepcję Szkoły Promują-
cej Zdrowie, którą jesteśmy.

Zadania, które zaplanowaliśmy, wykonaliśmy 
i będziemy kontynuować w następnych latach.

Koordynatorki szkolnej kampanii: Bogusława 
Bochenko i Teresa Mróz

Dziękujemy nauczycielom, pracownikom, ro-
dzicom i uczniom za zaangażowanie i aktywność.

Koordynatorki kampanii w SP w Dolistowie: 
Bogusława Bochenko i Teresa Mróz

 

Ogólnopolską kampanię 
Fundacji Dobre Życie 
rozpoczęliśmy od gazetki 
informacyjnej nt. walo
rów zdrowotnych chleba 

na zakwasie, poczęstunkiem takiego chleba, zapo

Szkoła Podstawowa  
w Dolistowie
woj. podlaskie
http://dolistowo.jaswily.pl/dolistowo/
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Każdy Wam to powie – promujemy zdrowie 
a w ostatnim czasie – chlebek na zakwasie

By się dzieci rozwijały i pieczywo zajadały,
By żytni chleb im się śnił – pracowaliśmy co sił,
Bo sklepikowa załoga do działań zawsze gotowa.
W trosce o ojczystą mowę pisano „dyktando chlebowe”.
Zwyciężczynie otrzymały na zakwasie chleb wspaniały.
Nie rozbolała nas z wysiłku głowa,  
bo czekała na przerwach sałatka owocowa.
Chrupali ją duzi oraz całkiem mali  
i już klasówek wcale się nie bali.

A kiedy w brzuchach burczało nielicho,  
chleb na zakwasie odwiedził nas cicho.
Wnet się rozniosła jednak wieść,  
że można żytni w sklepiku jeść.
Uszy się trzęsły, buzie się śmiały,  
gdy chleb, pomidor i ser wcinały.
I na maluchy nadszedł czas, żeby nauka nie poszła w las:
„Mało nas, mało nas do pieczenia chleba,  
jeszcze nam, jeszcze nam, ciebie tu potrzeba…”

Sklepik szkolny „Kącik smaku” składa serdeczne 
podziękowanie Panu Tadeuszowi Dorobkowi z Ze-
społu Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku za 
wypiek chleba żytniego na zakwasie.

 

Dla nas ważna jest codzienna promocja zdrowia
Nasza Szkoła uczestniczyła 
kolejny już raz w kampanii 
Fundacji Dobre Życie pt. 
„Tydzień chleba”. Jesteśmy 
Szkołą Promującą Zdro-
wie, więc nasz udział w tej 

kampanii był szczególnie ważny. W ramach obchodów 
tygodnia chleba na zakwasie od 16. do 23.10.2014 r. 
w szkole przeprowadzono szereg różnorodnych dzia-

łań we wszystkich oddziałach. Były wśród nich zaję-
cia plastyczne jak i warsztaty. Uczniowie wykonywali 
gazetki ścienne i plakaty, przygotowywali degustację 
różnego gatunku pieczywa, częstowali kanapkami, 
uczestniczyli w zajęciach warsztatowych w zaprzyjaź-
nionych piekarniach, a także samodzielnie piekli chleb 
– oczywiście na zakwasie…

Wszyscy wychowawcy przeprowadzili pogadan-
kę na temat wartości odżywczych chleba zachęcając 

By się dzieci rozwijały i pieczywo zajadały,

Zespół Szkół w Drobinie
woj. mazowieckie
www.zsdrobin.pl

Nasza Szkoła uczestniczyła 
kolejny już raz w kampanii 
Fundacji Dobre Życie pt. 
„Tydzień chleba”. Jesteśmy 
Szkołą Promującą Zdro
wie, więc nasz udział w tej 

kampanii był szczególnie ważny. W ramach obchodów 

Szkoła Podstawowa  
im. Świętej Jadwigi  
Królowej w Dulowej
woj. małopolskie
http://www.spdulowa.one.pl/
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do jego codziennego spożywania. „Tydzień chle-
ba na zakwasie” to kolejne działanie naszej szkoły 
świadczące o tym, jak ważna jest dla naszej społecz-
ności codzienna promocja zdrowia…

Dziękujemy Pani Celinie Dębskiej oraz Panom 
Sławomirowi i Tomaszowi Paluch za pomoc w re-
alizacji projektu i przeprowadzenie warsztatów.

W rytmie zumby promowali zdrowie
Gimnazjum Nr 2 z Od-
działami Dwujęzyczny-
mi im. Królowej Jadwigi 
w Działdowie już po raz 
czwarty przystąpiło do 
realizacji ogólnopolskiej 
kampanii, która w tym 

roku odbywała się pod hasłem „Tydzień dobrego 
chleba i zdrowego stylu życia”. Nasze gimnazjum 
w sposób efektywny i skuteczny zarządza projekta-
mi promocji zdrowia, za co w grudniu 2013 roku 
zostaliśmy wyróżnieni Krajowym Certy�katem 
Szkoła Promująca Zdrowie. Realizacja zadań w za-
kresie zdrowego odżywiania i aktywności �zycznej 
nauczyła nas, że jedynie systematyczność, cyklicz-
ność, powtarzalność działań oraz zaangażowanie 
całej społeczności szkolnej przynosi zmianę świa-
domości, a w konsekwencji nawyków niesprzyjają-
cych zdrowiu, dlatego każdego roku chętnie włącza-
my się w kampanię „Tydzień chleba w szkole”.

Od 16 do 23 października 2014 roku zrealizowali-
śmy różnorodne przedsięwzięcia, których celem była 
promocja zdrowej żywności oraz zdrowego trybu 
życia. Nasze działania wsparły trzy lokalne piekar-
nie. Dzięki temu Szkolny Zespół Promocji Zdrowia 
przygotował wystawę różnych rodzajów chleba, któ-
rą obejrzeli uczniowie, nauczyciele i inni pracowni-
cy szkoły oraz rodzice uczniów. Każdy mógł także 
skosztować różnych rodzajów pieczywa podczas 
degustacji. Z okazji „Tygodnia dobrego chleba” zo-

stał przygotowany apel dla uczniów klas pierwszych, 
podczas którego poznali oni walory odżywcze chle-
ba pieczonego tradycyjnymi sposobami. Prezentacja 
multimedialna ukazywała im także wielomiesięcz-
ny trud rolnika, dzięki któremu możemy cieszyć się 
chlebem. W tym tygodniu wszyscy uczniowie wy-
słuchali również audycji przez szkolny radiowęzeł, 
która miała zachęcić uczniów do jedzenia ciemnego 
pieczywa oraz prowadzenia zdrowego stylu życia, 
mającego ogromny wpływ na nasze zdrowie.

Z okazji „Tygodnia dobrego chleba i zdrowego 
stylu życia” wszystkie klasy wraz z wychowawca-
mi przygotowały na godzinach wychowawczych 
wspólne śniadania, które były bardziej uroczyste 
niż zwykle. Uczniowie samodzielnie wykonali ka-
napki i różnego rodzaju sałatki. Dla klas pierwszych 
zostały również zorganizowane warsztaty z dietety-
kiem na temat racjonalnego odżywiania oraz war-
tości odżywczych chleba. W czasie całego tygodnia 
uczniowie mogli aktywnie spędzać długie przerwy, 
biorąc udział w zumbie, którą prowadziła p. Jolanta 
Maluchnik, nauczycielka wychowania �zycznego.

Kampania „Tydzień dobrego chleba i zdrowego 
stylu życia” cieszyła się dużym zainteresowaniem 
całej społeczności szkolnej, zwłaszcza uczniów. 
Dzięki takim przedsięwzięciom zmieniają się na-
wyki żywieniowe naszych gimnazjalistów, którzy 
uświadamiają sobie znaczenie odżywiania dla zdro-
wia człowieka.

Joanna Piórkowska

Gimnazjum Nr 2 z Od
działami Dwujęzyczny
mi im. Królowej Jadwigi 
w Działdowie już po raz 
czwarty przystąpiło do 
realizacji ogólnopolskiej 
kampanii, która w tym 

roku odbywała się pod hasłem „Tydzień dobrego 

Gimnazjum Nr 2  
z Oddziałami  
Dwujęzycznymi 
im. Królowej Jadwigi 
w Działdowie
http://www.gim2dzialdowo.pl/
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Najważniejsze było upieczenie własnego chleba
W dniach 16-23 paździer-
nika 2014 r. w naszym 
Ośrodku odbywały się za-
jęcia edukacyjne, zajęcia 
kulinarne, wycieczki i im-
prezy integracyjne w ra-
mach „Tygodnia dobrego 
chleba i zdrowego stylu 
życia”. W akcję włączyli 

się uczniowie szkoły, przedszkolaki, wychowankowie 
grup wychowawczych i świetlicy. Zaplanowaliśmy 
i przeprowadziliśmy następujące przedsięwzięcia:

Zajęcia edukacyjne  
dotyczące powstawania chleba

Uczniowie podczas zajęć dowiedzieli się, jak 
dużo wysiłku potrzeba, by móc zjeść kromkę chle-
ba, poznały proces produkcji pieczywa. Poznali 
wiersz „Od ziarenka do bochenka”. Dziś bardzo 
często obserwujemy zanik szacunku do chleba 
i pracy ludzkiej. Widzimy jak chleb czy bułki są wy-
rzucane. Obserwując to negatywne zjawisko posta-
nowiłyśmy przypomnieć, ile trudu i znoju potrzeba 
by powstał chleb – podstawa naszego codziennego 
pożywienia.

Zajęcia kulinarne –  
„Jak to z tym chlebem było…”

Uczniowie oddziałów edukacyjno – terapeutycz-
nych, pod dowództwem swoich nauczycieli przy-
gotowali kolorowe i zdrowe kanapki. Jednak głów-
nym i najważniejszym zadaniem w tym dniu było 
upieczenie własnego chleba. Uczniowie odmierzali 
składniki na ciasto, mieszali i wyrabiali je, wypeł-
niali przygotowane formy, pilnowali chleba podczas 
pieczenia i pełni zniecierpliwienia czekali na �nalny 
efekt. A on przerósł nasze oczekiwanie. Udało nam 
się upiec przepyszny i zdrowy chleb. Z tego pyszne-
go chleba przygotowaliśmy całe stosy kanapek, któ-
rymi obdarowaliśmy wszystkie głodomory.

Jesienne biegi przełajowe
W naszym Ośrodku odbyły się zawody sporto-

we, w których wzięli udział wszyscy uczniowie oraz 
starszaki z przedszkola. W prosty sposób chcieliśmy 
pokazać jak dbamy o naszą tężyznę �zyczną, kon-
dycję i hart ducha. Z wielką radością dzieci stanę-
ły na linii startu poszczególnych biegów. Główny 
cel, jaki przyświecał imprezie, to dobra zabawa. Bo 
dużą sztuką jest sprawić, by sport i lekcje w-f były 
przyjemnością, a nie złem koniecznym. Nam się na 
szczęście udaje.

W dniach 16-23 paździer
nika 2014 r. w naszym 
Ośrodku odbywały się za
jęcia edukacyjne, zajęcia 
kulinarne, wycieczki i im
prezy integracyjne w ra
mach „Tygodnia dobrego 
chleba i zdrowego stylu 
życia”. W akcję włączyli 

Specjalny Ośrodek 
Szkolno– 
Wychowawczy nr 2 
im. Janusza Korczaka 
w Elblągu
woj. warmińsko–
mazurskie
www.osw2elblag.szkolnastrona.pl
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Wycieczka do Kadyn
W piękny, słoneczny, choć chłodny poranek, 

grupa 70 osób, uczniów i nauczycieli, wybrała się 
na wycieczkę do Kadyn. Na miejscu spotkaliśmy się 
z panem przewodnikiem, który oprowadzał nas po 
ciekawych zakątkach tej zalewowej miejscowości. 
Było zwiedzanie, podziwianie zabytków, pomników 
przyrody, ciekawych gatunków roślin, zmian za-

chodzących w otaczającej nas jesiennej przyrodzie. 
Spotkaliśmy się z panem rolnikiem, który pokazał 
nam swoje pole i sprzęty, którymi posługuje się 
podczas siewu i żniw. Było także coś dla ciała. Ogni-
sko i pieczony chleb, zabawy i konkursy dla dzieci, 
tańce, śpiewy i bardzo dużo śmiechu. A od dawna 
wiadomo, że śmiech to zdrowie.

„Krasnoludki” piekły chleb, a „Misie” robiły kanapki
Pieczenie chleba w daw-
nych czasach było ciężką 
praca i trudnym zada-
niem. Chleb otaczany był 
szczególnym szacunkiem 
i czcią. Ludzie wierzyli, 

że chleb jest darem bożym i daje zdrowie, dostatek, 
szczęście i spokojne życie. Ludzie szanowali chleb. 
Bochen chleba miał swoje specjalne miejsce w każ-
dym domu, przykryty serwetą leżał na stole. Pod-
czas posiłku, kiedy zaczynano kroić chleb kreślono 
na nim znak krzyża. Gdy chleb upadł na ziemię lu-
dzie prędko go podnosili i całowali mówiąc „Boże 
daruj nam”. Nie wolno było dotykać chleba nie 
umytą ręką, a także nie należało jeść chleba w czap-
ce na głowie.

Dziś bardzo często obserwujemy zanik szacunku 
do chleba i pracy ludzkiej. Obserwując to negatyw-
ne zjawisko postanowiłyśmy przypomnieć ile tru-
du potrzeba by powstał chleb –podstawa naszego 
codziennego pożywienia, jednocześnie promując 
zdrowy chleb na zakwasie.

Dzień 1.
Swoje działania rozpoczęliśmy od przybliżenia 

dzieciom ,,Jak powstaje chleb” na podstawie histo-
ryjki obrazkowej.

Nie mogło też zabraknąć już pierwszego dnia 
wielopokoleniowej zabawy w kole ze śpiewem 
,,Mało nas do pieczenia chleba”.

Dzień 2.
Następnego dnia dzieci czekała niespodzianka. 

Wybraliśmy się na wycieczkę do piekarni ,,Karme-
lek”. Powitał nas jeden z pracowników tutejszej pie-
karni oraz zapach świeżego pieczywa.

Przed nami ukazały się olbrzymie maszyny do 
wyrobu ciasta chlebowego. Nasz przewodnik do-
kładnie opowiedział nam do czego służą poszcze-
gólne urządzenia.

Dzień 3.
,,Od ziarenka do bochenka” – przyporządkowy-

wanie podpisów do historyjki obrazkowej.

1. Rolnik zasiewa w polu ziarenka zbóż
2. Ziarno kiełkuje i wschodzi już
3. Zboże dojrzewa i jest koszone
4. Ziarenka zboża są wymłócone
5. Potem do młyna zawożą je
6. Mielą i mąka z nich powstaje
7. Z mąki w piekarni wyrabia się ciasto
8. Rośnie to ciasto, długi czas czeka
9. A z niego chlebek piekarz wypieka
10. I z półki sklepowej do nas się uśmiecha.

Zapoznanie z ciężką pracą rolnika oraz maszy-
nami rolniczymi niezbędnymi w jego pracy.

Dzień 4.
,,Ziarenko do ziarenka” – przedstawienie historii 

powstania chleba i tradycji z nim związanych.
Kiedy babcia piekła chleb, jego zapach roznosił 

się po całym domu. Tylko dobra gospodyni umiała 
upiec dobre i smaczne pieczywo. Wymagało to wiele 
doświadczenia i nie lada umiejętności. A było to tak:

Przywiezioną z młyna mąkę przeznaczoną do 
wypieku chleba należało wysuszyć i przesiać przez 
sito. Dzielono ją na dwie części. Z jednej części ro-
biono „rozczyn”, który miał kisnąć ok. 12 godzin. 
Rozczyn mieszało się w dużej drewnianej dzieży, 
wsypywano do niej mąkę, drożdże i zakwas, wle-
wano letnią wodę. Wszystko należało wymieszać 
dobrze ręką.

Odstawiano wówczas dzieżę w ciepłe miejsce, 
aby rozczyn dobrze wykisł. Następnego dnia rano, 
gdy ciasto wydzielało lekko kwaśny zapach można 
było przystąpić do dalszego wyrabiania. Dosypy-
wano resztę mąki, sól i inne przyprawy i miesza-

Pieczenie chleba w daw
nych czasach było ciężką 
praca i trudnym zada
niem. Chleb otaczany był 
szczególnym szacunkiem 
i czcią. Ludzie wierzyli, 

że chleb jest darem bożym i daje zdrowie, dostatek, 

Miejskie Przedszkole 
„Bajka” w Ełku
woj. warmińsko–
mazurskie
http://www.p8.elk.edu.pl/
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no, przykrywano ciasto czystym ręcznikiem i od-
stawiano, aby jeszcze podrosło. Gospodyni zerkała 
pod ręcznik, cmokała, mlaskała, żeby ciasto nie 
opadło. W tym czasie rozpalano w piecu chlebo-
wym drzewem sosnowym. Żar i węgle przegarnia-
no za pomocą długiego kija zwanego „ożogiem”, 
popiół usuwano „pocioskiem”, czyli drążkiem za-
kończonym pionową deseczką. Piec był dobrze 
nagrzany, kiedy wrzucona przez gospodynię mąka 
zarumieniła się.

Wyrośnięte ciasto wykładano na stolnicę, ręka-
mi obtaczano w mące, aż do uformowania gładkie-
go i okrągłego bochenka, po czym kładziono bo-
chenki na łopacie i delikatnie wkładano do pieca, 
aby chleb się udał należało uczynić szereg magicz-
nych gestów (np. podskakiwała gospodyni do góry, 
lub podrzucała łopatę, nie mogła gospodyni usiąść 
aby z chleba nie zrobił się zakalec), po półtorej go-
dzinie chleb wyjmowano z pieca, pukano delikat-
nie w spód bochenka czy jest dobrze wypieczony, 
następnie smarowano skórkę białkiem z jajka aby 
była błyszcząca i jeszcze na chwilę wkładano chleb 
do pieca. Upieczony chleb układano na drewnianej 
ławie, by przenikał zapachem drzewa. Pierwszego 
bochenka chleba z każdego wypieku nigdy nie kro-
jono nożem, tylko łamano.

Chleb był pierwszy prezentem, który dostawał 
człowiek zaraz po urodzeniu. Matka wkładała ka-
wałek pieczywa pod poduszkę dziecka by chronić 
je przed złem, chorobami. Przez chleb przychodziło 
na dziecko wielkie szczęście. Poświęcony w kościele 
chleb w dniu 5 lutego miał leczyć chore gardła, płu-
ca i oczy. Wierzono również, że chleb potra� ugasić 
pożar, oraz ochroni spiżarnię przed myszami. Sza-
nowano również okruchy chleba, które zbierano 
i wrzucano do pieca lub zjadano.

Zajęcia zakończyły się degustacji pieczywa wy-
konanego przez Asię I. i jej mamę. Wszystkim bar-
dzo smakowało.

Dzień 5.
,,Chleb na zakwasie” – zajęcia kulinarne.
Tego dnia wszystkie dzieci czekały z niecierpli-

wością na zajęcia. Świadome przyswojonej nowej 
wiedzy i pełni nowych doświadczeń same chciały 
jak najszybciej przystąpić do pieczenia chleba.

A oto nasz przepis na chleb żytni na zakwasie: 
1 kg mąki żytniej, 4 szklaki wody, 1 szklanka otrąb, 
1 łyżka cukru, 3 łyżki soli, zakwas.

Kiedy maszyna wyrabiała i piekła chleb, wszyscy 
słuchali ciekawostek związanych z chlebem.

O roli i znaczeniu chleba mówią liczne przysło-
wia: Bez pracy nie ma kołaczy, Biedna to kraina, 
gdzie się chleb kończy, a kamień zaczyna, Chleb 
i woda – nie ma głoda, Chleb z solą – znak i hasło 
zgody, Kawałek chleba nie spadnie z nieba – pra-
cować trzeba, Kto ma żytko, ten ma wszystko, Kto 
dobrze orze, ten ma chleb w komorze.

Opowiedzieliśmy naszym wychowankom histo-
rię o chlebie….

Wkrótce wszyscy podziwialiśmy nasz wyrośnię-
ty i ciepły chleb na zakwasie, a jego zapach unosił się 
po całym przedszkolu. Wszystkim bardzo smako-
wał, nawet naszym Rodzicom. Drugi taki sam chleb 
,,Krasnoludki” podarowały naszej pani Dyrektor. 
Grupa „Misie” tego dnia wykonała przepyszne ka-
napki, głównie z chleba na zakwasie.

Na koniec tego tygodnia społeczność naszego 
Przedszkola wręczała Rodzicom gazetkę z informa-
cjami o przygotowywaniu chleba na zakwasie, jego 
zdrowotnych właściwościach oraz wierszem pro-
mującym zdrowy sposób życia.
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Chcesz być na czasie – jedz chleb na zakwasie
Nasza placówka od wie-
lu lat podejmuje działa-
nia dotyczące promocji 
zdrowego stylu życia 
wśród całej społeczności 
przedszkolnej. Realizu-
jemy programy, projek-

ty kształtujące prawidłowe nawyki żywieniowe. 
W działania zaangażowani są nie tylko pracowni-
cy przedszkola i ich podopieczni ale także rodzice 
i najbliższe środowisko lokalne. W bieżącym roku 
szkolnym otrzymaliśmy Akt Przynależności do 
grupy szkół i placówek ubiegających się o Certy�kat 
Szkoły Promującej Zdrowie.

Inicjatorką udziału w akcji ogłoszonej przez Fun-
dacji Dobre Życie była pani Bożena Padiasek – przed-
szkolny koordynator do spraw promocji zdrowia. 
Zapoznała nauczycielki z celami kampanii, przesłała 
materiały do przeanalizowania. Nauczycielki poparły 
pomysł. W kampanii uczestniczyło całe nasze przed-
szkole, razem 160 dzieci. Działania w poszczególnych 
grupach przygotowywane były wg pomysłów wycho-
wawczyń poszczególnych grup, a w ich realizacji po-
magali nam rodzice, panie kucharki oraz „Piekarnia 
Karmelek” i „Farma Mazurska” z Ełku.

Nasza placówka po raz pierwszy przystąpiła do 
kampanii, a myślą przewodnią było hasło „Chcesz być 
na czasie – jedz chleb na zakwasie”. Podjęliśmy szereg 
działań, mających na celu promowanie zdrowego sty-
lu życia, zdrowego odżywiania, a wreszcie uświado-
mienie społeczności przedszkolnej roli chleba w ży-
wienia człowieka, a zwłaszcza tego na zakwasie.

Kampanię „Tydzień dobrego chleba” dzieci z gru-
py V – starszaki rozpoczęły spotkaniem z panią die-
tetyk Ewą Bruzgul, która omówiła znaczenia pierw-

szego piętra piramidy żywienia, zwracając uwagę na 
produkty zbożowe z grubego przemiału czyli źródło 
węglowodanów złożonych, w tym błonnika. Pani 
E. Bruzgul omawiając rodzaje pieczywa wskazała 
wśród nich najbardziej odżywczy i wartościowy dla 
organizmu człowieka i zachowania zdrowia.

Następnie zorganizowałyśmy szereg wycieczek, 
których celem było zapoznanie dzieci z technologią 
produkcji pieczywa na zakwasie. Były to wyciecz-
ki nie tylko do piekarni, ale także do gospodarstwa 
wiejskiego. W czasie wycieczek dzieci miały możli-
wość wcielić się w rolę piekarza – samodzielnie wy-
konywały(formowały) chleb z ciasta przygotowa-
nego przez piekarza. Dzieci poznały różne rodzaje 
pieczywa dostępnego na rynku z zaznaczeniem tego 
najzdrowszego. W czasie wycieczek nauczycielki 
nie zapomniały o kształtowaniu norm społecznych 
w zakresie kulturalnego zachowania się w miejscach 
użyteczności publicznej. Każda wycieczka zakoń-
czona była degustacją chleba.

Wiadomości zdobyte w czasie wycieczek zostały 
utrwalone O tym jak powstaje chleb dzieci dowie-
działy się przy wykorzystaniu opowiadań, wierszy, 
prezentacji multimedialnych. Było więc słuchanie 
opowiadania pt. „Jak powstaje chleb?”, prezentacja 
krótkiego �lmu, prezentacja multimedialna oraz 
wizyta pani kucharki z kuchni przedszkolnej. Dzie-
ci słuchały też opowiadania „Bajeczka piekarska” 
A. Galicy, rozmawiały nt. jego treści oraz bawiły się 
masą solną. Uczyły się jak rozpoznać chleb pszenny, 
razowy czy żytni. Odbyła się też pogadanka z dziećmi 
nt. chleba na zakwasie i jego wartości odżywczych.

Zorganizowaliśmy też „Dzień dobrego chleba”, 
było spotkanie z kucharką, która wspominała jak 
w czasach jej dzieciństwa pieczono chleb. Potem był 
pokaz jak wyrabia się ciasto, formowanie chlebków 
i bułek przez dzieci. Degustacja przygotowanych 
chlebków przez kucharkę. Kolejne działania to na-
uka wiersza ,,Chleb”, historyjka obrazkowa ,,Od zia-

Nasza placówka od wie
lu lat podejmuje działa
nia dotyczące promocji 
zdrowego stylu życia 
wśród całej społeczności 
przedszkolnej. Realizu
jemy programy, projek

ty kształtujące prawidłowe nawyki żywieniowe. 

Miejskie Przedszkole 
PEREŁKA im. Jana 
Brzechwy w Ełku
woj. warmińsko–
mazurskie
www. ps2elk.edu
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renka do bochenka” na podstawie wiersza W. Bełzy 
,,Abecadło o chlebie”, zabawa dydaktyczna – zapo-
znanie z procesem powstawania chleba pt. „Będzie 
mąka, będzie chleb, z wykorzystaniem piosenki 
„Młyn” i serii obrazków.

W czasie realizacji zagadnień dotyczących akcji 
„Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia” po-
wstało wiele prac plastycznych wykonanych różny-
mi technikami. Nauczycielki wykorzystywały rów-
nież wiele zabaw ruchowych ze śpiewem i piosenek 
by utrwalić wiadomości pozyskane w czasie wy-
cieczek, zajęć z zakresu myślenia i mowy. Zabawy 
ruchowe realizowane w różnych częściach dnia pod 
hasłami: „Rolnik sam w dolinie ”, ,,Pieczemy chleb” 
– pantomima, Siejemy zboże”, „Podajemy worki ze 
zbożem”, „Mało nas do pieczenia chleba” – integra-
cja grupy podczas zabawy. Wydzieranka „Chlebek” 
– uzupełnianie konturu chlebka kawałkami brązo-
wego papieru. Na zajęciach plastycznych pt. „Rol-
nik, młynarz, piekarz” odbywało się kolorowanie 
ilustracji w wyznaczonych konturach. Kolejna praca 
plastyczna nosiła tytuł „Chlebki z masy solnej i róż-
norodnych ziaren”. Dalej – zabawa ilustrująca treść 
piosenki „Skąd się bierze chleb”, rozmowa na temat 
treści piosenki. Kolejne prace plastyczne pt. „Robi-
my bułeczki”. Zapoznanie dzieci z nową techniką 
plastyczną – lepienie z użyciem masy solnej. „Sekre-
ty chleba” – wyrabianie masy solnej z mąki, wody 
i soli, odmierzanie składników, wylepianie z masy 
solnej: chlebka, bułeczki i rogala. Przeprowadziły-
śmy też wiele zajęć praktycznych: Dzieci 3-letnie 
samodzielnie, pod bacznym okiem nauczycielki, 
wykonały kanapki na I śniadanie, wykorzystując 
chleb sporządzony na zakwasie oraz różnorodnych 
produktów. Zajęcia dały wiele radości najmłodszym 
naszym podopiecznym.

Grupa 4-latków przygotowała zdrowe kanapki 
wg własnego upodobania. Swoimi wytworami dzie-
ci poczęstowały wszystkich pracowników przed-
szkola.

W dniach 16-23.10.2014r. w naszym przedszko-
lu roznosił się piękny zapach. To efekt pieczenia 
przez dzieci chleba. Zakwas pozyskałyśmy od za-
przyjaźnionej piekarni.

Wspólne pieczenie chleba – zapoznanie dzieci 
z cyklem powstawania chleba, jego roli w obrzędach 
i zwyczajach ludowych, oraz jego zdrowotnymi wła-
ściwościami, uświadomienie znaczącej roli pracy 
rolnika, młynarza i piekarza w wytwarzaniu chleba, 
wpajanie szacunku do chleba powszedniego Oglą-
danie i dotykanie ziaren pszenicy, jęczmienia, owsa, 
żyta. Zajęcia warsztatowe – przygotowanie z panią 
kucharką ciasta na chleb na zakwasie z użyciem 
mąki, oleju, wody, różnych ziaren: słonecznika, 
sezamu, pestek dyni. Kolejne zajęcia warsztatowe 
– formowanie wypieków z pomocą pani kucharki: 
małych chlebków i układanie ich na blaszce – pie-
czenie.

Degustacja różnych rodzajów chleba – razowe-
go, pełnoziarnistego, pumpernikla, pieczywa chle-
bowego z dodatkami m.in.: z rodzynkami, z żura-
winą, z makiem, z sezamem – zakończyła akcję na 
terenie naszego przedszkola.

Zadbaliśmy też o promocję kampanii. Na stronie 
internetowej przedszkola, facebooku i łamach gaze-
ty umieściłyśmy zdjęcia, relacje na temat naszych 
działań w ramach akcji „Tydzień dobrego chleba 
i zdrowego stylu życia”.

Ten tydzień przyniósł wymierne korzyści. Nasze 
przedszkolak teraz świadomie i chętnie sięgają po 
razowy chleb. Realizacja tej tematyki miała także 
na celu kształtowanie u dzieci szacunku dla ludzi, 
którzy codzienną pracą zapewniają nam chleb – 
podstawowy pokarm goszczący na naszych stołach. 
Mamy nadzieję, że ta akcja uświadomiła wielu dzie-
ciom, rodzicom, że należy zwracać szczególną uwa-
gę na to jaki chleb zagości w codziennej ich diecie.

Udział w kampanii dał dzieciom możliwość 
wspólnego podejmowania różnorodnych działań, 
które przybliżyły im wiedzę na temat dobrego chle-
ba. Pracując w grupach dzieci uczyły się planowa-
nia własnej pracy, dzielenia się pomysłami, współ-
działania i współodpowiedzialności. Rozwijały 
w sobie postawę tolerancji, życzliwości oraz wiarę 
we własne możliwości. Potwierdziła iż w działania 
podejmowane przez nauczycielki zaangażowani są 
również rodzice i cały personel przedszkolny (panie 
z obsługi, panie z kuchni i pani intendentka).

„Tydzień” cieszył się dużym zainteresowaniem 
całej społeczności przedszkolnej. Będziemy starali 
się kontynuować projekt w następnych latach w na-
szym przedszkolu.

Z-ca koordynatora ds. promocji zdrowia
Bożena Padiasek
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Najsmaczniejszy był chleb pani profesor
22 października w ra-
mach kampanii Fundacji 
Dobre Życie Samorząd 
Uczniowski zorganizował 
w szkole dzień dobrego 
chleba. Przygotowano 

ulotki, informacje na FB i tablicę informacyjną. 
Jednak najbardziej emocjonującym momentem ca-
łej akcji, która wzbudziła duże zainteresowanie nie 
tylko wśród uczniów i nauczycieli, ale również pra-
cowników szkoły był poczęstunek.

Uczniowie przygotowali ponad 200 mini-ka-
napek z chleba na zakwasie. Był to miedzy innymi 
chlebek orkiszowy, z dodatkiem soi oraz chleb Pur 

Pur. Nie mogło zabraknąć powideł, smalczyku i ki-
szonych ogórków. Największym zainteresowaniem 
cieszył się jednak bochenek upieczony przez panią 
Profesor Małgorzatę Mo�nę. Każdy kto spróbował 
wiedział dlaczego. Ten smak i aromat przekonały 
nie jedną osobę do chleba własnego wypieku.

Przedstawiciele SU odwiedzali kolejne klasy in-
formując o zaletach dobrej jakości pieczywa. Akcja 
przyniosła uczniom wiele satysfakcji, warto podkre-
ślić, że zaangażowali się w nią także nowi ucznio-
wie pracujący na rzecz SU z klasy I LO. Samorząd 
uczniowski dziękuje wszystkim za pomoc a nauczy-
cielom i paniom z obsługi również za wyrozumiałość.

Opr. Kinga Snochowska

 

Wystawa o dobrym jedzeniu i zdrowym stylu życia
Od kilku lat jesteśmy 
Szkoła Promującą Zdro-
wie. W naszych działa-
niach tematyka zdro-
wego odżywiania i stylu 
życia pojawia się bardzo 
często. Dzieci korzystają 

z programu Mleko w Szkole, Owoce i Warzywa dla 
uczniów klas I-III, z bezpiecznych obiadów. Dzia-
łające w szkole Koło Caritas podejmuje różne dzia-

łania, również na rzecz dzieci z krajów misyjnych, 
które głodują i nie znają smaku chleba. Biorą udział 
w akcjach „Puszka dla maluszka”, „Znaczek dla mi-
sji” itp. Uzyskane pieniądze wysyłamy do krajów 
misyjnych.

Tegoroczną kampanię „Tydzień chleba” zorgani-
zowała, już po raz drugi w naszej szkole wychowaw-
czyni kl. I i opiekun SKC – mgr Elżbieta Grześko-
wiak. W spotkaniu brali udział uczniowie klas I-III 
z wychowawcami.

22 października w ra
mach kampanii Fundacji 
Dobre Życie Samorząd 
Uczniowski zorganizował 
w szkole dzień dobrego 
chleba. Przygotowano 

ulotki, informacje na FB i tablicę informacyjną. 

Zespół Szkół im. 
Stanisława Staszica 
w Gąbinie
woj. mazowieckie
http://www.zsgabin.pl/

Od kilku lat jesteśmy 
Szkoła Promującą Zdro
wie. W naszych działa
niach tematyka zdro
wego odżywiania i stylu 
życia pojawia się bardzo 
często. Dzieci korzystają 

z programu Mleko w Szkole, Owoce i Warzywa dla 

Zespół Szkół 
w Jaraczewie 
Szkoła Podstawowa 
w Goli
woj. wielkopolskie
www.gola.ovh.org
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Dzieci zaprezentowały historię i przysłowia zwią-
zane z chlebem. Pan Tomasz Vogt, twórca Muzeum 
Piekarnictwa w Pleszewie przybył do nas już po raz 
drugi. Opowiedział jak powstaje chleb na zakwasie. 
Pokazał też zakwas, który przywiózł ze sobą. Każdy 
mógł go dotknąć i popróbować. Dzieci posmako-
wały też chleba, który nasz gość przywiózł ze sobą. 
W jednej z sal przygotowaliśmy wystawę poświęconą 

zdrowej żywności i zdrowemu stylowi życia. Dzieci 
z klasy I upiekły ze swoimi rodzicami chleb.

Pamiętamy też o ruchu i aktywnym stylu życia. 
Uczniowie klas I biorą udział w zajęciach Koła Tury-
styczno-Regionalnego. W październiku dzieci wzięły 
udział w pieszym rajdzie „Pod parasolami”. Odwie-
dziły Izbę Regionalną w Górze, obejrzały eksponaty.

Tekst i zdjęcia EG

Frajdą było wycinanie obrazków  
i układanie piramidy żywienia

W dniach 16-20 listo-
pada Przedszkole nr 5 
z Oddziałami Żłobko-
wymi w Hajnówce brało 
udział w ogólnopolskiej 
kampanii realizującej 

projekt pod hasłem ,,Tydzień dobrego chleba i zdro-
wego stylu życia w szkole”. Przedszkole przystąpiło 
do przedsięwzięcia już po raz drugi rozszerzając 
działania na grupy przedszkolne w wieku 3-6 lat. 
Każda z grup prowadziła zajęcia zgodnie z możli-
wościami wiekowymi dzieci.

W ramach wprowadzenia do realizacji projek-
tu przedszkolaki zapoznały się z wyglądem i ko-
lejnością uszeregowania produktów w piramidzie 
oraz z nazewnictwem poszczególnych pięter. Wiel-
ką frajdą było wycinanie i kolorowanie obrazków 
przedstawiających produkty żywnościowe oraz 
wspólne układanie z nich pięter piramidy żywienia.

Kolejnym etapem projektu było zapoznanie 
dzieci z procesem powstawania chleba oraz rodza-
jami zbóż. W ramach tego etapu odbyło się:

 ✓ segregowanie i smakowanie ziaren: dyni, sło-
necznika sezamu, lnu, maku itp.;

 ✓ wycieczka do sklepu spożywczego: poznanie 
różnych rodzajów pieczywa;

 ✓ wycieczka do sklepu z ziarnami: oglądanie i po-
równywanie nasion, suszonych owoców i wa-
rzyw;

 ✓ praca z historyjką obrazkową do opowiadania 
,,Od ziarenka do bochenka”;

 ✓ wysłuchanie opowiadania ,,Żyto i chleb” Cz. Jan-
czarskiego prezentującego pracę rolnika, młyna-
rza, piekarza i miejsca w których pracują.
Aby dzieci mogły sobie lepiej uzmysłowić, jak 

ważną rolę odgrywało pieczenie chleba w domach, 
przedszkolaki wybrały się do Ośrodka i Muzeum 
Kultury Białoruskiej w Hajnówce. Podczas wyciecz-
ki dzieci zapoznały się z ludową tradycją wypieku 
chleba na Podlasiu – począwszy od uprawy zboża 
do narzędzi rolniczych i sprzętów domowych nie-
zbędnych do jego wypieku.

Uczestnicząc w wycieczce do hajnowskiej pie-
karni, dzieci miały możliwość obserwacji procesu 
powstawania pieczywa. Zapoznały się tam z wyglą-
dem i wyposażeniem piekarni, pracą piekarzy oraz 
czynnościami wykonywanymi przez pracowników 
zakładu.

Ostatnim etapem realizacji projektu było samo-
dzielne pieczenie chleba na zakwasie przez dzieci 
oraz zaproszonego gościa. Pracochłonny proces pod-
czas którego same odmierzały produkty, mieszały je 
i wyrabiały zakończył się uroczystą degustacją. Dzie-
ci samodzielnie przygotowały kanapki z upieczonego 
chleba, które z wielkim apetytem zjadały.

Dodatkową atrakcją mającą na celu utrwalenie 
nazewnictwa zbóż i nasion było wykonywanie prac 
plastycznych z wykorzystaniem m.in. ryżu, kaszy 

W dniach 16-20 listo
pada Przedszkole nr 5 
z Oddziałami Żłobko
wymi w Hajnówce brało 
udział w ogólnopolskiej 
kampanii realizującej 

projekt pod hasłem ,,Tydzień dobrego chleba i zdro

Przedszkole nr 5 
z Oddziałami Żłobkowymi 
w Hajnówce
woj. podlaskie
www.przedszkole5.fc.pl
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gryczanej, kaszy jęczmiennej, jak również udział 
w zabawach ruchowych związanych z powstawa-
niem chleba.

Podczas realizacji projektu ,,Tydzień chleba” dzie-
ci poznały wiele ważnych zasad oraz pojęć związa-
nych ze zdrowym odżywianiem, które zostały wsparte 
praktycznymi przykładami. Na podstawie własnych 

działań i doświadczeń przedszkolaki zdobyły wiedzę 
i utrwaliły ją w efektowny i ciekawy sposób.

Nauczycielki grup V, VI, VII, VIII, IX: Julita 
Tokajuk, Zo�a Owsieniuk, Dorota Jurczuk, Barba-
ra Dmitruk, Sylwia Filinowicz, Renata Bartosze-
wicz, Małgorzata Saadoon, Anna Sacharczuk, Asia 
Suchodoła, Aniela Kot.

Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia
W dniach 16-23 paź-
dziernika 2014 roku ob-
chodziliśmy w naszej 
szkole „Tydzień dobrego 
chleba i zdrowego stylu 
życia”. W kampanii zor-

ganizowanej przez Fundację Dobre Życie braliśmy 
udział po raz drugi. Akcję przygotował i przeprowa-
dził Zespół do spraw Promocji Zdrowia.

W ramach tego przedsięwzięcia wykonaliśmy 
następujące zadania:

 ✓ Przygotowanie plakatu informacyjnego z do-
kładnym przebiegiem akcji;

 ✓ Prezentacja multimedialna na temat dobrego 
chleba i zdrowego stylu życia;

 ✓ Prelekcja na temat: Słów kilka o zdrowym odży-
wianiu;

 ✓ Pieczenie chleba na zakwasie przez uczniów;
 ✓ Przygotowanie kanapek oraz degustacja chleba 

na zakwasie;
 ✓ Wykonanie plakatów tematycznych o chlebie 

przez poszczególne klasy;
 ✓ Wizyta w piekarni;
 ✓ Urządzenie kącika ,,Od ziarenka do bochenka”;
 ✓ Konkursy;
 ✓ Wystawa prac;
 ✓ Apel podsumowujący kampanię;
 ✓ Rozdanie dyplomów.

Elżbieta Jackiewicz,
Izabela Rodzoch

Sprawozdanie z Festiwalu Zdrowej Żywności
15 października 2014 
roku odbyła się już trzecia 
edycja Festiwalu Zdrowej 
Żywności. Tradycyjnie 
obejmowała ona kon-
kurs plastyczny, w którym 

uczniowie naszej placówki za pomocą różnych tech-
nik prezentowali swój punkt widzenia „zdrowej żyw-
ności”. Kolejną składową festiwalu był konkurs rozpo-
znawania i nazywania popularnych owoców i warzyw.

Jak zwykle można było liczyć na rodziców i opie-
kunów, którzy dostarczyli swoje przetwory, sałatki, 

soki i kompoty oraz wypiekane domowe pieczywo. 
Nowością była prezentacja plastra miodu oraz ka-
pelusza pszczelarza – jednego z rodziców naszych 
uczniów. Zabawa wpisała się w obchody „Tygodnia 
dobrego chleba i zdrowego stylu życia w szkole” 
propagowanego przez Fundację Dobre Życie z sie-
dzibą w Warszawie.

Festiwal zakończył się wspólną degustacją przy-
niesionych produktów.

Organizator festiwalu – mgr rehabilitacji rucho-
wej Wojciech Respondek.

W dniach 16-23 paź
dziernika 2014 roku ob
chodziliśmy w naszej 
szkole „Tydzień dobrego 
chleba i zdrowego stylu 
życia”. W kampanii zor

ganizowanej przez Fundację Dobre Życie braliśmy 

Zespół Szkół Specjalnych 
im. Janiny Porazińskiej 
w Ignacowie
www.zssignacow.szkolnastrona.pl 
zssignacow@wp.pl

roku odbyła się już trzecia 
edycja Festiwalu Zdrowej 
Żywności. Tradycyjnie 
obejmowała ona kon
kurs plastyczny, w którym 

uczniowie naszej placówki za pomocą różnych tech

Specjalny Ośrodek 
Szkolno–Wychowawczy 
w Jeleniej Górze
woj. dolnośląskie
www.zsip.jgnet.pl/kruszwicka
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Lekcje o zdrowym odżywianiu
W dniach 16-23 paź-
dziernika nasza szkoła 
wzięła udział w ogól-
nopolskiej kampanii pt. 
„Tydzień dobrego chleba 
i zdrowego stylu życia 
w szkole 2014”. Przystę-
pując do powyższej ak-

cji opiekunowie wraz z uczniami przeprowadzili 
w Zespole Placówek Oświatowych im. ks. Stanisła-
wa Słotwińskiego w Kamieniu kilka przedsięwzięć. 
Dzięki przychylności kierownictwa i pracowników 
Piekarni GS Samopomoc Chłopska w Czernicho-
wie, uczniowie klasy II i III szkoły podstawowej 
odwiedzili piekarnię. Kierownik oprowadził dzieci 
po budynku, zapoznając je z cyklem produkcji pie-
czywa. Następnie pod okiem pracowników piekarni 
uczniowie własnoręcznie zrobili bułki. Dla dzieci 
był także przygotowany słodki poczęstunek.

Kolejnym przedsięwzięciem było przygotowa-
nie gazetki tematycznej oraz wystawki pod tytułem 
„Motyw chleba w literaturze”. Państwo Zaborowscy, 
właściciele piekarni w Kaszowie przekazali szko-
le różne rodzaje chleba. W związku z tym wszyscy 
uczniowie mieli możliwość degustacji otrzymanego 
pieczywa podczas przerw.

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej prze-
prowadzili w klasach lekcje o tematyce zdrowego 
odżywiania. W ramach zajęć praktycznych dzieci 
przygotowywały kolorowe i zdrowe kanapki, które 
wszyscy zjedli ze smakiem. Informacje z w/w kam-
panii zostały umieszczone na stronie internetowej 
szkoły jak również przesłane do wydawnictwa re-
gionalnej gazety „Orka”. Organizatorami tych dzia-
łań w szkole były osoby: R. Nienartowicz, M. Pie-
kiełko, R. Wieczorek.

Dobry chleb na każdym stole
W 2014 roku nasza Szko-
ła przystąpiła do sieci 
Szkół Promujących Zdro-
wie. W dniach 16-23 paź-
dziernika 2014 r wzięli-
śmy udział w VI edycji 

ogólnopolskiej kampanii „Tydzień dobrego chleba 
i zdrowego stylu życia w szkole”. W ramach tej kam-
panii w naszej szkole został zorganizowany metodą 
projektu cykl działań adresowanych do uczniów, 
nauczycieli i społeczności lokalnej. „Tydzień” roz-
poczęliśmy od akcji propagującej ideę kampanii. Na 
korytarzach i w klasach pojawiły się kolorowe gazet-
ki tematyczne, dostarczające społeczności szkolnej 

jak najwięcej informacji o zdrowym sposobie odży-
wiania się i walorach chleba na zakwasie. W klasach 
1-3 odbyły się zajęcia „Od ziarenka do bochenka”, 
a w klasach 4-6 godziny z wychowawcą poświęco-
ne były promocji zdrowego stylu życia. Następnego 
dnia uczniowie klas młodszych odwiedzili Piekar-
nię GS Kamienica, gdzie poznali technologię pro-
dukcji chleba, przyglądali się pracy piekarza oraz 
skosztowali świeżutkich bułeczek. W klasach poja-
wiły się kąciki z ekspozycją rodzajów ziarna, mąki 
i chleba. W kolejnym dniu kampanii w murach 
szkoły gościły Panie z Koła Gospodyń Wiejskich, 
które w krótkiej scence tematycznej opowiedziały 
o tradycji wypieku chleba, poczęstowały chlebem 

W dniach 16-23 paź
dziernika nasza szkoła 
wzięła udział w ogól
nopolskiej kampanii pt. 
„Tydzień dobrego chleba 
i zdrowego stylu życia 
w szkole 2014”. Przystę
pując do powyższej ak

Zespół Placówek 
Oświatowych 
im. ks. Stanisława 
Słotwińskiego 
w Kamieniu
woj. małopolskie
www.szkolakamien.czernichow.pl

W 2014 roku nasza Szko
ła przystąpiła do sieci 
Szkół Promujących Zdro
wie. W dniach 16-23 paź
dziernika 2014 r wzięli
śmy udział w VI edycji 

ogólnopolskiej kampanii „Tydzień dobrego chleba 

Szkoła Podstawowa nr 1 
im. Bohaterów Warszawy 
w Kamienicy
woj. małopolskie
www.sp1.kamienica.net.pl
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na zakwasie, upieczonym w oparciu o stare przepisy 
i wiekową tradycję. Uczniowie klas VI redagowali 
przepisy na chleb oraz analizowali i interpretowali 
utwory o chlebie. Czwartoklasiści uczyli się szacun-
ku do Darów Bożych, zbierając informacje o pol-
skich tradycjach związanych z chlebem.

Następny dzień upłynął wszystkim pod hasłem 
„Śniadanie daje moc”. Uczniowie mogli przekonać 
się, że śniadanie pomaga dobrze zacząć dzień i daje 
równy start w szkolne obowiązki. Wszystkie klasy 
zaangażowały się w organizację wspólnego zdrowe-
go śniadania. Dzieciaki miały frajdę nie tylko z sa-
modzielnie wykonywanych kanapek, ale także spró-
bowania nowych smaków, dzielenia się z innymi, 
dowiedzenia się, co lubią na śniadanie inne dzieci 
i dlaczego właściwie śniadanie jest takie ważne. 
W przedostatnim dniu uczniowie klas młodszych 
uczestniczyli w pieczeniu chleba a sekcja infor-
matyczna Samorządu Uczniowskiego promowała 
zdrowy chleb, rozdając ulotki zawierające recepturę 

na zakwas, ciasto chlebowe oraz udzielając wskazó-
wek związanych z jego produkcją.

23.10.214 odbyła się najsmaczniejsza część tej 
kampanii. Tego dnia cała szkoła od parteru aż po 
dach pachniała chlebem. Dzięki wielkiemu zaanga-
żowaniu uczniów, nauczycieli i całej społeczności 
lokalnej na głównym korytarzu pojawił się wielki 
stół z wielką ilością różnego rodzaju pieczywa, wy-
pieków regionalnych oraz smakowych dodatków. 
Miłym akcentem tego dnia była część artystyczna 
– wiersze o chlebie, ciekawostki, piosenki i taniec 
do melodii „Zasiali górale…”. Swoją obecnością za-
szczycił nas w tym dniu Pan Wójt Władysław Sa-
dowski, doceniając podjęte przez nas inicjatywy.

Dzięki uczestnictwu w kampanii nastąpiło 
wzmocnienie symbolu chleba w świadomości każ-
dego ucznia. Działania projektowe stały się nauką 
szacunku do chleba oraz do ludzi, dzięki którym on 
powstaje.

E. Bednarczyk

Szkoła pachniała chlebem
Nasza szkoła po raz 
pierwszy przystąpiła do 
kampanii Fundacji Dobre 
Życie „Tydzień dobrego 
chleba i zdrowego stylu 

życia w szkole 2014”. Działaniem poprzedzającym 
„Tydzień” było przygotowanie prezentacji „Zalety 
chleba na zakwasie” przez uczniów klasy VI. Szósto-
klasiści musieli zwery�kować wiele informacji na 
temat sposobów pieczenia chleba i walorów zdro-
wotnych chleba dostępnego na rynku.

Autorzy najlepszych prezentacji podzielili się swą 
wiedzą z uczniami klas: 0, I, II i III. Przygotowali też, 
z pomocą swoich babć – degustację chlebów pieczo-
nych w domu, posmarowanych masłem i miodem. 
Wszystkie maluchy, także niejadki z radością i wiel-
kim apetytem zjadły pyszny, pachnący chlebek.

Uczniowie klasy V przygotowali plakaty rekla-
mujące walory zdrowotne chleba na zakwasie pt. 
„Zalety wiejskiego chleba” (w tym sposoby piecze-
nia chleba, rodzaje i ich wartości odżywcze). Każda 
z klas młodszych wzięła udział w konkursie pla-
stycznym „Co dobrego kryje chleb?”, ogłoszonym 
i przeprowadzonym przez autorów prezentacji.

Uczniowie klasy IV wzięli udział w projekcie 
„Młodzi piekarze”. Pojedynczo, w grupie, przy po-
mocy rodziny piekli w domu chleb. Swoją pracę do-
kumentowali na zdjęciach, zrobili też pokaz upie-
czonego chleba wraz z degustacją. Pożytki to: nauka 
poprzez wspaniałą zabawę; mile spędzony czas 
wśród kolegów i rodziny; pokaz ukrytych talentów 
i pomysłowości.

Uczniowie klasy V pod opieką pani Elżbiety Mo-
skwy upiekli chleb. Naturalne i najzdrowsze pro-
dukty, pełna koncentracja i gotowość do pracy tak 

Nasza szkoła po raz 
pierwszy przystąpiła do 
kampanii Fundacji Dobre 
Życie „Tydzień dobrego 
chleba i zdrowego stylu 

życia w szkole 2014”. Działaniem poprzedzającym 
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można w skrócie opisać to co się działo. Najpierw 
robili ciasto, pilnowali czy rośnie, liczyli każdą mi-

nutę chlebka w piecyku. Tak powstał przyjemnie 
ciepły, pachnący, z bajecznie chrupiącą skórką – 
chlebuś. W całej szkole unosił się jego zapach, który 
na długo zostanie w pamięci.

22 października odbyła się ogólnoszkolna im-
preza podsumowująca działania kampanii pod ha-
słem „Dzień Chleba i promocji zdrowej żywności”. 
Uczniowie wszystkich klas przygotowali w szko-
le śniadanie, którego motywem przewodnim był 
swojski chleb. Jak zwykle niezawodne były babcie 
uczniów, które upiekły chleb zgodnie tradycyjną 
recepturą wzbogacone nasionami słonecznika, lnu, 
dyni. W każdej sali lekcyjnej czuć było piękne za-
pachy, a oczy zachwycały się szeroką paletą barw 
owoców i warzyw będących elementem zdrowego 
śniadania. Zarówno dzieci jak i nauczyciele, a także 
rodzice biorący udział w tym przedsięwzięciu byli 
zachwyceni takim rodzajem zajęć edukacyjnych.

Koordynator: Beata Kołodziej

„Tydzień” pozostawił ślad w pamięci  
i smak chleba w ustach

W naszym Zespole kam-
pania pt. „Tydzień do-
brego chleba i zdrowego 
stylu życia”, wykreowana 
przez Fundację Dobre 
Życie odbyła się po raz 
pierwszy. W dniach 16-

23.X.14 r. miało miejsce wiele różnorodnych dzia-
łań, których głównym bohaterem był chleb.

W klasach młodszych podczas lekcji uczniowie 
poznali drogę powstawania chleba – od ziarenka do 
bochenka. Wykonali też piękne prace plastyczne, 
z których następnie urządzono wystawkę na szkol-
nym korytarzu.

Wchodzący na I piętro mogli podziwiać tablice 
z pracami uczniów i nauczycieli. Była tam obszerna 
relacja z wycieczki do Muzeum Chleba w Radzion-

kowie, gazetka biblioteczna pt. „Motyw chleba w li-
teraturze” i modlitwy dziękczynne za chleb nasz po-
wszedni, ułożone przez szóstoklasistów. Na ścianach 
zawieszone były rysunki oraz ciekawe plakaty, autor-
stwa uczniów gimnazjum, ukazujące śniadania na 
wszystkich kontynentach. Dzięki zawartym na nich 
informacjom dowiedzieliśmy się, że nie wszędzie na 
świecie konsumuje się chleb podczas porannego po-
siłku. Jedna z klas przygotowała też plansze o pieczy-
wie napisane w języku angielskim. Wzrok widzów 
przykuwały również prezentowane zdjęcia, wykona-
ne w ramach tematycznego konkursu fotogra�czne-
go przez uczniów i jego organizatora.

Kulminacyjnym momentem chlebowego tygo-
dnia była środa. W tym dniu od samego ranka dużo 
się działo. Kilku uczniów z kl. V pomagało p. Kor-
nelii piec wieloziarnisty chleb na zakwasie. Rodzi-

W naszym Zespole kam
pania pt. „Tydzień do
brego chleba i zdrowego 
stylu życia”, wykreowana 
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pierwszy. W dniach 16-

23.X.14 r. miało miejsce wiele różnorodnych dzia
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ce, a właściwie mamy, szykowały pyszne kanapki ze 
świeżego chlebusia, sponsorowanego przez piekar-
nię. W tym czasie odbył się dla wszystkich uczniów 
apel, podczas którego dwaj piekarze (mistrz i uczeń) 
– przedstawili w teorii i praktyce proces wypieku 
pieczywa oraz walory chleba na zakwasie. Wraże-
nia słuchowe i wzrokowe dopełnione zostały efek-
tami specjalnymi, albowiem dochodziły już do nas 
zapachy pieczonego chleba w szkolnej kuchni. Na 
zakończenie apelu, przygotowane podczas pokazu 
przez naszego absolwenta, Roberta, bułeczki tra�-
ły do kuchennego pieca. W końcu koło południa 
odbyła się degustacja dzisiejszych wypieków i zdro-
wego śniadania. Częstowali się uczniowie, goście, 
nauczyciele i inni pracownicy szkoły. Do świetlicy 
i zmywalni wracały puste talerze, a pytane potem 
osoby odpowiadały, że poczęstunek był bardzo 
smaczny. Jeszcze tego samego dnia uczniowie kl. V 

razem z wychowawczynią upiekli swój własny chleb 
i cieszyli się tym dokonaniem.

Tydzień minął szybko, ale pozostawił ślad w pa-
mięci i smak chleba w ustach. Jeśli będzie taka po-
trzeba, to i w przyszłym roku weźmiemy udział 
w kolejnej edycji tej kampanii. Na razie polecamy 
wszystkim czytelnikom chleb na zakwasie i zachę-
camy do prowadzenia zdrowego stylu życia nie tyl-
ko w szkole.

Uczniowie i nauczyciele ze szkoły w Kielczy

Od Wydawcy: Wincenty z Kielczy (znany też 
jako Wincenty z „Kielc”, Mistrz Wincenty, Vincen-
tius de Kielcza, „Kielecki”, dominikanin Wincenty), 
(ur. około 1200, zm. po 1262) – polski poeta two-
rzący po  łacinie,  kompozytor, hagiograf,  kano-
nik krakowski, dominikanin. Autor sławnego hym-
nu Gaude Mater Polonia.

Chlebem pachniało po raz piąty
Odpowiadając na apel 
Fundacji Dobre Życie 
zorganizowaliśmy już 
po raz piąty „Tydzień 
dobrego chleba”. Rozpo-
częliśmy 16.10.14 r. od 
pokazu multimedialnego 

na temat „Prawidłowego żywienia młodzieży”, wy-
świetlanego na głównym holu oraz w czasie godzin 
wychowawczych. Atrakcją były również przygoto-
wane przez uczniów tartinki, którymi częstowali 
koleżanki i kolegów oraz pracowników szkoły.

17.10 obejrzeliśmy pokaz multimedialny na 
temat „Dobrego chleba”, w czasie którego promo-
waliśmy zdrowotne walory pieczywa żytniego na 
zakwasie. Tego dnia dzięki naszym sponsorom 
(właścicielom okolicznych piekarni) w szkole od-
był się „Pokaz chleba”. Oglądaliśmy i smakowali-
śmy przeróżne asortymenty pieczywa oferowanego 
przez piekarnie. Wspaniały zapach pieczywa rozno-
sił się, pachniało dosłownie wszędzie!

Przyjrzeliśmy sie różnym rodzajom mąk, zakwa-
som i ciastu, z których przygotowany został chleb 
dostarczony na nasz pokaz z piekarni. Smakowali-
śmy pyszne tartinki i wyśmienite kanapki ze smal-
cem i kiszonym ogórkiem, oglądaliśmy pokaz wy-
platania chałek, przygotowany przez uczniów.

Uczestniczyliśmy też w konkursie na plakat na 
temat „Dobrego chleba i zdrowego stylu życia”. 
23.10 rozwiązaliśmy konkurs, kończąc tym samym 
kampanię. Wielką atrakcją dla laureatów konkur-
su była wycieczka do zaprzyjaźnionej piekarni. 
Uczniowie obejrzeli w niej wszystkie maszyny i z 
ogromnym zaciekawieniem zapoznawali się z zasa-
dami ich działania. Obserwowali przy tym proces 
przygotowania ciasta, formowania chleba oraz spo-
sób jego wypieku w piecach. Wycieczka zakończyła 
się degustacją bułek i chleba razowego.

Kampanię przygotowały: Katarzyna Olszak, 
Izabela Woźniak-Nasiadka – nauczycielki przed-
miotów gastronomicznych zawodowych.

Informację przysłała pani dyrektor Hanna Cu-
piał.

Odpowiadając na apel 
Fundacji Dobre Życie 
zorganizowaliśmy już 
po raz piąty „Tydzień 
dobrego chleba”. Rozpo
częliśmy 16.10.14 r. od 
pokazu multimedialnego 

na temat „Prawidłowego żywienia młodzieży”, wy
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im. Bolesława III 
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Idee kampanii zostały przez uczniów docenione
Nasza szkoła wzięła 
już po raz trzeci udział 
w kampanii Fundacji 
Dobre Życie „Tydzień 
Dobrego Chleba i Zdro-
wego Stylu Życia w Szko-
le”. Organizację działań 

poprzedziłam nawiązaniem kontaktu z Instytutem 
Żywności i Żywienia w Warszawie, skąd otrzymali-
śmy materiały edukacyjne: plakaty, broszurki, a tak-
że poradnik dla nauczycieli – „Szkoła i przedszko-
le przyjazne żywieniu i aktywności �zyczne” oraz 
Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie, który 
przekazał nam poradniki dla dyrektorów i pracow-
ników szkół oraz rodziców – „Wspólne drugie śnia-
danie w szkole”. W dużym stopniu korzystaliśmy też 
z materiałów zamieszczonych w raporcie i porad-
niku Fundacji Dobre Życie. Gazetka znajdująca się 
w holu informowała o „Tygodniu”.

Udział naszej szkoły w Kampanii w tym roku 
uwzględniał następujące działania:

Światowy Dzień Chleba –  
I Szkolne Wspólne Drugie Śniadanie

Wspaniałe pieczywo na zakwasie dostarczyły, 
na moją prośbę, dobre warszawskie piekarnie: Put-
ka, Otrębusy, SPC. Uczniowie klas 0-III w swoich 
klasach samodzielnie przygotowali kanapki. W tym 
dniu nikt nie jadł chipsów, paluszków słonych czy ba-
tonów czekoladowych. Wszyscy najedli się smacznie 
i zdrowo, i nie mieli ochoty na takie rzeczy.

II Międzyświetlicowy Turniej Sportowy
Zorganizowany przez p. Mariusza Kłosińskie-

go – wychowawcę świetlicy, turniej zakończył się 
wspólnym poczęstunkiem. Był to prawdziwy przy-

smak – chleb ze smalcem. Tym samym ideę „Tygo-
dnia” przekazaliśmy dalej. Turniej rozgrywaliśmy 
z sąsiadującą z nami w Konstancinie szkołą No Bell.

Konkurs na Piramidę Zdrowego Żywienia
Prace grupowe wykonane zostały przez dzieci 

klas I-III techniką dowolną, pod okiem wychowaw-
ców klas. Organizatorki i jurorki konkursu, panie 
– Maria Kłos i Katarzyna Warzyńska – wychowaw-
czynie świetlicy, miały trudne zadanie z podjęciem 
decyzji o przyznaniu pierwszych miejsc. Ostatecz-
nie I miejsce w konkursie zajęła klasa II b (wycho-
wawczyni: p. A. Maksymiuk).

Pogadanki i zajęcia prowadzone przez wycho-
wawców klas 0-III na podstawie materiałów IŻiŻ 
oraz Fundacji Dobre Życie, dotyczące zdrowego 
stylu życia, a szczególnie zdrowego żywienia, któ-
rego warunkiem jest spożywanie pełnowartościo-
wego pierwszego śniadania, w jadłospisie którego 
nie może zabraknąć zdrowego pieczywa (w ciągu 
całego tygodnia). Uczniowie klas III uczyli się czy-
tać etykiety i wybierać wartościowe pieczywo bez 
polepszaczy czy środków przedłużających trwałość 
i oczywiście na zakwasie.

Pogadanki na temat symboliki i tradycji zwią-
zanych z chlebem w naszej kulturze, prowadzone 
przez p. Anetę Asendy – nauczycielkę religii.

16 października w czasie dużej przerwy zorgani-
zowałam degustację pieczywa dla starszych uczniów 
naszej szkoły. Przygotowane „pajdy” ze smalcem ro-
zeszły się w błyskawicznym tempie. Idea „Tygodnia” 
została przez nich kupiona. Z pewnością włączą się 
w organizację działań w przyszłym roku.

Koordynatorka Kampanii
Iwona Michta
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Udział wzięli wszyscy
W roku szkolnym 
2014/2015 dołączyliśmy 
do grona szkół biorących 
udział w VI edycji kam-
panii „Tygodnia dobrego 
chleba i zdrowego sty-
lu życia w szkole”. Jako 

Szkoła Promująca Zdrowie pragniemy, aby nasi wy-
chowankowie odżywiali się zdrowo oraz podejmu-
jemy wiele działań na rzecz zdrowego stylu życia.

W ramach kampanii, której inicjatorem jest 
Fundacja Dobre Życie zorganizowaliśmy pokaz 
wypieku dobrego chleba na zakwasie. Na warszta-

tach szkolnych młodzież klas kucharskich upiekła 
przeróżne rodzaje dobrego pieczywa. W dniu tym 
odbyła się również prelekcja dotycząca walorów od-
żywczych, zdrowotnych oraz smakowych pieczywa 
pieczonego tradycyjną metodą. Wszyscy uczestnicy 
częstowali się przepysznym chlebem zapoznając się 
z „tajnikami” jego wypieku. W uroczystości tej ak-
tywnie brali udział uczniowie, nauczyciele, pracow-
nicy oraz rodzice naszych wychowanków.

Koordynatorzy akcji:  
Beata Adamczyk, Małgorzata Piskorska  

oraz Jakub Walas

 

Wszyscy byli zainteresowani zajęciami 
 „O dobrym chlebie i zdrowym stylu życia”

Uczniowie naszej Szkoły 
wzięli udział w kampanii 
pt. „Tydzień dobrego chle-
ba i zdrowego stylu życia 
w szkole 2014” Fundacji 
Dobre Życie. W ramach 

realizacji treści programowych w dniach 16-24.X.14 
dzieci uczestniczyły w zajęciach „Od ziarenka do bo-
chenka”, poznały drogę powstawania chleba, różne 
zboża z których wypieka się chleb, same formowały 
bułki. W czasie wypieku bułek i chlebów uczniowie 
spędzali czas na świeżym powietrzu (biegi, gry, zaba-
wy) i poznawali uroki wiejskiego krajobrazu.

Kolejnym wydarzeniem w naszej Szkole było 
„Zdrowe drugie śniadanie w klasie II i III”. Ucznio-
wie z nauczycielami przygotowali kanapki z chleba 
na zakwasie ze zdrowymi dodatkami (było ich tak 
dużo, że obdarowali wszystkich nauczycieli i część 
uczniów). Klasa I w ramach zajęć promujących 
zdrowy styl życia przygotowała sałatkę owocową. 
Dzieci z klas I – III w ramach zajęć lekcyjnych po-
znały walory odżywcze chleba na zakwasie oraz 

elementy zdrowego stylu życia. W klasie II przygo-
towana została gazetka przedstawiająca etapy po-
wstawania chleba.

Wszyscy uczniowie byli bardzo zainteresowani 
zajęciami i chętnie słuchali informacji o dobrym 
chlebie i zdrowym stylu życia.

Jadwiga Chmura-Nowak

W roku szkolnym 
2014/2015 dołączyliśmy 
do grona szkół biorących 
udział w VI edycji kam
panii „Tygodnia dobrego 
chleba i zdrowego sty
lu życia w szkole”. Jako 

Szkoła Promująca Zdrowie pragniemy, aby nasi wy
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Dużo nas do pieczenia chleba
Nasz Zespół po raz 
pierwszy włączył się do 
kampanii „Tydzień do-
brego chleba i zdrowego 
stylu życia w szkole”. Pla-
nując zadania do reali-
zacji w czasie jej trwania 

założyliśmy iż młodzież naszej szkoły zapozna się 
z tradycyjnymi oraz nowoczesnymi technikami pro-
dukcji chleba, samodzielnie będzie wypiekać chleb 
z różnymi dodatkami oraz pozna historie związane 
z jego produkcją.

W ramach trwania tego przedsięwzięcia przyję-
liśmy do realizacji następujące zadania:

 ✓ akcję promocyjno – informacyjną w postaci ga-
zetek tematycznych oraz dosłownie oplakatowa-
liśmy szkołę plakatami o tematyce chleba

 ✓ zajęcia z wypieku chleba w piekarni GS Kro-
ścienko

 ✓ prezentację produkcji chleba wraz z degustacją 
dla wszystkich uczniów ZSZiP

 ✓ 22-23 października – warsztaty wypieku chle-
ba prowadzone przez nauczycieli ZSZiP dla 
uczniów Gimnazjów

 ✓ 16-23 października – wypiek chleba z różnego 
rodzaju mąki, z różnymi dodatkami, wraz z jego 
prezentacją oraz degustacją w restauracji Kla-
syczna prowadzonej przez ZSZiP.
17 października zorganizowaliśmy wycieczkę 

zawodową dla uczniów klasy I Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej do piekarni prowadzonej przez Gmin-
ną Spółdzielnię Samopomoc Chłopska w Krościen-
ku nad Dunajcem. Młodzież zwiedziła piekarnię, 
poznała: działanie i zastosowanie pieców do wypie-
ku chleba metodą tradycyjną, rodzaje i typy mąki 
używanej do wypieku chleba oraz warunki jej prze-
chowywania. Została zapoznana z mechanicznymi 

urządzeniami do przesiewania mąki oraz procesem 
technologicznym produkcji chleba na który składa-
ją się: otrzymanie zakwasu, zarabianie i wyrabianie 
ciasta, formowanie bochenków i ich wypiek. Naj-
ciekawszym elementem wycieczki było dla uczniów 
wykonywanie czynności, takich jak formowanie 
oraz wyjmowanie upieczonego chleba z pieca pod 
kierunkiem piekarza. Zajęcia warsztatowe przepro-
wadził dla uczniów kierownik piekarni pan Antoni 
Knutelski wraz z pracownikami zmiany.

Kolejny dzień – 21 października był dla naszej 
kampanii szczególnie ważny. Przygotowaliśmy pre-
zentację multimedialną na temat chleba, połączoną 
z degustacją chleba dla całej społeczności szkol-
nej. Podczas prezentacji młodzież zaznajomiła się 
z historią wypieku pieczywa, poznała rodzaje zbóż 
z których otrzymuje się mąkę, zapoznała się z nie-
którymi rodzajami mąki razowej, poznała co to jest 
zakwas, jakie wartości i znaczenie ma chleb w na-
szej tradycji i kulturze. Podczas degustacji smako-
wała wyrobów tj. chleb pełnoziarnisty z suszonymi 
śliwkami, chleb domowy, bułeczki pełnoziarniste, 
chleb z ziołami.

22 października w ramach kampanii gościliśmy 
uczniów z Publicznego Gimnazjum w Krościenku. 
Celem warsztatów było przedstawienie techniki 
pieczenia tradycyjnego chleba na zakwasie, a także 
uświadomienie jak ważne jest właściwe odżywianie, 
szczególnie w okresie wzrostu i dojrzewania. Warsz-
taty obejmowały sporządzanie tradycyjnego chleba 
na zakwasie żytnim, chleba ziołowego i bułeczek 
razowych z różnymi dodatkami. Gimnazjaliści byli 
bardzo zaangażowani w ręczny wyrób chleba. Wiel-
ką radość sprawiało również formowanie bułeczek, 
a później degustacja przygotowanych wyrobów. 
W ramach warsztatów uczniowie mieli także oka-
zję obejrzeć prezentację dotyczącą historii chleba 

Nasz Zespół po raz 
pierwszy włączył się do 
kampanii „Tydzień do
brego chleba i zdrowego 
stylu życia w szkole”. Pla
nując zadania do reali
zacji w czasie jej trwania 

założyliśmy iż młodzież naszej szkoły zapozna się 

Zespół Szkół 
Zawodowych 
i Placówek w Krościenku 
nad Dunajcem
woj. małopolskie
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i technologii produkcji w wybranych piekarniach. 
Mogli również poznać zboża i mąki, które są wyko-
rzystywane do produkcji pieczywa.

Często uważamy, że wypiek chleba w domu jest 
niemożliwy i pracochłonny. Jednak w rzeczywisto-
ści jest inaczej. Praca ta nie pochłania aż tak wiele 
czasu a domowa produkcja pieczywa może być do-
brą formą spędzania czasu wolnego z najbliższymi, 
o czym uczniowie gimnazjum mogli się przekonać.

Z kolei 23 października zorganizowaliśmy 
warsztaty pieczenia chleba, w których uczestniczyli 
uczniowie gimnazjum z Maniów wraz z opiekuna-
mi. Podczas warsztatów młodzież aktywnie uczest-
niczyła w procesie produkcji i pieczenia chleba. 
Młodzi ludzie mieli możliwość obejrzenia różnego 
rodzaju ziaren zbóż, poznania różnych typów mąki 
stosowanych do wypieku chleba oraz przygotowa-
nego zakwasu. W dalszej części warsztatów własno-
ręcznie formowali bochenki chleba oraz bułeczki 
o różnych kształtach i sposobach wykończenia po-
wierzchni. Wytwarzano między innymi chleb na za-
kwasie z ziarnami słonecznika, dyni, siemienia lnia-
nego, sezamu, suszonymi śliwkami i z suszonymi 
pomidorami, bułeczki wieloziarniste, z czarnuszką, 
makiem, sezam, kminkiem. W czasie trwania zajęć 
odbyła się degustacja upieczonych chlebów i bułek 

z wcześniej przygotowanym masłem smakowym, 
wiejskim smalcem oraz kon�turami. Uczestnicy 
warsztatów otrzymali wypróbowane receptury na 
różnego rodzaju chleb oraz bułeczki. Mamy na-
dzieję, że udało nam się uświadomić młodzieży, iż 
pieczenie chleba nie należy do trudnych ani praco-
chłonnych czynności, a zdobyta wiedza umocni ich 
w przekonaniu, że warto to robić.

W czasie trwania kampanii, w restauracji „Kla-
syczna” prowadzonej przez szkołę przygotowane 
było stoisko do degustacji różnych rodzajów pieczy-
wa oraz „czekadełka” dla gości restauracji. W lokalu 
tym upowszechniliśmy receptury gastronomiczne 
wypiekanych chlebów w postaci ulotek.

Mamy nadzieję iż przeprowadzona kampania 
uświadomiła uczniom naszej szkoły oraz zaproszo-
nym i uczestniczącym w warsztatach, jak ważna jest 
świadomość tego, co się spożywa a chleb jest pod-
stawowym artykułem spożywczym, na którego ja-
kość powinniśmy zwracać szczególna uwagę.

Zorganizowanie i przeprowadzenie kampanii 
zawdzięczamy zespołowi nauczycieli przedmiotów 
zawodowych branży gastronomicznej Paniom: Te-
resie Ptak, Stanisławie Kwiatek, Małgorzacie Hryc, 
Barbarze Ciesielka oraz wielu uczniom, którym 
serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i pomoc.

Działania te przyczynią się do zdrowszego  
stylu życia uczniów i ich rodzin

W naszej szkole prze-
prowadzono akcję pt. 
„Tydzień dobrego chle-
ba i zdrowego stylu życia 
w szkole 2014.” Wycho-

wawcy w poszczególnych klasach przeprowadzili po-
gadankę na temat chleba żytniego na zakwasie oraz 
zdrowego stylu życia. Omówiono także sprawę po-
szanowania chleba oraz przedstawiono sytuację kra-

jów, w których brakuje tego podstawowego produktu 
żywnościowego. Dokonano także przeglądu sklepiku 
szkolnego, zachęcając uczniów do zakupu tylko zdro-
wej żywności.

W czasie tego tygodnia wszystkie klasy własno-
ręcznie wypiekały chleb. Każde dziecko uczestni-
cząc w tej czynności, nauczyło się poszczególnych 
etapów otrzymywania tego produktu. Chleb pie-
czony był na przygotowanym wcześniej zakwasie, 

W naszej szkole prze
prowadzono akcję pt. 
„Tydzień dobrego chle
ba i zdrowego stylu życia 
w szkole 2014.” Wycho

wawcy w poszczególnych klasach przeprowadzili po
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z uwagi na największe walory zdrowotne takiego 
pieczywa. Klasy dowolnie dosypywały różne nasio-
na (słonecznik, siemię lniane, dynia, sezam) oraz 
inne dodatki (płatki owsiane, otręby, kminek, czar-
nuszka). Tak więc nie było chlebów o tym samym 
smaku. Dzieci były bardzo zainteresowane i z nie-
cierpliwością oczekiwały �nału swoich wypieków. 
Jedna z klas przygotowała chleb dla dzieci chorych 
na celiakię. Trudniejszy wypiek z mąki bezgluteno-
wej udał się wyśmienicie.

Po wspólnej degustacji, ogłoszono konkurs 
plastyczny na temat: „Smak chleba.” Do konkursu 
przystąpiło 78 uczniów. Najlepsze prace wywieszo-
no na gazetce w holu szkoły, obok stoiska infor-

mującego o przeprowadzanej akcji. Na stoisku tym 
umieszczono produkty do wypieku chleba, snopek 
różnorodnych zbóż, źdźbła lniane oraz w słoicz-
kach, podpisane różnorodne nasiona i ziarna zbóż.

Wybrane klasy odbyły wycieczkę do piekarni, 
gdzie zapoznały się z wypiekiem na skalę przemy-
słową. Piekarz opowiadał o swojej pracy i poka-
zywał urządzenia służące do wypieku. Uczestnicy 
wycieczki mieli także okazję degustować różnora-
kie rodzaje pieczywa. Akcja cieszyła się dużym za-
interesowaniem a przez tydzień unosił się w szko-
le piękny zapach pieczonego chleba. Wierzymy, że 
działania te przyczynią się do zdrowszego stylu ży-
cia uczniów i ich rodzin.

Dużym i małym, chleb na zakwasie  
okazał się być kęsem wspaniałym

„Tydzień chleba” trwał u 
nas dłużej – każda z grup 
zaplanowała swój termin.

22.X.14 r. dzieci z gru-
py „Żabki” upiekły chleb 

na zakwasie. Wcześniej poznały właściwości odżyw-
cze różnych zbóż, dowiedziały się o zdrowotnych 
właściwościach chleba, wypiekanego tradycyjnie na 
zakwasie. Każde dziecko wzięło udział w pieczeniu 
chleba, dosypywało różne nasiona (słonecznika, 
siemienia lnianego, sezamu itd.) oraz inne dodat-
ki (otręby, płatki owsiane, zioła itp.). Przedszkolaki 
były zainteresowane i czekały na �nał swojej pracy. 
Degustacja odbyła się w radosnej atmosferę.

Jaki może być chleb – to sprawdzały „dzieci 
z grupy „Słoneczka”. „Chleb może być dobry, świeży, 
smaczniutki” – tak określały jego walory czterolatki. 
Postanowiły wykonać samodzielnie pyszny i zdrowy 
chleb. Dzieci bardzo się angażowały. Dzielnie wsypy-
wały do misy wszystkie składniki: dwa rodzaje mąki, 
siemię lniane, otręby, dodały zakwas przyniesiony 
przez jednego z rodziców. Potem grupa zaniosła 
chleb do kuchni, by go upiec. Chleb wyszedł cudow-

ny, a pachniało nim w każdym zakątku przedszko-
la. Dzieci były zachwycone, gdy mogły go w końcu 
spróbować... Ale na tym nie koniec, maluchom tak 
posmakował chlebek, że jak później „donosili” rodzi-
ce duża część z nich musiała z otrzymanych przepi-
sów wykonać taki sam chleb w domu. A jaki morał 
z tego? Tradycja pieczenia chleba nie zaginie.

W październiku dzieci z grupy 5-latków – „Ty-
gryski” w nawiązaniu do tematyki zajęć „Od zia-
renka do bochenka”, poznały proces powstawania 
pieczywa. Podczas rozmowy i zabaw dzieci: Do-
wiedziały się jak ważne w pracy piekarza jest bez-
pieczeństwo i higiena pracy; Oglądały ilustracje 
pomieszczenia piekarni; Zapoznały się z poszcze-
gólnymi fazami pieczenia chleba; Poznały urzą-
dzenia potrzebne do procesu wyrobienia i pie-
czenia chleba; Rozróżniały różne gatunki chleba 
i mąki; Obserwowały czynności powstawania 
chleba podczas kiedy to wspólnie z wychowawczy-
niami postanowiły upiec chleb z dodatkiem ziaren 
słonecznika, dyni, sezamu, żurawiny oraz płatków 
owsianych.

„Tydzień chleba” trwał u
nas dłużej – każda z grup 
zaplanowała swój termin.

py „Żabki” upiekły chleb 
na zakwasie. Wcześniej poznały właściwości odżyw
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Zajęcia kulinarne bardzo dzieciom przypadły do 
gustu, czerpały one ogromną radość podczas poszcze-
gólnych etapów wypieku. Wspólnie przygotowano 
rozczyn na chleb, następnie wymieszano niezbędne 
składniki. Jakież było zdziwienie dzieci, gdy po tym 
jak ciasto zostało odstawione na kilka godzin – po-
dwoiło swoją objętość. Dzieci śmiały się, że to jakieś 
czary. Po wyrośnięciu ciasto przełożono do blaszek 
i włożono do pieca w przedszkolnej kuchni. Po upie-
czeniu aromat chleba unosił się w całym przedszkolu. 
Następnego dnia odbyła się degustacja, kromki chleba 
z masełkiem zostały rozczęstowane wśród dzieci, pań 
i rodziców. Wszystkim bardzo smakował!

Szczęśliwe przedszkolaki postanowiły wspólnie 
z rodzicami wykorzystać przepis i umiejętności 
podczas domowego wypieku.
Składniki
350 g mąki pszennej razowej
150 g mąki pszennej
50 g górskich płatków owsianych
50 g ziaren słonecznika/dyni
150 g żurawiny
1 łyżka soli
500 gram ciepłej wody
200 g zakwasu pszennego

Grupa 6. latków „Jeżyki” wybrała się na wyciecz-
kę do skansenu kurpiowskiego w Nowogrodzie. 
Dzieci dowiedziały się, „ile rąk potrzeba do wypie-
ku chleba”. Zwiedziły stary młyn, poznały pracę rol-
nika, młynarza oraz piekarza.

W ostatnim tygodniu października nasza gru-
pa „Smerfy” poznała kolejne etapy powstawania 
chleba. Na podstawie opowiadania i historyjki ob-
razkowej dzieci poznały drogę „od ziarenka do bo-
chenka”. Wycieczka do sklepu �rmowego piekarni 
w Piątnicy dała obraz, jak dużo jest gatunków chle-
ba, a degustacja różnych rodzajów chleba pozwoliła 
poznać i porównać ich smaki. Uwieńczeniem „ty-
godnia chleba” było wspólne pieczenie no i oczy-
wiście degustacja wspólnego wypieku, „Dużym 
i małym, chleb na zakwasie okazał się być kęsem 
wspaniałym”. Przygotowywanie i pieczenie chleba 
dostarczyło dzieciom bardzo dużo radości. Nasze 
przedszkolaki teraz jeszcze chętniej sięgają po chleb 
razowy. Wiele dzieciaków piecze teraz chleb razowy 
w domu z rodzicami. Organizacja i przebieg tego 
projektu bardzo zintegrował całą naszą społeczność 
dzieci, rodziców i cały personel. Wszyscy na długo 
zapamiętamy – duży, wyrośnięty chlebek, który cie-
szył nasze oczy i nasze kubki smakowe.

Uczniowie poznali dziesięć zasad zdrowego żywienia
W ramach VI edycji 
ogólnopolskiej kampanii 
„Tydzień dobrego chle-
ba i zdrowego stylu życia 
w szkole 2014” w naszej 

szkole podjęte zostały różne działania.
Przygotowano gazetkę szkolną „Tak się czujesz 

jak się odżywiasz”. Uczniowie dzięki bogatym tre-
ściom zamieszczonym na gazetce mogli poznać za-
lety pieczywa pieczonego na zakwasie.

Uczniowie Gimnazjum uczestniczyli w poga-
dance prowadzonej przez koordynatorów kampanii. 
Przedstawiono wartości odżywcze chleba pieczonego 
na zakwasie, a także degustowano chleb upieczony 
przez kolegów. Uczniowie dowiedzieli się także, jak 
ważne jest spożywanie śniadania jako najważniejsze-
go posiłku w ciągu dnia, co powinno ono zawierać. 
Poznali dziesięć zasad zdrowego żywienia .

Uczniowie samodzielnie piekli chleb na lekcjach 
techniki. Część uczniów potra� już samodzielnie 
upiec chleb, ale inni po raz pierwszy zapoznali się 
z tajnikami przygotowania wysokowartościowego 
wypieku.

Informacje o podejmowanych działaniach były 
emitowane w lokalnych wiadomościach radiowych 
w RMF max w formie reportażu, w którym koordy-

natorki przedstawiły cele kampanii i opowiedziały 
jaki projekt był wdrażany w życie szkolne. Materiał 
o kampanii zamieszczono również w lokalnej pra-
sie w tygodniku „Narew” i na stronie internetowej 
http://www.lomza.pl/. Informacja o uczestnictwie 
w kampanii „Tydzień dobrego chleba” ukazała się 
również na szkolnej stronie naszej szkoły.

Koordynatorki kampanii
Barbara Brzezińska

Edyta Darmetko

W ramach VI edycji 
ogólnopolskiej kampanii 
„Tydzień dobrego chle
ba i zdrowego stylu życia 
w szkole 2014” w naszej 

szkole podjęte zostały różne działania.
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Może być ciężko, ale damy radę!
W czwartek wszyscy przy-
szli ubrani bardzo koloro-
wo do szkoły – rozpoczę-
liśmy „Tydzień dobrego 
chleba i zdrowego stylu 
życia w szkole 2014”. Pod-
czas warsztatów plastycz-
nych uczniowie z chleba 
robili kuleczki, korale, 

różańce itp. Obyła się pogadanka na temat zbóż i do-
datków do chleba. Powstały prace plastyczne z ziaren 
na papierze i w przestrzeni.

W piątek wszystkie klasy przygotowywały ka-
napki z chleba przyniesionego z domu. Chlebem 
pachniało w całej szkole. Zdjęcia z akcji zostały wy-
stawione w klasach i holu.

Poniedziałek – Dzień Jabłka. Wszyscy ubrani 
na zielono. Wykonaliśmy różne potrawy, przetwory 
z jabłek – na zimno, na ciepło w płynie i w cieście, 
w sałatkach. Powstałe dzieła klasy prezentowały sobie 
nawzajem. Były też gry i zabawy „na temat jabłuszek”.

Wtorek – Dzień Pomidora i Marchewki. Przy-
szliśmy ubrani na czerwono. I znów wytworzyliśmy 
różne potrawy z marchwi i pomidorów. Było tak 
ciekawie, jak i z jabłuszkiem.

Środa – Dzień Dyni, Gruszki. Pojaśniało w szko-
le od żółtych ubrań. I znów – przyrządzanie potraw, 
zabawy, gry.

W piątek miejscowa piekarnia przywiozła chleb. 
Ubraliśmy się bardzo kolorowo. Każdy wychowaw-

ca zapewnił dodatki do chleba dla swojej klasy do 
spożycia chleba. Ania Pertek przeprowadziła po-
gadankę na temat szkolnego ogródka warzywnego 
i dlaczego tak ważne jest, aby jeść chleb z warzywa-
mi a nie keczupem, czy masłem czekoladowym.

Podsumowanie:
1. Pogadanki na temat właściwości jabłek, gru-

szek, marchewki i dyni podniosły świadomość 
uczniów.

2. Tworzenie prac plastycznych z ziaren oraz kora-
li z chleba, wysłuchanie pogadanek o chlebie na 
zakwasie wzbogaciło wiedzę uczniów.

3. Zajęcia praktyczne – przygotowywanie soku 
jabłkowo-marchwiowego, surówek z marchwi 
i jabłek, sałatki z pomidorów, koktajlu z dyni, ja-
gód i truskawek, pieczenie ciasta marchwiowego 
i jabłkowego oraz bułeczek i ciasteczek z pestka-
mi z dyni – pokazały, jak można samemu uboga-
cić swoje menu i dlaczego jest to zdrowe.

4. Codzienne spożywanie jabłek, gruszek i mar-
chewki – to bardzo ważna zasada prawidłowego 
odżywiania – to wpajaliśmy przez „Tydzień”.

5. Własnoręczne przygotowywanie kanapek z do-
brego chleba i zdrowych dodatków – to świetna 
zabawa i znakomity trening.

6. Stworzenie zbioru postanowień dotyczących 
zdrowego stylu życia – może być ciężko, ale 
damy radę!

W czwartek wszyscy przy
szli ubrani bardzo koloro
wo do szkoły – rozpoczę
liśmy „Tydzień dobrego 
chleba i zdrowego stylu 
życia w szkole 2014”. Pod
czas warsztatów plastycz
nych uczniowie z chleba 
robili kuleczki, korale, 

Publiczna Szkoła 
Podstawowa 
im. Batalionu 
Spadochronowego 
I Armii Wojska Polskiego 
w Lubaszu
woj. wielkopolskie
http://www.splubasz.pl/



56

Dobry chleb źródłem zdrowia
Już po raz czwarty na-
sza szkoła przystąpiła do 
kampanii, której pomy-
słodawcą i koordynato-
rem była Fundacja Dobre 
Życie z Warszawy. „Ty-

dzień dobrego chleba” trwał od 15-23 października 
pod hasłem „Dobry chleb źródłem zdrowia”. W tym 
czasie nauczycielki od przyrody: Alicja Staniaszek 
i Celina Galia przeprowadziły wiele ciekawych akcji 
i wycieczek, zgodnie z opracowanym harmonogra-
mem działań:

Środa, 15.10.14: Zapoznanie uczniów klas 0-VI 
i nauczycieli z harmonogramem oraz celem „Tygo-
dnia”; Pokaz multimedialny na temat chleba oraz 
roli produktów zbożowych w diecie; Konkurs pla-
styczny w dwóch kategoriach wiekowych.

Piątek, 17.10.14: Wycieczka do Łodzi– uczniowie 
klas IV. Warsztaty mącznych wypieków; Prelekcja na 
temat historii i technologii powstawania chleba; Pre-
lekcja na temat historii młynów na rzece Jasień.

Poniedziałek, 20.10.14: Spotkanie z Panią Diete-
tyk dla uczniów klas IV-VI., wykład na temat zna-
czenia zdrowego stylu życia dla zachowania zdrowia 
i znaczenie ruchu dla zdrowia (pokaz); Wystawa 
ziaren zbóż chlebowych i różnych typów mąki za-
stosowanych przy wypieku pieczywa dla klas 0-VI.

Wtorek, 21.10.14: Wycieczka do piekarni i spo-
tkanie z piekarzami – uczniowie klas V.; Poznanie 
składników chleba i sposobu jego wypiekania; Ro-
dzaje pieczywa i jego wartości odżywcze; Współcze-
sna technologia produkcji pieczywa.

Środa, 22.10.14: Organizujemy „Jesienną spiżar-
nię”; Przygotowanie stołów do degustacji; Wybór 
Komisji Konkursowej oraz wytypowanie zwycięz-
ców konkursów.

Czwartek, 23.10.14: Podsumowanie „Tygodnia”; 
Podsumowanie konkursu plastycznego Inscenizacja 
podsumowująca „Tydzień chleba w szkole”. Degusta-
cja pieczywa, zdrowej żywności oraz darów jesieni.

Priorytetem jest edukacja zdrowotna
Nasza szkoła liczy 709 
uczniów, 63 nauczycieli 
i 18 osób obsługi. W roku 
szkolnym 2014/15 jed-
nym z priorytetów jest 
edukacja zdrowotna, 
więc ,,Tydzień dobrego 

chleba...” pięknie wkomponował się w inne proz-
drowotne działania.

1. Wszystkie klasy IV. (ok. 120 uczniów) uczest-
niczyły w wycieczce do gospodarstwa agro-
turystycznego w Czasławiu. Było wypiekanie 
bułek, ubijanie masła, wyrób białego sera. Zo-
staliśmy poczęstowani chlebem wypiekanym na 
zakwasie, drożdżowymi rogalikami i oczywi-
ście własnoręcznie zrobionymi bułkami. Dzieci 
spałaszowały również kilka koszy jabłek prosto 
z sadu.

Już po raz czwarty na
sza szkoła przystąpiła do 
kampanii, której pomy
słodawcą i koordynato
rem była Fundacja Dobre 
Życie z Warszawy. „Ty

dzień dobrego chleba” trwał od 15-23 października 

Szkoła Podstawowa 
im. Św. Stanisława 
Kostki w Moszczenicy
woj. łódzkie
www.sp1.moszczenica.eu

Nasza szkoła liczy 709 
uczniów, 63 nauczycieli 
i 18 osób obsługi. W roku 
szkolnym 2014/15 jed
nym z priorytetów jest 
edukacja zdrowotna, 
więc ,,Tydzień dobrego 

chleba...” pięknie wkomponował się w inne proz

Szkoła Podstawowa 
nr 2 im. Bohaterów 
Westerplatte 
w Myślenicach
woj. małopolskie
www. sp2myslenice.edu.pl
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2. Naprzeciw sklepiku szkolnego pojawiła się ga-
zetka pt. „Zdrowe żywienie to mądre myślenie”. 
Zmienił się asortyment produktów dostępnych 
w sklepiku. Pojawiły się kanapki, bułki z ziołami, 
drożdżówki, precle.

3. Wszystkie klasy IV-VI (w sumie ponad 300 
uczniów) rozpoczęły realizację projektu ,,Trzy-
maj formę”, w którym kładzie się nacisk na ak-
tywność �zyczną oraz zdrowe żywienie.

4. Odbył się konkurs plastyczny dla poszczególnych 
poziomów: Klasy IV. miały do wykonania album 
,,Od ziarenka do bochenka”; Klasy V. wymyślały 
i ilustrowały rymowanki nt. zdrowego życia; Kla-
sy VI. wykonywały plakaty zachęcające do aktyw-
ności �zycznej i zdrowego odżywiania się

5. SRU przygotowała i przeprowadziła „dzień jabł-
ka i gruszki w szkole”.Wszyscy uczniowie byli 
ubrani w ,,owocowe kolory” (co chroniło ich 
przed odpytywaniem), ponadto na korytarzach 

można bylo poczytać o walorach odżywczych ja-
błek i gruszek oraz spróbować tychże owoców.

6. W dniu 31.10.2014r. odbył się apel podsumowu-
jący ,,Tydzień dobrego chleba…”: Informacja nt. 
Fundacji Dobre Życie, która od kilku lat prowadzi 
kampanię; Wystawa pokonkursowa, ogłoszenie 
wyników konkursów plastycznych; Utworzenie 
wielkiej piramidy pokarmowej z przygotowanych 
rysunków; Omówienie piramidy żywieniowej ze 
szczególnym uwzględnieniem roli produktów 
zbożowych oraz znaczenia ruchu dla zdrowia; 
Chleb chlebowi nierówny – kilka słów o walorach 
chleba wypiekanego tradycyjnie; Przedstawienie 
nt. zdrowego odzywiania i roli witamin; Poczę-
stunek – domowy chleb na zakwasie z masłem.
W apelu wzięło udział ok. 400 uczniów i 20 na-

uczycieli.
Agnieszka Mieszczanek

Maria Jaśkowiec

Wpajanie dzieciom zasad zdrowego żywienia  
i świadomego wybierania zdrowych produktów

W „Tygodniu dobrego 
chleba i zdrowego sty-
lu życia w szkole 2014”. 
brało udział 220 uczniów 
pod okiem wychowaw-

ców i nauczycieli kierujących projektem. Uczniowie 
z wychowawcami pracowali nad plakatami tema-
tycznymi o rodzajach chleba, sposobach wypieku, 

jego walorach odżywczych i zdrowotnych. Rozma-
wiali także o tradycjach i zwyczajach związanych 
z chlebem. Istotą projektu była jego wieloaspekto-
wość – chleb w życiu codziennym, sztuce, literatu-
rze, religii, o chlebie matematycznie. Złożyły się na 
to następujące działania:

Urządzenie wystawy plakatów przygotowanych 
przez poszczególne klasy; Rozwiązywanie zadań 

W „Tygodniu dobrego 
chleba i zdrowego sty
lu życia w szkole 2014”. 
brało udział 220 uczniów 
pod okiem wychowaw

ców i nauczycieli kierujących projektem. Uczniowie 

Zespół Szkół w Nowym 
Wiśniczu
woj. małopolskie
http://www.szkolawisnicz.pl/
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matematycznych związanych z procesem wypieku 
chleba; Dyktando klasowe „Od ziarenka do bo-
chenka”; Malowanie martwej natury z chlebem oraz 
rysunki na temat wypieku chleba; Wspólne rozwią-
zywanie krzyżówki „Cudowne rozmnożenie chleba” 
w oparciu o Ewangelię św. Jana; Konkurs na najcie-
kawszy plakat „Dobry chleb, zdrowe życie”; Degu-
stacja chleba przygotowanego na zakwasie; Projek-
cja programu publicystycznego TVP Celownik „Ile 
chleba w chlebie” Małgorzaty Szczepkowskiej.

Uważamy, że wpajanie dzieciom zasad zdrowego 
żywienia i świadomego wybierania zdrowych pro-
duktów jest w dzisiejszych czasach koniecznością. 
Nie mniej ważna jest dbałość o naszą kulturę i tra-
dycje, których chleb jest ważną częścią. Należy rów-
nież chronić rodzimą produkcję chleba

Koordynator akcji
Dorota Stus

Od ziarenka do bochenka
Nasze przedszkole 

należy do Wojewódzkiej 
Sieci Szkół Promujących 
Zdrowie. W tym roku 
szkolnym realizujemy 

projekty dotyczące kształtowania u dzieci nawyków 
zdrowego odżywiania i aktywności �zycznej „Zdro-
wo jemy i rośniemy” i „Sprawny przedszkolak”. Po 
raz pierwszy w tym roku przystąpiliśmy do kampa-
nii organizowanej przez Fundację Dobre Życie.

Rozpoczęciem projektu było wystawienie insce-
nizacji w wykonaniu dzieci z grupy „Stokrotki” pt. 
„Od ziarenka od bochenka”. Przedstawienie mogły 
zobaczyć wszystkie dzieci oraz chętni rodzice. Aby 
zapoznać dzieci z tematyką dotyczącą powstawania 
chleba, realizowałyśmy różnego rodzaju działania: 
Jak powstaje chleb” – zapoznanie dzieci z kolejnymi 
etapami na podstawie historyjki obrazkowej; Wy-
korzystywanie literatury na temat chleba podczas 
zajęć; Lepienie pieczywa z masy solnej; „Kolorowe, 
zdrowe kanapki” przygotowywane samodzielnie 
przez dzieci; Piramida zdrowego żywienia – rola 
pieczywa w odżywianiu; Inscenizacja i teatrzyk 
w wykonaniu dzieci 5.i 6.-letnich – a. „Od ziarenka 
do bochenka”. b. „Zakupy u piekarza”; Zabawa te-
matyczna „W piekarni”; Każda grupa wiekowa wy-
konała wspólnie plakat związany z tematyką chleba; 

Wycieczka do pobliskiej piekarni; Oglądanie �lmu 
edukacyjnego

„Jak powstaje chleb”. Dzieci aktywnie spędzały 
czas bawiąc się w ogrodzie przedszkolnym, korzy-
stając ze ścieżki zdrowia oraz podczas zajęć rucho-
wych na hali sportowej znajdującej się w okolicy 
naszego przedszkola.

Dzieci ze starszych podczas wycieczki do pobli-
skiej piekarni zapoznały się z pracą piekarzy i ob-
serwowały etapy powstawania chleba. Największym 
zainteresowaniem dzieci cieszyły się maszyny do 
wyrabiania ciasta. Mogły też zobaczyć ogromny piec 
do wypieku chleba oraz specjalne wózki, którymi 
przewozi się pieczywo. Z pomocą pani i pracowni-
ków piekarni dzieci mogły ulepić „własny” chlebek 
lub bułeczkę. Na zakończenie wizyty w piekarni, 
pani właścicielka poczęstowała dzieci pysznymi wy-
piekami, które mogły zabrać ze sobą do przedszko-
la, aby przygotować z nich zdrowe kanapki.

Podczas zajęć poprzez różnego rodzaju literatu-
rę, ale też układanie historyjki obrazkowej „Od zia-
renka do bochenka” oraz samodzielne eksperymen-
towanie pt. „Z czego powstaje mąka” – dzieciom 
została przybliżona tematyka związana z pieczy-
wem i składnikami potrzebnymi do jego wypieku. 
Dzieci świetnie bawiły się, odgrywając swoje role 
w przedstawieniach teatralnych. Przygotowane 

należy do Wojewódzkiej 
Sieci Szkół Promujących 
Zdrowie. W tym roku 
szkolnym realizujemy 

Przedszkole nr 12 w Nysie
woj. opolskie
http://www.p12nysa.szkolnastrona.pl/ 
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przez nie prace i plakaty zostały wyeksponowane 
w holu przedszkola i mogli je podziwiać wszyscy 
rodzice oraz goście naszej placówki.

Wnioski i spostrzeżenia: Dzieci były bardzo za-
interesowane tego rodzaju zajęciami, dlatego za rok 

nadal będziemy kontynuować ten zakres tematycz-
ny; Planujemy zaangażować do udziały w kampa-
nii Fundacji Zdrowe Życie całą społeczność przed-
szkolną.

Zdrowy przedszkolak to zdrowa i szczęśliwa rodzina
O zdrowie naszych dzieci 
i rodziców dbamy przez 
cały rok. Należymy do 
sieci Szkół Promujących 
Zdrowie, bierzemy udział 
w programie Zdrowy 

Przedszkolak, prowadzimy innowację pedagogicz-
ną o zdrowiu pt.:„Zdrowy przedszkolak to zdrowa 
i szczęśliwa rodzina”. W naszym Przedszkolu pro-
wadzona jest również innowacja matematyczna pt. 
„W krainie matematyki”, dlatego też najstarsze dzie-
ci ułożyły gry matematyczne „ściganki”: „Super pie-
karz”, „Smaczny chlebek”, „Przebojowa przygoda” 
i do wspólnej gry zaprosiły dzieci z młodszych grup.

W Przedszkolu zatrudniona jest pani dietetyk, 
która czuwa nad tym, aby jadłospisy układane były 
zgodnie z normami żywieniowymi i aby produkty 
używane do ich wykonania były zawsze smaczne 
i zdrowe.

Jak co roku nasze Przedszkole bierze udział 
w ogólnopolskiej kampanii „Tydzień chleba w szko-
le”. Dni od 16 do 23 października 2014r. w szcze-
gólności poświęciliśmy zagadnieniu dobrego chleba 
i zdrowego stylu życia. W holu umieszczona została 
gazetka dla dzieci i rodziców informująca ich o tym 
wydarzeniu. Zamieszczone tam zostały najważniej-
sze informacje dotyczące dobrego chleba i zdrowe-
go stylu życia.

Dzieci zapoznały się z pracą rolnika, młynarza, 
piekarza. Poznały etapy powstawania chleba od zia-
renka do bochenka.

Jeden z naszych wychowanków przyniósł do 
przedszkola różne zboża (pszenicę, pszenżyto, żyto, 
owies), zebrane w czasie wakacji u dziadka z pola. 
Pokazał dzieciom zdjęcia łanów pszenicy, żyta 
i owsa. Dzieci miały możliwość obejrzenia i do-

tknięcia kłosów. Mogły wyłuskiwać ziarenka z kło-
sów i zmielić je w młynku ręcznym. Widziały, jak 
powstaje mąka podczas mielenia ziarna i że jest to 
mąka najzdrowsza, bo powstała z pełnego ziarna.

Dzieci obejrzały �lm przedstawiający pracę rol-
nika, młynarza i piekarza. Mogły poznać maszyny 
wykorzystywane do zbioru zbóż, mielenia ziaren 
i pieczenia chleba. Zapoznały się z ich wyglądem, 
nazwą, przeznaczeniem i sposobem pracy. Widziały 
w jaki sposób poddaje się obróbce ziarno i co z nie-
go powstaje: mąka, otręby, zarodki. Teraz wiedzą, 
dlaczego biała mąka jest mniej wartościowa od peł-
noziarnistej.

Dzieci były również w sklepie z pieczywem. Za-
poznały się z różnymi produktami, jakie powstają 
z różnego rodzaju mąki. Kupiły chleb żytni na za-
kwasie, pszenny, razowy, pełnoziarnisty, wieloziar-
nisty, z dodatkami. Następnie próbowały każdego 
rodzaju pieczywa, określały jego zapach, smak. 
Wskazywały, który z chlebów jest dla człowieka 
najzdrowszy i umiały wyjaśnić dlaczego. Dzię-
ki prowadzonej w naszym Przedszkolu innowacji 
i promocji zdrowia wszystkie dzieci, rodzice i pra-
cownicy przedszkola wiedzą, dlaczego należy jeść 
chleb z mąki pełnoziarnistej, czy żytni na zakwasie .

Co tydzień, w każdy czwartek w Przedszkolu 
dzieci otrzymują na śniadanie kilkanaście produk-
tów do wyboru i samodzielnie komponują swoje 
zdrowe śniadanie. Dzięki temu wybór dobrego pie-
czywa i zdrowych produktów nie stanowi dla nich 
żadnego problemu. Dzieci wiedzą, który z nich wy-
brać, który z nich jest najzdrowszy i dlaczego.

Wszystkie dzieci wzięły udział we wspólnym 
pieczeniu chleba. W tym roku włączyliśmy do 
swoich działań osobę w wieku 50+. Zaprosiliśmy 

O zdrowie naszych dzieci 
i rodziców dbamy przez 
cały rok. Należymy do 
sieci Szkół Promujących 
Zdrowie, bierzemy udział 
w programie Zdrowy 

Przedszkolak, prowadzimy innowację pedagogicz

Przedszkole „Bajkowy 
Dom” w Olsztynie
woj. warmińsko–
mazurskie
www.bajkowydom.olsztyn.pl
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na warsztaty pana Jarosława, który jest w naszym 
Przedszkolu konserwatorem i „złotą rączką”, entu-
zjastą i specjalistą pieczenia zdrowego chleba.

Pani dietetyk upiekła „kolorowy warkocz”. Ko-
lor czerwony uzyskaliśmy z pomidorów, zielony ze 
szpinaku i żółty z kurkumy. Do środka dodaliśmy 
otręby żytnie, pestki słonecznika oraz siemię lnia-
ne i posypaliśmy czarnuszką oraz sezamem. Dzieci 
wraz z rodzicami brały udział w degustacji pieczy-
wa upieczonego w przedszkolu.

Nasze przedszkole współpracuje z Zespołem 
Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie. 
Dzieci uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez 
nauczycieli i uczniów z tej szkoły prowadzonych na 
terenie naszego Przedszkola, jak i na terenie szkoły. 
Mają możliwość obejrzenia maszyn i pracy przy-
szłych kucharzy i piekarzy.

W Przedszkolu dzieci przyzwyczajane są do 
zdrowego stylu życia. Posiłki podawane są o tych 
samych porach. Trzy razy w tygodniu dzieci bio-

rą udział w zabawach ruchowych lub ćwiczeniach 
gimnastycznych, w zależności od ich wieku. Co-
dziennie dzieci, minimum 1 – 2 godziny dziennie, 
aktywnie spędzają na świeżym powietrzu (biorą 
udział w spacerach, wycieczkach, zabawach rucho-
wych, grach, konkursach, festynach, olimpiadach 
sportowych). Co roku dzieci z naszego przedszkola 
zdobywają puchar i I miejsce w zawodach sporto-
wych organizowanych przez Szkole Podstawową 
nr 22 i 6 w Olsztynie. W czasie „Tygodnia dobre-
go chleba” dzieci z najstarszych grup wzięły udział 
w zawodach sportowych, zorganizowanych w na-
szym przedszkolu.

Oprócz tego nasze dzieci uczestniczą w zaję-
ciach tanecznych, rytmiczno-wokalnych, ZUMBIE, 
turniejach tańca. Dzieci wiedzą również, jak ważna 
jest w życiu higiena osobista i dbanie o wypoczynek 
zarówno w przedszkolu jak i w domu.

Koordynator kampanii w placówce: 
Iwona Fąfara

By styl życia prowadzić zdrowy, 
zamień chleb biały na razowy
Nasza społeczność szkol-
na po raz drugi przystąpi-
ła do kampanii „Tydzień 
dobrego chleba”. Działa-
nia związane z promocją 
zdrowego odżywiania są 
stałym punktem w pracy 

nauczycieli i uczniów w naszej szkole. Święto chleba 
realizowane było według następującego planu:
1. Przygotowanie dwóch gazetek okolicznościo-

wych na temat historii chleba i wartości odżyw-
czych pieczywa.

2. Propagowanie zdrowego pieczywa podczas spo-
tkań z rodzicami. Wielu nauczycieli upiekło 
chleb wg własnych receptur, który był degusto-
wany podczas zebrań.

3. Przygotowanie dla społeczności szkolnej i rodzi-
ców ulotki informacyjnej „Dlaczego warto jeść 
chleb?”.

4. Zorganizowanie konkursu „Moja wiedza o chle-
bie”. W konkursie wzięło udział 11 uczniów 
z różnych klas. Konkurs polegał na rozwiązaniu 
pisemnego testu, złożonego z zadań zamknię-
tych oraz zadania praktycznego polegającego na 
ocenie organoleptycznej pieczywa.

5. Uczniowie z klasy 2 cm i 4 Ts podczas zajęć prak-
tycznych wypiekli chleb, który bardzo wszyst-
kim smakował.

Przepisy nauczycieli z naszej szkoły
Chleb żytni na zakwasie – przepis 1
5 szklanek ciepłej wody
4 łyżeczki soli
3/4 szkl. pestek dyni, słonecznika i siemienia lnia-
nego (wg. uznania)
1 kg mąki wrocławskiej
2 szkl. mąki żytniej
1 szkl. płatków owsianych
1 szkl. otrębów pszennych lub owsianych
zaczyn

Zaczyn (zakwas) to ciasto z poprzedniego chle-
ba (surowe), które trzymamy w lodówce do 2 tygo-
dni. Wszystko wymieszać, odłożyć 3 łyżki zaczy-
nu na następny chleb, włożyć do blaszek i trzymać 
w cieple 6 godzin, następnie posmarować olejem 
i wstawić do piekarnika o temp. 180°C, piec 1 godz. 
20 min, po wyjęciu posmarować zimną wodą.

Nasza społeczność szkol
na po raz drugi przystąpi
ła do kampanii „Tydzień 
dobrego chleba”. Działa
nia związane z promocją 
zdrowego odżywiania są 
stałym punktem w pracy 

nauczycieli i uczniów w naszej szkole. Święto chleba 

Zespół Szkół 
Gastronomiczno–
Spożywczych w Olsztynie
woj. warmińsko – 
mazurskie
http://www.zsgs.olsztyn.pl/
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Chleb żytni na zakwasie – przepis 2
1 kg mąki 3 zboża Lubella
1/2 szkl. siemienia lnianego
1/2 szkl. pestek słonecznika
1/2 szkl. pestek dyni
1 litr wody ciepłej
2 łyżeczki soli
zakwas

Wszystkie składniki mieszamy i wyrabiamy cia-
sto ok.13 minut. Odkładamy ½ szklanki zakwasu 
na następny raz. Dodajemy ziarna i wyrabiamy do 
połączenia składników jeszcze 2-3 minuty. 2 kek-
sówki smarujemy masłem i posypujemy mąką, wy-
kładamy ciasto. Zostawiamy w piekarniku na 10-12 
godzin razem z odłożonym zakwasem. Następnie 
zakwas wstawiamy do lodówki, a chleb pieczemy 
w 180°C przez godzinę i 15 min. z termoobiegiem.

Chleb żytni na zakwasie – przepis 3
1kg mąki żytniej typ 720
600-700ml wody
2 dag soli
zakwas
½ kg mąki łączymy z zakwasem, dolewamy cześć 

wody i pozostawiamy na ok. 3 godzin do wyrośnię-
cia. Po wyrośnięciu dodajemy resztę mąki i wody 
oraz sól do ciasta, wszystko dokładnie wyrabiamy, 
wkładamy do wysmarowanych tłuszczem keksówek 
i odstawiamy na ok. 2 godziny. Po wyrośnięciu pie-
czemy w temperaturze 220°C przez 15 minut, a na-
stępnie w temp 200°C przez ok. 45 minut.

Chleb żytni razowy na zakwasie
400g mąki żytniej typ 2000
400g mąki żytniej typ 720
600 ml ciepłej wody
50g płatków owsianych
50 g nasion słonecznika
50 g nasion dyni
50g siemienia lnianego
1,5 łyżeczki soli
5 łyżek zakwasu

Do miski wsyp mąkę oraz ziarna. Ziarna mogą 
być dowolne. Dodaj zakwas z wcześniejszego wy-
pieku oraz ciepłą wodę wymieszaną z solą. Wymie-
szaj ciasto do uzyskania gęstej masy. 5 łyżek ciasta 

przełóż do słoiczka na następny wypiek. Słoiczek 
zostaw otwarty na ok. 8 godz., a następnie schowaj 
do lodówki. Pozostałą część ciasta włóż do podłuż-
nej formy do pieczenia wysmarowanej smalcem 
i wysypanej ziarnami. Odstaw ciasto na 8 do10 go-
dzin w ciepłe miejsce. Rozgrzej piekarnik do tem-
peratury 200°C, posmaruj chleb wrzątkiem i wstaw 
do piekarnika. Piecz przez ok. 60 minut. Gorący po-
smaruj smalcem lub oliwą. Pokrój dopiero po osty-
gnięciu. Chleb zachowuje świeżość około tygodnia.

Chleb żytni z pestkami dyni na zakwasie
1 kg mąki żytniej
2 łyżeczki soli
1l ciepłej wody
Po 1 �liżance pestek dyni, słonecznika, siemienia 
lnianego
zakwas

Łączyć po kolei wszystkie składniki, następnie 
wyrabiać przez 15 min. Odłożyć 4 łyżki zakwasu. 
Wyłożyć do blaszek posmarowanych masłem i po-
sypanych mąką. Odstawić na 12 godzin w ciepłe 
miejsce. Piec 1,15h w 180°C. Po upieczeniu chleb 
wyłożyć na bok.

Dlaczego warto jeść chleb?
A. Dba o szczupłą sylwetkę, bo zawiera błonnik. 

Najwięcej ma go chleb razowy – cztery średnie 
kromki dostarczają ok. 18 g błonnika, czyli po-
łowę tego, ile potrzebujesz każdego dnia. Taki 
chleb wymaga dłuższego żucia, co sprawia, że zja-
dasz go mniej. Wbrew powszechnej opinii żaden 
chleb nie tuczy, o ile jesz go z umiarem – średnia 
kromka ma zaledwie 68 kcal. Zawiera też sporo 
węglowodanów, głównie skrobię, która łagodnie 
podnosi poziom glukozy we krwi, dając uczucie 
sytości na dłużej. Możesz więc zjeść nawet 2–4 
kromki dziennie bez obawy, że przytyjesz.

B. Poprawia pamięć i koncentrację. Pszenne i żyt-
nie bochenki są bogatym źródłem magnezu (ła-
godzi objawy stresu i działa przeciwdepresyjnie) 
oraz witamin z grupy B, niezbędnych do pracy 
układu nerwowego.

C. Chroni przed nowotworami, zwłaszcza chleb wy-
piekany na zakwasie. Zawiera on kwas mlekowy, 
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który ułatwia trawienie i zapobiega zaparciom. 
Zakwasza jelita, hamując rozwój bakterii chorobo-
twórczych, sprzyja rozwojowi „dobrych” bakterii. 
Te zaś nie tylko zwiększają odporność organizmu, 
ale również hamują rozwój komórek rakowych, za-
pobiegając nowotworom jelita grubego.

D. Wzmacnia organizm przyszłych mam. Chleb 
ma bowiem sporo kwasu foliowego (wspoma-
ga rozwój płodu), cynku (poprawia odporność) 
i żelaza (zwiększa wydolność organizmu oraz 
chroni przed anemią).

E. Jak kupić dobry, zdrowy chleb? Czego powin-
niśmy unikać i w jakich miejscach kupować pie-
czywo? Od nas zależy jakie pieczywo kupujemy. 
Powinniśmy uważnie czytać etykiety i kupować 
produkty, w których w składzie jest tylko mąka 
żytnia lub pszenna, naturalny zakwas, woda i sól 
bez żadnego chemicznego składnika. Jeśli na 

opakowaniu podany jest rodzaj mąki to im jest 
on wyższy, tym więcej bezcennych składników 
dla zdrowia zawiera. Chleb paczkowany w folię 
o przedłużonym terminie przydatności do spo-
życia nie jest do końca przekonywujący, ponie-
waż może zawierać konserwanty. Uważajmy też 
na przyciągające uwagę adnotacje typu „light”, 
„lekki”, „�tness”, tak na prawdę nic one nie zna-
czą. Pieczywo można ocenić także wizualnie lub 
fachowo rzecz ujmując – organoleptycznie. Do-
bry chleb jest ciężki, dość twardy, po przekroje-
niu powinien się ciągnąć i lepić do noża, zacho-
wuje świeżość nawet do 10 dni. Chleb, którego 
kupować nie powinniśmy ma jednolitą, gąbcza-
stą strukturę, w smaku jest słodkawy, słony, ła-
two się kruszy, trudno kroi, a podczas smarowa-
nia powstają w nim dziury, dlatego zwracajmy 
uwagę na to co kupujemy.

Zdrowo żyję i gotuję, jedzenia nie marnuję
16 X 2014 r. po raz kolej-
ny w naszej szkole rozpo-
częło się święto chleba. 
Na holu została przygoto-
wana gazetka tematyczna 

pt. „Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia”. 
Zostały na niej umieszczone materiały szkoleniowe, 
dzięki którym można było poznać 10 zasad racjo-
nalnego żywienia oraz dowiedzieć się jak odżywiać 
się zdrowo i niedrogo. Wszystko zostało opatrzone 
mottem: „Zanim skończysz jeść śniadanie już zale-
żysz od połowy świata” ( M. L. King).

Promocja zdrowego stylu życia
W ramach kampanii odbyły się zawody spor-

towe – bicie rekordu Guinessa w  resuscytacji krą-
żeniowo – oddechowej. Na korytarzu pojawiła się 
wystawka promująca regionalne produkty, znalazły 
się na niej warzywa i owoce uprawiane lokalnie. 
Oprócz walorów artystycznych wyeksponowanie 
regionalnych warzyw i owoców propagowało spra-
wiedliwy handel. W szkolnym sklepiku odbyła się 

promocja zdrowej żywności. Uczniowie naszej 
szkoły w dniach 20 – 22.10.14 odwiedzili nadleśnic-
two Krasnystaw. Uczestniczyli w zajęciach eduka-
cyjnych w obrębie ścieżki „Borek”, poprzez zabawę 
i ruch na świeżym powietrzu uczniowie poznali bu-
dowę i funkcję lasu oraz świat organizmów żywych 
charakterystycznych dla lasów wyżyny lubelskiej.

Warsztaty artystyczne
17.10.14 odbyły się warsztaty artystyczne dla 

dzieci klas I-II szkoły podstawowej. Podczas zajęć 
uczniowie klasy pierwszej i drugiej wykonywali 
z masy solnej różne rodzaje pieczywa. Natomiast 
dzieci z klasy trzeciej szyły woreczki na  ziarno 
i mąkę. Wychowawczynie klas I – III zapozna-
ły uczniów z historią chleba, opowiadały również 
o sposobie wypiekania chleba w dawnych czasach 
oraz czytały przysłowia o chlebie. Najmłodsze dzie-
ci kolorowały obrazki pt. „Od ziarenka do bochen-
ka”, natomiast ich starsi koledzy mieli możliwość 
pochwalić się swoimi poetyckimi zdolnościami, 
pisząc wiersze o chlebie. Utwory uczniów klasy 

ny w naszej szkole rozpo
częło się święto chleba. 
Na holu została przygoto
wana gazetka tematyczna 

pt. „Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia”. 

Zespół Szkół w Orłowie 
Drewnianym
woj. lubelskie
http://zsorlowd.pl
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czwartej zostały umieszczone na gazetce ściennej. 
Gimnazjaliści przygotowywali plakaty społeczne pt. 
„Zdrowo żyję i gotuję, jedzenia nie marnuję”, które 
również zostały wywieszone na korytarzach szkoły.

Projekcje �mów
W ramach kampanii odbyła się projekcja �lmów 

pt. „Bochenek chleba”, „Spalanie kalorii”, „Zdrowe 
odżywianie”. Na podstawie �lmów uczniowie klas 
IV –VI rozwiązywali matematyczne karty pracy.

Zdrowo, smacznie i przyjemnie – 
degustacja chleba

Uwieńczeniem wszystkich działań było wspólne 
pieczenie chleba. Uczniowie mieli okazję zaprezen-
tować swoje kulinarne zdolności. Kolejnego dnia na 
teren szkoły zostali zaproszeni rodzice oraz goście, 
którzy oglądali efekty pracy uczniów. Została przy-
gotowana prezentacja multimedialna, przypomina-
jąca wcześniejsze lata obchodów kampanii. W ra-
mach przypomnienia odbyła się również wspólna 
degustacja chleba, przygotowanego przez dzieci. 
Również tego dnia uczniowie klasy IV oraz I gimna-
zjum mieli okazję przed szerszym gronem widzów 
zaprezentować swoje artystyczne zdolności. Młodzi 
aktorzy odegrali scenkę pt. „Historia chleba”. Pani 
Bogumiła Prymarczuk, pracownik Stacji Sanitarno 
– Epidemiologicznej w Krasnymstawie opowiadała 
o zdrowym i racjonalnym odżywianiu, zaś kolejny 
gość – pani Teresa Sebastjańczuk, przybliżyła nam 
historię i tradycje związane z chlebem.

W ramach propagowania zdrowego stylu życia 
uczniowie trenujący w ramach współpracy z Ludo-
wym Młodzieżowym Klubem Sportowym w Kras-
nymstawie i sekcja „Zapasy w stylu klasycznym”, za-
prezentowała swój pokaz – pod opieką pana Artura 
Sierpińskiego. Na zakończenie zgromadzeni wysłu-
chali wierszyków o chlebie w  języku niemieckim 
i angielskim.

W ramach obchodów kampanii przygotowano 
również wydanie specjalne gazetki szkolnej FAMA.

Akcja stała się ważnym elementem kształtowania 
prawidłowych nawyków żywienia

W odpowiedzi na zapro-
szenie Fundacji Dobrego 
Życia wzięliśmy udział 
w kampanii pt. „Tydzień 
dobrego chleba i zdro-

wego stylu życia w szkole”. Uczniowie klas trzecich 
podczas zajęć edukacyjnych poznali proces powsta-

wania chleba od ziarna zasianego przez rolnika 
i zebranego w czasie żniw, poprzez pracę młynarza 
i piekarza, który piecze chleb – najważniejszy pro-
dukt spożywczy dla wszystkich ludzi na świecie.

W ramach „Tygodnia” dzieci z klas trzecich były 
w październiku w piekarni, gdzie przyglądały się 
pracy piekarzy. Poznały sposoby wypieku pieczywa 

W odpowiedzi na zapro
szenie Fundacji Dobrego 
Życia wzięliśmy udział 
w kampanii pt. „Tydzień 
dobrego chleba i zdro

wego stylu życia w szkole”. Uczniowie klas trzecich 

Szkoła Podstawowa nr 9 
im. Jana Pawła II 
w Ostrowie Wielkopolskim
www.sp9ostrow.promax.media.pl



64

oraz etapy powstawania chleba. Uczniowie dowie-
dzieli się, jakie składniki są potrzebne do wypieku 
chleba na zakwasie. Wspólnie zostało przygotowa-
ne ciasto, następnie odbyło się pieczenie chleba oraz 
jego degustacja – już w szkole.

21 i 22 października uczniowie z klas drugich 
i trzecich uczestniczyli w wystawie pod hasłem „Od 
ziarenka do bochenka”, na której został przedsta-
wiony proces powstawania chleba. Dzieci poznały 
wiele rodzajów ziaren, które są potrzebne do wypie-
ku chleba oraz dowiedziały się, jakie są etapy jego 
wyrobu. Uczniowie mogli zobaczyć różne rodzaje 

pieczywa. Podczas degustacji dzieciom najbardziej 
smakował chleb razowy z różnymi ziarnami zbóż.

Podsumowując akcję „Tydzień dobrego chleba 
w szkole” należy stwierdzić, że jesteśmy zadowole-
ni z tego, iż co roku uczestniczą w niej uczniowie 
z klas drugich i trzecich oraz nauczyciele. W naszej 
szkole – Szkole Promującej Zdrowie – akcja ta stała 
się bardzo ważnym elementem kształtowania pra-
widłowych nawyków żywienia.

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Renata Celmer

W zgodzie z ludźmi i z naturą
Tegoroczny „Tydzień” 
przebiegał w naszej szko-
le pod hasłem: ”W zgo-
dzie z ludźmi i z naturą”, 
ob�tował w inscenizacje, 

konkursy, szkolenia, wycieczki.
Odbyły się:

 ✓ Warsztaty „Od ziarenka do bochenka” w gospo-
darstwie agroturystycznym państwa Kobus dla 
28 uczniów kl. I-III;

 ✓ Wycieczka do skansenu wsi łowickiej w Ma-
rzycach oraz sklepu �rmowego piekarni dla 34 
uczniów klas IV-VI;

 ✓ Bicie rekordu w resuscytacji krążeniowo – odde-
chowej (30 uczestników);

 ✓ Cztery przedstawienia dla całej społeczności 
szkolnej (w tym jedno z udziałem rodziców i za-
proszonych gości z Sanepidu, WODN-u, GOPS 
w Bielawach oraz KGW w Oszkowicach);

 ✓ Trzy szkolenia dla całej społeczności szkolnej 
(„Dobry chleb czyli jaki?”, „Jak powinno odży-
wiać się dziecko w szkole podstawowej?”, „Zdro-
wy styl życia”);

 ✓ Trzy konkursy („Jesienne przetwory” dla dwóch 
grup uczniów – dzieci z oddziałów przedszkol-
nych i uczniów kl. I-III; na najciekawszą ulotkę 
o chlebie dla uczniów kl. V i VI; wiedzy „Czy 
wiem, co jem?” dla uczniów kl. IV-VI);

 ✓ Zajęcia warsztatowe „Życzliwość na co dzień” 
dla uczniów kl. II-III i VI.
Na bieżąco zapoznawano uczniów ze sposobami 

radzenia sobie ze stresem oraz sprawdzano stopień 
realizacji założonych celów.

Od Fundacji Dobre Życie: Bardzo dziękujemy 
Szkole za nadesłanie dwóch �lmów oraz prezenta-
cji. Niestety ze względów technicznych nie jesteśmy 
w stanie przedstawić ich czytelnikom.

Tegoroczny „Tydzień” 
przebiegał w naszej szko
le pod hasłem: ”W zgo
dzie z ludźmi i z naturą”, 
ob�tował w inscenizacje, 

konkursy, szkolenia, wycieczki.

Szkoła Podstawowa 
w Oszkowicach
woj. łódzkie
http://sposzkowice.szkolnastrona.pl/
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Niech żywność będzie twoim lekiem, a lek żywnością
Nasza szkoła wzięła 
udział w VI edycji ogól-
nopolskiej kampanii „Ty-
dzień dobrego chleba”, 
Fundacji Dobre Życie. 
W jej ramach została 
przygotowana wystawa 

pod hasłem „Od ziarenka do bochenka” na temat 
rodzajów zbóż, dawnych narzędzi rolniczych w za-
grodzie i chacie.W pierwszym dniu kampanii go-
ściem specjalnym była pani K. Żyła, która wraz 
z mężem prowadzi gospodarstwo rolne. Pani Ka-
tarzyna mówiła o uprawie zbóż dawniej i dziś, za-
prezentowała rodzaje zbóż uprawianych w Polsce. 
Ciekawym doświadczeniem dla dzieci była zabawa 
badawcza pt. „Skąd się bierze mąka?”. Dzieci oglą-
dały ziarna zbóż, następnie przekręcały ziarna przez 
młynek i otrzymywały mąkę.

Interesującym przeżyciem dla dzieci młodszych 
była wycieczka do pobliskiej piekarni, gdzie poznały 
pracę piekarza, maszyny do wyrabiania ciasta, piec 
do wypieku chleba i bułek. Dowiedziały się, z cze-
go powstaje chleb i jakie są jego walory zdrowotne. 
Uczniowie klas starszych udali się na wycieczkę do 
Muzeum Chleba w Radzionkowie. Nasi uczniowie 
wzięli również udział w zajęciach prowadzonych 
przez panią J. Kowalówkę i J. Brożek, podczas któ-
rych obserwowali jak piecze się domowy chleb ra-

zowy na zakwasie. Pani J. Kowalówka opowiedziała 
dzieciom o tradycji wypiekania chleba w jej rodzin-
nym domu i opowiedziała ciekawostki o chlebie 
oraz jego poszanowaniu. Pokazała dzieciom zapa-
skę w której wyrabiała chleb, a która ma już 100 
lat. Spotkanie zakończyła degustacja zdrowego żyt-
niego chleba na zakwasie, który bardzo wszystkim 
smakował. Razowy chleb na zakwasie upiekła jesz-
cze pani Z. Morek, babcia jednej z uczennic. Poza 
tym uczniowie degustowali różne rodzaje chleba 
z piekarni z Krakowa.

W czasie trwania projektu odbyło się szereg 
innych działań, między innymi: Czytanie opowia-
dań na temat chleba; Recytowanie wierszy o chle-
bie; Zabawy przy piosence „Mało nas do pieczenia 
chleba”, „Rolnik sam w dolinie” i innych; Pogadanki 
na temat chleba i jego wartości odżywczych; Dzieci 
poznały zasady zdrowego żywienia, Piramidę Zdro-
wia, którą same tworzyły, dowiedziały się, co się 
składa na zdrowy styl życia

„Tydzień chleba” był okazją, aby zastanowić 
się nad swoją codzienną dietą. Mamy nadzieję, że 
ta kampania pozwoliła zrozumieć uczniom naszej 
szkoły jak ważne jest spożywanie chleba na zakwa-
sie wypiekanego tradycyjnymi metodami.

Koordynator kampanii w placówce
Danuta Kubaszewska

 

 

Nasza szkoła wzięła 
udział w VI edycji ogól
nopolskiej kampanii „Ty
dzień dobrego chleba”, 
Fundacji Dobre Życie. 
W jej ramach została 
przygotowana wystawa 

pod hasłem „Od ziarenka do bochenka” na temat 

Szkoła Podstawowa 
im. Antoniego 
Kucharczyka 
w Paszkówce
woj. małopolskie
www.sppaszkowka.iap.pl
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Wszyscy byli zachwyceni zajęciami
W dniach 16-23 paź-
dziernika 2014  r. świe-
tlica szkolna „Pszczółki” 
przystąpiła do ogólnopol-
skiej kampanii społecznej 
pod hasłem „Tydzień 
dobrego chleba”. Nasze 
działania: Przygotowanie 

gazetki informującej o walorach zdrowotnych chle-
ba na zakwasie, wypiekanego z mąki żytniej i żytniej 
razowej z ziarnami (dynia, siemię lniane, słonecz-
nik, sezam) oraz z otrębami pszennymi i żytnimi; 
Przedstawienie historii chleba; Prezentacja wiersza 
W. Bełzy pt. „Abecadło o chlebie” oraz wielu cieka-
wostek dotyczących chleba; Informacja o sposobie 
przygotowania zakwasu; Pokazanie drogi „Od zia-
renka do bochenka” w oparciu o �lm o takim tytule; 
Zorganizowanie wystawki produktów, przedmio-
tów niezbędnych do wypiekania chleba; Przeprowa-
dzenie audycji przez szkolny radiowęzeł w celu pro-
mowania akcji w szkole oraz przybliżenie uczniom 
historii chleba; Zaproszenie do degustacji chleba.

Ciasto do pieczenia chleba przygotowywaliśmy 
wspólnie z dziećmi. Dzieci dowiedziały się jakich 
narzędzi i produktów do pieczenia chleba użyjemy, 
sprawdzały konsystencję ciasta na chleb, próbowały 
ziaren, które dodawaliśmy do ciasta. Świeżo upie-
czony chleb bardzo smakował z masłem zrobionym 
w świetlicy. Byliśmy w szkolnej Izbie Regionalnej, 
gdzie dzieci dowiedziały się jakich narzędzi używa-
no do pieczenia chleba. Odwiedziliśmy miejscową 
piekarnię, gdzie dzieci poznały różne rodzaje chleba 
pieczonego na zakwasie

Nasze chleby piekliśmy  
według poniższego przepisu

CHLEB ŻYTNIO-PSZENNY (jasny zakwas). 
Składniki: 25 dag mąki pszennej typ 650, 1/2 kg mąki 
żytniej (typ 720), łyżka soli, zakwas, 750 ml ciepłej 

wody (zakwas rozpuściliśmy w części wody i doda-
liśmy do połączonych mąk, następnie pozostałą ilo-
ścią wody opłukaliśmy słoik z zakwasem i dodaliśmy 
do mąki). Wykonanie: Mąki i sól mieszaliśmy łyżką, 
a następnie dodaliśmy zakwas. Początkowo wyrabia-
liśmy na wolnych obrotach mikserem („świderkowy-
mi” końcówkami) przez ok. 2-3 minuty (chodzi o to, 
aby „związać” zakwas z mąkami), następnie też ok. 
2-3 minuty szybsze obroty. Odstawiliśmy do wyro-
śnięcia, przykrywając folią spożywczą. Następnie od-
jęliśmy trochę (ze dwie łyżki stołowe) wyrośniętego 
ciasta do słoika na kolejne pieczenie (tak trzeba robić 
za każdym razem pieczenia). Gdy ciasto wyrośnie 
w słoiku to schować do lodówki. Przełożyliśmy ciasto 
z gara na wysmarowaną margaryną blaszkę (keksów-
kę). Odstawiliśmy do wyrośnięcia. Przykryliśmy folią 
spożywczą. Wyrośnięte ciasto wkładamy do piekar-
nika nagrzanego do 175°C. Pieczemy 1 godzinę i 15 
minut (to należy sprawdzić na swoim piekarniku). Po 
tym czasie chleb wyjmujemy z blaszki i wkładamy go 
do wyłączonego piekarnika na ok. 15 minut. Następ-
nie wyjmujemy z piekarnika. Najlepiej położyć na 
kratkę, żeby chleb dobrze odparował.

CHLEB RAZOWO-PSZENNY Z ZIARNAMI 
I INNYMI DODATKAMI (ciemny zakwas)

Składniki: mąka żytnia razowa – 0,5 kg, mąka 
pszenna – 25 dag, zakwas i woda – jak wyżej, 1 łyżka 
soli, ziarna według uznania – można dodać słonecz-
nik, dynię, siemię lniane, sezam, otręby pszenne, 
żytnie, płatki owsiane, płatki jęczmiennie. Można tu 
dodawać co się lubi. Wykonanie: należy postępować 
tak jak wyżej. Też jak wyrośnie, trochę ciasta odło-
żyć do słoika na następne pieczenie. Jak wyrośnie 
w słoiku to wstawić do lodówki.

Wszyscy byli zachwyceni zajęciami.
Osoby odpowiedzialne:

Maria Myślak, nauczyciel świetlicy
Grażyna Kamińska, nauczyciel świetlicy

Marzena Rybak, nauczyciel biblioteki

W dniach 16-23 paź
dziernika 2014  r. świe
tlica szkolna „Pszczółki” 
przystąpiła do ogólnopol
skiej kampanii społecznej 
pod hasłem „Tydzień 
dobrego chleba”. Nasze 
działania: Przygotowanie 

Publiczna Szkoła 
Podstawowa z oddziałami 
integracyjnymi 
im. Tadeusza Kościuszki 
w Połańcu
woj. mazowieckie
http://www.podstawowa.polaniec.pl/
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Co warto wiedzieć o chlebie
W dniach 16-23.X.14  r. 
nasze przedszkole wzię-
ło udział w VI. edycji 
ogólnopolskiej kampanii 
„Tydzień dobrego chleba 

i zdrowego stylu życia w szkole 2014 roku”. Od kil-
ku lat promujemy zdrowy styl życia, dlatego miło 
było nam wziąć udział w kampanii. W projekcie 
uczestniczyły dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Nasze 
panie nauczycielki z zaangażowaniem włączyły się 
do działania.

Z tej okazji został napisany przez koordynato-
ra przedszkolnej kampanii projekt edukacyjny pt. 
„Zdrowe pieczywo”, który został włączony do na-
szego całorocznego projektu kulinarnego, promują-
cego zdrowe odżywianie.

 

Kampanię rozpoczęliśmy przedszkolnymi Do-
żynkami – Świętem plonów, na których dzieci zo-
stały zapoznane z ludowymi obrzędami, strojami, 
przyśpiewkami i zabawami. Uczestniczyły w procesie 
wypieku chleba i jego degustacji. Poznały różne ro-
dzaje mąk i pieczywa oraz cykl powstawania chleba.

W czasie trwania projektu dzieci: Poznały nazwę, 
przysłowia, symbolikę, znaczenie chleba; Na podsta-
wie historyjki obrazkowej „Od ziarenka do bochen-
ka” poznały etapy powstawania chleba; Uczestniczyły 

w pogadankach nt. różnorodności, właściwości, jako-
ści, smaku, składu oraz wartości odżywczych chleba; 
Słuchały wierszy, opowiadań m.in. Cz. Janczarskiego 
„Żyto i chleb”, A Galicy „Bajeczka piekarska”; Ukła-
dały historyjki obrazkowe „Jak powstaje chleb”, „Pi-
ramida żywieniowa”; Poznały nowe zawody: Rolnik, 
Młynarz, Piekarz; Uczestniczyły w zabawach badaw-
czych „Skąd się bierze mąka?” – oglądały kłosy zbóż, 
nazywały je, wyłuskiwały ziarna, mieliły, obserwo-
wały otrzymaną mąkę; Wykonały plakaty: Piramida 
żywieniowa, Aktywność �zyczna; Odwiedziły sklep 
piekarniczy, poznały różne rodzaje pieczywa, ich na-
zwę i skład; Upiekły chleb żytnio – razowy, bananowy 
chleb afrykański oraz pyszne bułeczki; Przyrządzały 
kanapki z pieczywa pełnoziarnistego i chrupkiego 
wykorzystując zdrowe produkty z piramidy żywie-
niowej; Częstowały rodziców, dziadków, rodzeństwo 
swoimi wypiekami; Na zajęciach plastycznych lepiły 
z plasteliny „Pieczywo” oraz wyklejały różnym ma-
teriałem plastycznym np. gazetami oraz wylepiały 
rysunki przedstawiające różne gatunki chleba i pie-
czywa; Bawiły się przy piosenkach „Mało nas do pie-
czenia chleba”, „Rolnik sam w dolinie”; Uczestniczyły 
w zorganizowanym „Jesiennym Maratonie Przed-
szkolaka”, pokonując dystans dostosowany do wieku 
i możliwości dzieci, uczestniczyły w zabawach ru-
chowych dotyczących tematu zdrowego chleba.

Dzięki uczestnictwu w projekcie „Tydzień…” 
dzieci w większym stopniu uświadomiły sobie 
ważność spożywania dobrego pieczywa tak bar-
dzo potrzebnego dla zdrowia i rozwoju człowieka 
w każdym wieku. Tydzień minął nam kulinarnie 
i aktywnie. Myślę, że udział w kampanii skłoni 
większość z dzieci i dorosłych do poszukiwań i do-
brych wyborów tego, co zdrowe.

Koordynator przedszkolnej kampanii
Anna Karasińska-Półrolniczak

W dniach 16-23.X.14  r. 
nasze przedszkole wzię
ło udział w VI. edycji 
ogólnopolskiej kampanii 
„Tydzień dobrego chleba 

i zdrowego stylu życia w szkole 2014 roku”. Od kil

Przedszkole nr 15 
„Calineczka ” w Poznaniu
woj. wielkopolskie
http://www.calineczka.info/
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Propagowaliśmy pieczywo na zakwasie
W dniach 16-23 paź-
dziernika obchodziliśmy 
w szkole „Tydzień dobre-
go chleba i zdrowego stylu 
życia”. W tym czasie szcze-
gólną uwagę poświęcili-
śmy propagowaniu pie-
czywa, które powstało na 

naturalnym zakwasie. Wszyscy zainteresowani zdro-
wym odżywianiem się, mieli możliwość zabrania ze 
sobą do domu sprawdzonych przepisów na chleb. 
O jego walorach smakowych można było przekonać 
się podczas zorganizowanej degustacji – do wyboru 
były trzy rodzaje zdrowego pieczywa. Mamy nadzie-

ję, że przeprowadzona akcja przyczyni się do wzrostu 
uwagi na temat tego, co jemy.

Od Fundacji: Kilka lat temu braliśmy udział 
w Święcie Ludowym w Proboszczewicach. Zajrze-
liśmy do miejscowego sklepu, zapytaliśmy o chleb. 
Niestety nie było pieczywa na zakwasie, jedynie 
produkt „chlebopodobny”, bez smaku, kleisty. To 
był dla nas szok. W miejscowości, gdzie w pobliżu 
znajdują się elewatory ze zbożem, wokół są pola 
uprawne, gdzie ludzie uprawiają ziemię od wieków 
– nie ma dobrego chleba w sprzedaży… Dlatego tak 
bardzo ucieszył nas fakt, że szkoła w Proboszczewi-
cach dołączyła do kampanii. Jest nadzieja, że miesz-
kańcy upomną się o dobry chleb.

Twoje zdrowie zależy od Ciebie
Już po raz piąty w naszej 
szkole odbywała się ogól-
nopolska kampania „Ty-
dzień Dobrego Chleba 
i Zdrowego Stylu Życia”. 
Zgodnie z hasłem: „Twoje 

zdrowie zależy od Ciebie” uczniowie poznali zasady 
i dekalog zdrowego stylu życia autorstwa Zbigniewa 
Cendrowskiego, wieloletniego redaktora pisma „Li-
der & kultura �zyczna”, promotora zdrowego stylu 
życia i ruchu. Według dekalogu w utrzymaniu zdro-
wia ważne jest:
1. Wiedza o samym sobie,
2. Utrzymanie sił obronnych w stałej gotowości,
3. Nie nadużywanie leków,
4. Utrzymanie wszechstronnej aktywności �zycznej,
5. Prawidłowe odżywianie się,
6. Hartowanie się,
7. Rozwijanie umiejętności walki ze stresem,

8. Wyeliminowanie nałogów,
9. Życzliwość dla innych,
10. Zachowanie postawy dopingowej (doping – da-

wanie sobie rady).

Dekalog i zdrowy żytni chleb był zatem prze-
wodnim tematem tegorocznego Święta Chleba.

Koordynatorem przedsięwzięcia była pani peda-
gog Małgorzata Zawiłowicz. Szkolny Klub Wolon-
tariusza 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 oraz zasady zdrowego stylu życia.

Uwieńczeniem „Tygodnia chleba” był uroczysty 
apel. Rozpoczął się od prezentacji treści edukacyj-
nych, ukoronowaniem zaś był występ zespołu lu-

W dniach 16-23 paź
dziernika obchodziliśmy 
w szkole „Tydzień dobre
go chleba i zdrowego stylu 
życia”. W tym czasie szcze
gólną uwagę poświęcili
śmy propagowaniu pie
czywa, które powstało na 

Zespół Szkół w Starych 
Proboszczewicach 
Szkoła Podstawowa 
i Gimnazjum w Starych 
Proboszczewicach
woj. mazowieckie
http://zsproboszczewice.pl/

Już po raz piąty w naszej 
szkole odbywała się ogól
nopolska kampania „Ty
dzień Dobrego Chleba 
i Zdrowego Stylu Życia”. 
Zgodnie z hasłem: „Twoje 

zdrowie zależy od Ciebie” uczniowie poznali zasady 

Zespół Szkół 
im. Ireny Sendlerowej 
w Przemkowie
woj. dolnośląskie
http://www.zsprzemkow.internetdsl.pl/
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dowego „Marzenie” i wspólne śpiewanie piose-
nek ludowych pod przewodnictwem pani Jadwigi 
Dziadykiewicz. Młodzież poznała utwory związane 
z chlebem i tradycją polską, dowiedziała się jak pięk-
nie można spędzać wolny czas w każdym wieku.

Potem odbyła się najsmaczniejsza część obcho-
dów Święta Chleba – degustacja, którego sponso-
rem była Piekarnia GS Przemków, za co serdecznie 
dziękuje cała społeczność szkolna. Chleb był okra-
szony miodem, domowym dżemem, smalcem i ma-

ślanym smarowidłem przygotowanym przez panie 
Jolantę Trygar i Małgorzatę Zawiłowicz.

„Święto Chleba” wpisało się w naszej szkole już 
na stałe do kalendarza tradycji i uroczystości szkol-
nych, i jak mówi ostatnia zasada zdrowego stylu 
życia – „Bądź życzliwy dla innych” – jednoczy spo-
łeczność szkolną, która w te szczególne dni jest bar-
dziej uśmiechnięta i aktywna w działaniach na rzecz 
żytniego pieczywa i ludowej tradycji.

Małgorzata Zawiłowicz

Były też zawody sportowe
Nasz Zespół Szkół już 
po raz trzeci wziął udział 
w kampanii Fundacji 
Dobre Życie. W ramach 
prowadzonej akcji szko-
ła podjęła szereg działań 
mających na celu pro-

mowanie zdrowego żywienia oraz kultywowanie 
tradycji związanej z symboliką i historią chleba 
pieczonego na zakwasie. Uczniowie klasy IV tech-

nikum żywienia i gospodarstwa domowego wraz 
z nauczycielami – Małgorzatą Musiejuk i Małgo-
rzatą Tokarską przygotowali audycję telewizyjną pt. 
„Od ziarna do bochna”, zrealizowaną w Muzeum 
Regionalnym w Woli Osowińskiej. Oglądając audy-
cję można było poznać tradycyjny sposób wypieku 
chleba domowego, a także dowiedzieć się jak głę-
bokim szacunkiem darzono go w kulturze ludowej. 
Ponadto uczniowie naszej szkoły i wychowankowie 
Placówki Opiekuńczo –Wychowawczej „Mój dom” 

Nasz Zespół Szkół już 
po raz trzeci wziął udział 
w kampanii Fundacji 
Dobre Życie. W ramach 
prowadzonej akcji szko
ła podjęła szereg działań 
mających na celu pro

mowanie zdrowego żywienia oraz kultywowanie 

Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych 
im. Jana Pawła II 
w Radzyniu Podlaskim
woj. lubelskie
http://www.zspradzyn.pl/
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z Radzynia Podlaskiego uczyli się pieczenia chleba 
w ramach prowadzonych warsztatów. Zorganizo-
wana została również wystawa pt. „Zioła w naszej 
kuchni” oraz opracowana gazetka przedstawiająca 
proces pieczenia chleba.

21 października 2014 r odbyła się w szkole pro-
mocja zdrowej żywności i degustacja chleba na za-
kwasie. Uczniowie przygotowali smaczne kanapki 
z masłem czosnkowym, smalcem, warzywami i zio-

łami. Na stołach znalazły się również smaczne, pol-
skie jabłka. Poczęstunek został przygotowany dla 
całej społeczności szkolnej. Ostatnim działaniem 
były zawody sportowe, promujące zdrowy styl ży-
cia. Prowadzone działania cieszyła się dużym zain-
teresowaniem, a ich realizacja była możliwa dzięki 
zaangażowaniu uczniów, nauczycieli oraz �nanso-
wemu wsparciu dyrektora szkoły – pani Grażyny 
Dzida.

Obserwujemy zanik szacunku  
do chleba i pracy ludzkiej

W dniu 16 października 
2014r. rozpoczęliśmy ob-
chody „Tygodnia chleba 
na zakwasie” w naszej 
szkole, który trwał do 23. 
Młodzież z Koła Poszu-
kiwaczy Informacji pod 

opieką pań – Agnieszki Zięby i Małgorzaty Bełch 
przygotowała gazetkę, dotycząca rodzajów chleba. 
Na terenie szkoły zostały umieszczone cytaty doty-
czące chleba i informacje związane z „Tygodniem”.

Na spotkanie z młodzieżą zaprosiliśmy pana 
Grzegorza Krupę – właściciela piekarni, specjalistę 
i mistrza wypieku chleba, w szczególności żytnie-
go na zakwasie. Nasz gość przyniósł zaczyn, ciasto, 
a także gotowy do wypieku chleb oraz różnego ro-
dzaju pieczywo: chleb żytni, chleb żytni z żurawiną, 
bułki pszenno-żytnie, chleb orkiszowy. Gość zapo-
znał uczniów z procesem produkcji i tajnikami po-
wstawania wspaniałego chleba na zakwasie.

Uczniowie klasy 2CT, pod opieką pań – Marii 
Drewniak, Krystyny Dziewit i Anastazji Porady 
upiekli na zajęciach chleb i przygotowali jego degu-
stację. Niektórzy uczniowie przynieśli chleb pieczo-
ny przez nich samych w domu.

Podczas degustacji można było skosztować 
chleb z miodem, pastą serową z sosem paprykowo-

-pomidorowym, pastą serową z pesto ziołowym, ze 
skwarkami z cebulą, masłem smakowym – pietrusz-
kowym, marmoladą własnej produkcji.

Uczniowie wraz z nauczycielkami przygotowali 
również pięknie udekorowany stół i dekoracje na 
spotkanie z naszym gościem. Młodzież przedsta-
wiła krótką prelekcję dotyczącą „Tygodnia chleba”. 
Została przygotowana również prezentacja różnego 
rodzaju zbóż i dodatków. Na lekcjach wychowaw-
czych nauczyciele przybliżali młodzieży znaczenie 
spożywania chleba na zakwasie i celu organizacji 
kampanii. Biorąc w niej udział chcieliśmy przywró-
cić znaczenie symbolu chleba, ponieważ w naszym 
kraju chleb to szczególny symbol – urodzaju i do-
statku, szacunku i oddania. Jest to również nieod-
łączny element polskiej gościnności i dzielenia się 
z drugim człowiekiem. Obserwujemy bardzo często 
zanik szacunku do chleba i pracy ludzkiej. Widzimy 
jak chleb czy bułki są wyrzucane do kosza. Dlate-
go w czasie kampanii chcieliśmy również zwrócić 
uwagę na ludzi pracujących, aby powstał chleb i po-
dziękować im za wkładany trud. Chleb to przecież 
podstawa naszego codziennego pożywienia.

Naszym małym sukcesem jest to, że nasze ko-
leżanki i koledzy rozpoczęli próby wypieku chleba 
w domach. Prosili nas o podanie im przepisu na 
nasz chlebek i zakwas.

W dniu 16 października 
2014r. rozpoczęliśmy ob
chody „Tygodnia chleba 
na zakwasie” w naszej 
szkole, który trwał do 23. 
Młodzież z Koła Poszu
kiwaczy Informacji pod 

opieką pań – Agnieszki Zięby i Małgorzaty Bełch 

Zespół Szkół 
Gospodarczych 
im. Mikołaja Spytka 
Ligęzy w Rzeszowie
woj. podkarpackie
http://www.zsg.rzeszow.net.pl/



71

Oto przepis na chleb pszenno-żytni na zakwasie, 
z którego my wypiekaliśmy chleb:
Składniki:
1 kg mąki pszennej
0,5 kg mąki żytniej (3 pełne szklanki) 
1 szklanka otrąb (mieszane)
¾ szklanki ziaren (słonecznik, dynia)
¾ szklanki siemienia lnianego
1 szklanka płatków (owsiane, żytnie, pszenne)
1,5 litra przegotowanej ciepłej wody

Zakwas (przed użyciem wyjąć z lodówki i otworzyć 
na 1 godzinę).

Wykonanie: Zarobić ciasto, odebrać 5 łyżek na 
zakwas na następny raz (przechowywać w lodów-
ce). Do ciasta dodać 3 łyżeczki soli i ponownie wy-
mieszać. Ciasto przełożyć do 2 keksówek, wygładzić 
mokrą dłonią lub łyżką moczoną w wodzie. Wsta-
wić do piekarnika na 9 godzin do wyrośnięcia. Piec 
w temp. 180°C od 1 do 1,5 godziny. Po upieczeniu 
wyłożyć na deskę aby nie zawilgotniał.

Szkoła chlebem pachnąca
Odpowiadając na apel 
Fundacji Dobre Życie, 
w  dniach od 16 do 23 
października 2014r. w na-
szym Gimnazjum odbyła 

się VI kampania pod hasłem „Tydzień dobrego chle-
ba i zdrowego stylu życia w szkole 2014”. Organiza-
torzy przygotowali plakaty informujące o  udziale 
szkoły w  kampanii oraz o  wartościach odżywczych 
chleba i  jego rodzajach. Kolejnym krokiem było 
przygotowanie przez uczniów kanapek na drugie 
śniadanie i wspólna degustacja zdrowych przekąsek 
na godzinach wychowawczych. W trakcie całej kam-
panii w bibliotece szkolnej zorganizowano wystawę 
książek i plakatów, promujących zdrowe odżywianie.

W poniedziałek uczennice klas If, IIIa, IIId przy-
gotowały dla wszystkich uczniów słodki, ale zdrowy 
poczęstunek. Na przerwach częstowały gimnazja-
listów własnoręcznymi wypiekami, wśród których 
znalazły się m.in. ciasteczka wieloziarniste, babecz-
ki i mu�nki o obniżonej zawartości cukru, a także 
wypieki bezglutenowe.

Następnego dnia na holu szkolnym przeprowa-
dzono degustację kanapek na bazie chleba tosto-
wego. Wśród uczniów rozdano przekąski z serem, 
wędliną a także dżemem. Ponadto nie zabrakło 
również innych zdrowych przekąsek, gdyż gimna-

zjaliści podczas przerw byli częstowani marchew-
kami i jabłkami. Dla utrzymania zdrowej sylwetki 
nasi uczniowie uczestniczyli także w roztańczonych 
długich przerwach, pod okiem pani Joanny Zasta-
wy tańczyli „Zumbę”.

Ponadto na lekcjach z edukacji zdrowotnej 
uczniowie klas I wykonywali piramidy zdrowego 
odżywiana. Z kolei na lekcjach wychowawczych 
została wygłoszona prelekcja pod hasłem „Zdro-
wy chleb w pytaniach i odpowiedziach”, po której 
uczniowie dyskutowali nad potrzebą świadomego 
wybierania produktów żywnościowych.

Ostatni etap kampanii stanowiło spotkanie ze 
słupeckim piekarzem, p. Pawłem Konińskim, który 
opowiedział młodzieży o swojej niezwykłej przy-
godzie i pasji, jaką stało się wypiekanie chleba. 
Wprawdzie pochodzi on z rodziny o wieloletnich 
tradycjach piekarniczych, gdyż jego �rma należała 
na początku do jego dziadka, a następnie, przebu-
dowana po II wojnie światowej, do ojca Mariana, 
to on sam nie chciał pierwotnie iść w ich ślady. Po 
ukończeniu szkoły podjął studia na wydziale �zy-
ki we Wrocławiu, pracował później m.in. jako na-
uczyciel oraz pracownik laboratorium. Praca ojca 
była jednak jego pasją i w chwilach wolnych zawsze 
przychodził do rodzinnej piekarni. Z czasem prze-
konał się, że tam jest jego miejsce i do dziś konty-

Odpowiadając na apel 
Fundacji Dobre Życie, 
w  dniach od 16 do 23 
października 2014r. w na
szym Gimnazjum odbyła 

się VI kampania pod hasłem „Tydzień dobrego chle

Gimnazjum im. Mikołaja 
Kopernika w Słupcy
woj. wielkopolskie
http://www.gimnazjum.slupca.pl/
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nuuje rodzinne tradycje. Bardzo miłym akcentem 
tego spotkania okazał się również pokaz produk-
tów służących m.in. do wypieku chleba. Uczniowie 
mogli poznać różne rodzaje mąki, z których wy-
piekane jest pieczywo. Żeby łatwiej było przekazać 
młodzieży informacje o procesie produkcyjnym, 
zaproszony gość zaprezentował też �lm promujący 
pracę piekarzy. Jak sam stwierdził, początki biznesu 
były trudne, ale dzięki praktyce, w której wzrastał, 
pomagając ojcu, oraz konsekwentnemu stosowaniu 
receptur i metod „chleba – pachnącego chlebem”, 
które pozostały po rodzicach, pan Paweł osiągnął 
sukces. Dziś nie żałuje tego ostatniego wyboru za-
wodowego.

Udział w  kampanii „Tydzień dobrego chleba...” 
dał uczniom możliwość wspólnego podejmowa-
nia różnego rodzaju działań, które przybliżyły im 
wiedzę na temat dobrego odżywiania się. Akcja ta 
pokazała, że można połączyć zdobywanie wiedzy, 
kształtowanie postaw prospołecznych i dobrą zaba-
wę. Święto Chleba wpisało się już na stałe w tradycję 
naszej szkoły i stało się ważnym elementem kształ-
towania prawidłowych nawyków żywieniowych 
w naszym środowisku.

Do obchodów „Tygodnia dobrego chleba” włą-
czyli się również nauczyciele:

Maria Brzezińska, Ewa Kistela, Izabela Micha-
lak, Anna Kuchowicz, Karolina Wilczewska.

Poczuli trud towarzyszący powstawaniu chleba
W naszej szkole „Tydzień 
dobrego chleba” rozpo-
częliśmy trochę wcze-
śniej, tj. na godzinach 
wychowawczych oraz na 

klasowym spotkaniu z rodzicami. Były to rozmo-
wy o tradycji, zbożu, zasobach, szacunku do chle-
ba i zdrowiu. Wspólnie poszukiwaliśmy pomysłu 
na realizację tego zadania. Uczniowie klasy IV i VI, 
pod kierunkiem wychowawców, podjęli to wyzwa-
nie, w głównej mierze zwiedzając „Małą Ojczyznę” 
w poszukiwaniu zdrowego i dobrego chleba.

W młynie we Frysztaku obejrzeliśmy spichlerze 
na ziarno, wagi, laboratorium i oczywiście zboże, 
rozpoznając je i  nazywając. Następnie niektórzy 
prowadzili „specjalistyczne badania” pod czujnym 
okiem i asekuracją pracownika młyna, a nawet pa-
kowali i zszywali worki. Byli też tacy, którzy próbo-
wali, jak smakuje zboże i kasza manna. Wiele osób 
zachwycało się zapachem mąki.

W piekarni w Wiśniowej poznaliśmy proces 
przygotowania ciasta, z którego powstaje zdrowy 
chleb na zakwasie. Zobaczyliśmy również maszyny, 
urządzenia, które pomagają ludziom w przygotowa-
niu pieczywa, tak chętnie przez nas spożywanego. 
Niektórzy uczniowie próbowali swoich sił przy pie-
cu. W sposób prosty i zrozumiały zostały nam prze-
kazane informacje na temat wypieku chleba.

„Muzeum Przybytku Wiejskiego” w Gogoło-
wie prowadzi Miłośnik Tradycji Ludowej. Chętni 
uczniowie zostali przebrani w  odpowiednie stroje 
i próbowali „zarobić na chleb” – młócili cepami, 
oddzielali ziarno od plew, czyli ręcznie młynkowali 
i mielili zboże w żarnach. Obejrzeliśmy oryginalne 
narzędzia i sprzęty, używane przez naszych przod-
ków. Narzędzia do pracy na roli ustawione w po-
rządku chronologicznym obrazowo przedstawiały 
ciężką i żmudną pracę ówczesnych ludzi, od zasie-

wu ziarna aż do pieczenia chleba. Uczniowie obej-
rzeli unikatowy już sprzęt, tj. drewniane brony, kosy, 
sierpy, młocarnie, młynki, żarna, a nawet piec chle-
bowy, przez chwilkę poczuli, ile trudu i pracy trzeba 
było włożyć, aby mieć chleb i że trzeba go szanować.

Po powrocie do szkoły został przeprowadzo-
ny konkurs wiedzy na temat etapów powstawania 
chleba, narzędzi i czynności temu towarzyszących. 
Każdy uczeń, który wykazał się dobrą znajomością 
zagadnień, otrzymał nagrodę ufundowaną przez 
pana Edwarda Górgacza.

Gościnność, współpraca i zaangażowanie, czy-
li sztuka pieczenia chleba, sierp, garść skoszone-
go zboża i wspomnienia, jak to dawniej było – tak 
rozpoczęły się warsztaty pieczenia chleba w praw-
dziwym piecu chlebowym, w domu gospodarnej 
i bardzo żywotnej mieszkanki wsi Stępina. Grupa 
uczniów klasy IV i VI skorzystała z  uprzejmości 
pani Stanisławy Starzyk oraz pomocy pani Krystyny 
Stawarz. Dzieci uczestniczyły w procesie przygoto-
wania pieca do wypieku chleba, przekładały ciasto 
do forem, smarowały jajkiem, ozdabiały makiem, 
wkładały do pieca. Czekając na chleb uczniowie na 
blasze kuchni upiekli sobie plastry ziemniaków. Po-
tem odbyła się uczta „chlebowa”.

W imieniu całej społeczności szkolnej dziękuje-
my wszystkim, którzy pomogli nam zorganizować 
kampanię.

Małgorzata Tabak-Godek, Danuta Pająk

PS. Pani Anastazja poleca dzieciom �lm: https://
www.youtube.com/results?search_query=od+zia-
renka+do+bochenka

Zapraszamy też do obejrzenia prezentacji przy-
gotowanej przez Dawida Czecha, ucznia kl. VI i po-
czytania relacji uczniów klasy IV na blogu „Spod 
Góry Chełm”.

W naszej szkole „Tydzień 
dobrego chleba” rozpo
częliśmy trochę wcze
śniej, tj. na godzinach 
wychowawczych oraz na 

klasowym spotkaniu z rodzicami. Były to rozmo

Zespół Szkół im. Jana 
Pawła II w Stępinie
woj. podkarpackie
http://stepina.republika.pl/
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Jak ważny jest chleb  
dowiedzieliśmy się w Kuchni Ubogich

Realizując „Tydzień chle-
ba” w naszej placówce 
zorganizowaliśmy zaję-
cia otwarte dla całej spo-
łeczności szkolnej o war-
tościach spożywczych 

produktów żywnościowych. Uczniowie budowali 
przestrzenne „piramidy żywieniowe”, szczególną 
uwagę zwracając na chleb oraz produkty zbożowe.

Nasza młodzież zapoznała się ze starodawnymi 
sposobami wypieku chleba i podpłomyków. Wy-
słuchała opowieści „Od ziarenka do bochenka”, by 
dowiedzieć się, jak dużo pracy należy włożyć, aby 
na żadnym stole nie zabrakło chleba. Zwiedziła izby 
tradycji, w których za pomocą dawnych sprzętów 
i naczyń przygotowywano dobry chleb. W starym 
piecu chlebowym piekła podpłomyki.

Pamiętając o ludzkim wysiłku, włożonym w każ-
dy bochenek, uczniowie zorganizowali specjalne 
miejsce na niezjedzone resztki chleba i bułek. Obej-
rzeli �lmy opisujące proces wypiekania chleba 

w piekarniach tradycyjnych i nowoczesnych. Na 
podstawie �lmów zostały omówione podobieństwa 
i różnice między wypiekiem chleba w małych, ro-
dzinnych piekarniach i przemysłowych zakładach, 
zaopatrujących supermarkety.

Kolejnym etapem kampanii była wycieczka do 
tarnowskiej piekarni „Kazibut i Starzec”. Ucznio-
wie naszej szkoły, wysłuchali m.in. opowieści naj-
starszego pracownika piekarni o tym, w jaki sposób 
metodą tradycyjną, wypieka się tam chleb.

Samodzielnie wypiekali chleb na zajęciach go-
spodarstwa domowego.

Jak ważny w życiu człowieka jest chleb, ucznio-
wie dowiedzieli się podczas wycieczki do Kuch-
ni Ubogich, przy klasztorze Ojców Bernardynów, 
gdzie codziennie przygotowuje się posiłki dla wie-
lu najuboższych mieszkańców miasta. Nasza mło-
dzież, sama pochodząca z ubogich rodzin, chętnie 
służyła pomocą podczas wydawania posiłków po-
trzebującym.

Kampanię zakończyliśmy wystawą.

Projekt promocji zdrowia „Chleb”
Projekt zrealizowaliśmy 
w ramach kampanii Fun-
dacji Dobre Życie. Au-
torzy projektu: Grażyna 
Burcewicz, Małgorzata 
Fabisiak, Dorota Kurow-
ska, Karolina Zagaja, Ire-
na Olszewska

Koordynator: Małgorzata Fabisiak
Cele: promocja zdrowego odżywiania, zdrowego 

stylu życia oraz aktywności ruchowej wśród człon-

ków społeczności przedszkola i w środowisku lokal-
nym; podniesienie świadomości całej społeczności 
przedszkolnej na temat zdrowotnych wartości chle-
ba na zakwasie

Termin realizacji: 16-23 października 2014 r.
Działania: Pozyskiwanie wiedzy na temat zdro-

wego chleba: 1. Film edukacyjny: „Polska symboli-
ka i tradycja chleba”. 2. Zajęcia edukacyjne na temat 
etapów powstawania chleba: zawody – rolnik, mły-
narz, piekarz; uświadomienie dzieciom, że chleb jest 
symbolem ciężkiej pracy wielu ludzi. 3. Zajęcia pla-

Realizując „Tydzień chle
ba” w naszej placówce 
zorganizowaliśmy zaję
cia otwarte dla całej spo
łeczności szkolnej o war
tościach spożywczych 

produktów żywnościowych. Uczniowie budowali 

Zespół Szkół 
Niepublicznych 
w Tarnowie
woj. małopolskie
http://zsn.com.pl/

Projekt zrealizowaliśmy 
w ramach kampanii Fun
dacji Dobre Życie. 

Burcewicz, Małgorzata 
Fabisiak, Dorota Kurow
ska, Karolina Zagaja, Ire
na Olszewska

Przedszkole Miejskie 
„Bajkowy Las” 
w Tolkmicku
woj. warmińsko–
mazurskie
http://przedszkoletolkmicko.szkolna-
strona.pl
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styczne: czapka piekarczyka. 4. Spotkanie z babcią: 
prezentacja piosenek i wierszy o chlebie oraz wspo-
mnień z dzieciństwa na temat chleba na zakwasie. 
5. Warsztaty badawcze w przedszkolu: „Pieczemy 
chleb na zakwasie wg przepisu babci”. 6. Wyciecz-
ka do „Folwarku” w Kadynach: zwiedzanie gospo-
darstwa: stodoła, stajnia, dawne narzędzia rolnicze. 
7. Warsztaty regionalne w „Zapiecku” w Suchaczu: 
pieczenie chleba żytniego na zakwasie, robienie ma-
sła i sera białego.

Promocja chleba żytniego na zakwasie i zdro-
wego stylu życia wśród członków społeczności 
przedszkolnej i w środowisku lokalnym: 1. Tablica 
ścienna w holu przedszkola: „Chleb i zdrowy styl 
życia”. 2. Ulotki dla członków społeczności przed-
szkola „Dlaczego chleb żytni na zakwasie jest zdro-
wy?” i „Dekalog zdrowego stylu życia”. 3. Książecz-
ka „Dobry chleb” – zbiór przepisów zebranych od 
nauczycieli, rodziców, dziadków, znanych osób ze 
środowiska lokalnego. 4. Wystawa chleba połączona 

z degustacją. 5. Zabawy sportowe dla dzieci i pra-
cowników przedszkola na terenie parku „Folwark” 
w Kadynach. 6. Fotoreportaż z warsztatów regio-
nalnych „Pieczemy chleb…” na stronie internetowej 
przedszkola. 7. Prezentacja multimedialna z reali-
zacji projektu „Chleb” oraz promocja zdrowego 
odżywiania (owoce, soki, woda, rogaliki z jabłkiem 
upieczone przez dzieci, witaminki-kanapki wyko-
nane przez dzieci i rodziców) podczas uroczystości 
Pasowania na Przedszkolaka 2014.

Podsumowanie projektu: 1. Ewaluacja projektu 
wśród członków społeczności przedszkola. 2. Przy-
gotowanie i przesłanie sprawozdania z realizacji 
projektu realizowanego przez społeczność przed-
szkola do Fundacji Dobre Życie w Warszawie. 3. 
Umieszczenie sprawozdania z realizacji projektu na 
stronie internetowej przedszkola w zakładce Szkoła 
Promująca Zdrowie.

Społeczność Przedszkola Miejskiego „Bajkowy 
Las” w Tolkmicku

Przygotowaliśmy degustację chleba na zakwasie
W ramach kampanii „Ty-
dzień chleba” uczniowie 
działający w szkolnym 
klubie wolontariatu z po-
mocą kl. III o pro�lu ho-
telarskim zorganizowali 

degustację chleba na zakwasie. Z upieczonego chle-
ba przygotowaliśmy dwie wersję kanapek: na słodko 
– z dżemami własnej roboty oraz na słono – z przy-
gotowanym przez uczniów masłem czosnkowym. 
Podczas przerw wolontariusze częstowali uczniów 
i pracowników szkoły. Wcześniej został również wy-
konany plakat, który został umieszczony na jednej 
z tablic i pozostał na niej przez cały czas trwania 

akcji. Pomysł spotkał się z dużym entuzjazmem ze 
strony uczniów.

Opiekun szkolnego klubu wolontariatu
Malwina Woźniak

 

W ramach kampanii „Ty
dzień chleba” uczniowie 
działający w szkolnym 
klubie wolontariatu z po
mocą kl. III o pro�lu ho
telarskim zorganizowali 

degustację chleba na zakwasie. Z upieczonego chle

Zespół Szkół nr 35 
im. Zofii Jaroszewicz 
„Kasi” w Warszawie
woj. mazowieckie
https://zs35.edupage.org/
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Pisali nawet wiersze o chlebie
W akcję włączyli się 
wszyscy uczniowie, na-
uczyciele i rodzice. Na 
godzinach wychowaw-
czych w klasach IV-VI 
została przedstawiona hi-
storia chleba, sposób wy-

pieku oraz jego rodzaje. W klasach 0-VI odbyły się 
konkursy pt. „Od ziarenka do bochenka”. Młodsze 
klasy miały ogłoszony konkurs plastyczny. Ucznio-
wie mieli za zadanie wykonać rysunek do wiersza 
– „O chlebie”. Spisali się znakomicie.

Klasom starszym ogłoszono konkurs literacki. 
Uczniowie mieli napisać wiersz o  chlebie. Bardzo 
wielu uczniów odkryło w sobie talent literacki. Od-
zew na konkursy był ogromny, a organizatorzy mieli 
duże trudności w wybraniu najlepszych prac. W ak-

cję włączyła się również świetlica szkolna. Przepro-
wadzono tam zajęcia mające na celu zapoznanie dzie-
ci z historią chleba, etapami powstawania bochenka, 
a uwieńczeniem tych zajęć było pieczenie chleba.

Akcję „Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu 
życia w szkole” koordynowały:

Anna Pietruczuk i Sylwia Kryszto�ak

Rekwizyty przeniosły nas do czasów  
wypieku chleba w wiejskich piecach

Koordynatorami „Tygo-
dnia chleba” były panie: 
Mirosława Jeziorska oraz 
pani Krystyna Cywiń-
ska. Akcją zostali objęci 
wszyscy uczniowie naszej 
szkoły. Na poziomie klas 

0-III wychowawcy mieli za zadanie przeprowadze-
nie lekcji, pt. „Od ziarenka do bochenka”. Ucznio-
wie zapoznali się z ciężką pracą rolnika, młyna-
rza i piekarza. Drugim zadaniem, przydzielonym 
młodszym kolegom było przygotowanie plakatów 
ilustrujących treść jednego z wybranych przysłów, 
dotyczących chleba, które można było podziwiać 
na wystawie mieszczącej się na I piętrze szkoły. Pod 
nadzorem pani Ewy Kwaśny, wychowawcy świetli-
cy – wspólnie z dziećmi przygotowali wystawę fo-
togra�czną „Chleb domowy, smaczny, zdrowy”, na 
której można było obejrzeć zdjęcia domowego wy-
pieku chleba wraz z różnymi przepisami.

Nieco więcej zadań spoczęło na uczniach i wy-
chowawcach klas IV-VI. Na zajęciach z wychowaw-
cą, uczniowie zapoznali się z informacjami dotyczą-
cymi zdrowego stylu życia, wartości odżywczych 
chleba na zakwasie, szacunku do chleba. Mieli oni 
za zadanie przygotować książki pt. „Cała prawda 
o chlebie”. W tym celu uczniowie zbierali informa-
cje, przygotowywali opracowanie. Prace dzieci ak-
centowały walory żywności naturalnej, a także uka-
zywały minusy żywności przemysłowej. Wystawę 
książeczek można było obejrzeć na II piętrze szkoły.

Kolejnym dużym wyzwaniem było przygotowanie 
kiermaszu, podczas którego można było skosztować 
różnego rodzaju przekąsek z „chlebem w roli głównej”. 
Dzieci i rodzice prześcigali się w pomysłach dotyczą-
cych zarówno potraw, jak i walorów estetycznych „kla-
sowych straganów”. Można było posmakować, m.in. 
takich rarytasów jak: koreczki chlebowe, pajdy chleba 
ze smalcem i ogórkiem, kanapki ze śledziem, kanapki 
z powidłami, ciasto z czerstwego chleba, paluszki chle-
bowe, tosty itp. Wielu uczestników kiermaszu, po raz 
pierwszy w życiu miało sposobność spróbowania kwa-
su chlebowego. Stoiska zachęcały nie tylko bogatym 
menu, ale w dużej mierze również swoim wyglądem. 
Zapach siana, kłosów zbóż oraz polnych kwiatów to 
rzadkość w miejskich szkołach. Niektórzy wystawcy 
swoim strojem nawiązywali do tematyki kiermaszu, 
zaś rekwizyty typu bańka na mleko, drewniana cho-
chla, wiklinowe kosze przeniosły nas na chwilę w czasy 
wypieku chleba w wiejskich piecach.

Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się wy-
stawa dotycząca historii chleba, przygotowana przez 
panie: Mirosławę Jeziorską oraz Krystynę Cywińską. 
Każda z klas miała za zadanie przedstawić jedną cie-
kawostkę związaną z chlebem na przestrzeni wieków. 
Na drugim piętrze szkolnego korytarza pojawiła się 
tablica zatytułowana „Cała prawda o chlebie”, która 
przez cały czas trwania akcji była uzupełniana cie-
kawostkami, np. przedstawieniem pojęcia „chleb” 
w różnych językach, jego historii od najdawniejszych 
czasów, opowieści o pracy piekarzy, różnych gatun-
ków chleba wraz z ciekawymi recepturami.

W akcję włączyli się 
wszyscy uczniowie, na
uczyciele i rodzice. Na 
godzinach wychowaw
czych w klasach IV-VI 
została przedstawiona hi
storia chleba, sposób wy

pieku oraz jego rodzaje. W klasach 0-VI odbyły się 

Szkoła Podstawowa 
z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Józefa 
Horsta w Warszawie
woj. mazowieckie
https://sp138.edupage.org/

Koordynatorami „Tygo
dnia chleba” były panie: 
Mirosława Jeziorska 
pani
ska
wszyscy uczniowie naszej 
szkoły. Na poziomie klas 

0-III wychowawcy mieli za zadanie przeprowadze

Szkoła Podstawowa 
nr293 im. Jana 
Kochanowskiego 
w Warszawie
woj. mazowieckie
https://sp293.edupage.org/ 
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Z dużym zainteresowaniem spotkał się jesz-
cze jeden pomysł dotyczący chleba, a mianowicie 
„Prawdziwe opowieści o chlebie”. Uczniowie klas 
IV – VI mieli za zadanie przeprowadzić rozmowę 
z najstarszymi członkami swoich rodzin i spisać 
unikalne wspomnienia o chlebie z dawnych czasów. 
Dzięki temu mogliśmy dowiedzieć się o pieczeniu 
chleba w wiejskich piecach, o czasach głodu podczas 
wojny, a przede wszystkim o ogromnym szacunku 
jakim od zawsze darzono „nasz chleb powszedni”.

W obchodach tygodnia chleba uwzględniono 
także część artystyczną, której scenariusz opracowała 
pani Elżbieta Milej. Klasy czwarte zmagały się z za-
daniem napisania wierszy o chlebie, a następnie ich 
zaprezentowania przed szkolną widownią. Natomiast 

dzieci z klas piątych zaśpiewały, ułożone do wybranej 
melodii, piosenki o chlebie. Najstarsi uczniowie na-
szej szkoły byli zobowiązani do przygotowania mini 
scenek będących ilustracją jednej ze znanych mądro-
ści ludowych. Po zakończeniu artystycznych zmagań 
„szkolnych aktorów”, pod nadzorem pani Elżbiety Je-
zierskiej oraz pani Pauliny Płatek, wszyscy mieli oka-
zję poczęstowania się jednym z 15 rodzajów chleba 
przekazanym szkole przez zaprzyjaźnioną piekarnię.

„Tydzień zdrowego chleba na zakwasie”, mimo 
ogromu włożonej pracy w jego przygotowanie, bar-
dzo mile utrwalił się w pamięci uczniów i rodziców, 
a nauczycielom przyniósł wiele satysfakcji i utwier-
dził w przekonaniu o potrzebie podejmowania po-
dobnych wyzwań w przyszłości.

W konkursie wzięło udziału wielu uczniów
W dniach 16-23 paź-
dziernika 2014  r. w na-
szej Szkole obchodzony 
był we wszystkich klasach 
0-6 „Tydzień dobrego 
chleba i zdrowego stylu 

życia w szkole 2014”. W ramach obchodów przez 
cały tydzień na godzinach wychowawczych dzieci 
degustowały chleb przygotowany przez rodziców, 
klasy młodsze 0-3 mogły wziąć udział w konkursie 
plastycznym, polegającym na zrobieniu ilustracji do 
wybranych przysłów związanych z chlebem, zaś kla-
sy starsze 4-6 mogły przygotować plakat z przepisem 
na chleb. W konkursie wzięło udział bardzo wielu 
uczniów. Z klas 1-3 w konkursie zostało nagrodzo-
nych 14 uczniów, zaś z klas starszych 8 osób. Cała 
szkoła została udekorowana przygotowanymi pla-
katami oraz przysłowiami o chlebie. Niektóre klasy 
młodsze pojechały na wycieczkę do piekarni, a tak-
że zapoznawały się z książkami o tym, jak powstaje 
chleb i jakich ziaren używa się do jego wypieku.

20 października br. odbył się uroczysty apel dla 
całej szkoły, na którym zaprezentowano dzieciom 
informacje związane z wypiekiem chleba, rodzaja-
mi zbóż i powstających z nich mąk i tym samym 
rodzajów pieczywa. Zaprezentowany został też �lm 
pochodzący z archiwum TVP „Od ziarenka do 
bochenka”. W trakcie apelu dzieci śpiewały różne 
przyśpiewki związane z obrzędem pieczenia chleba, 
a także zostały wręczone nagrody w konkursie.

dr Magdalena Sadecka-Makaruk
Opiekun Samorządu Szkolnego

W dniach 16-23 paź
dziernika 2014  r. w na
szej Szkole obchodzony 
był we wszystkich klasach 
0-6 „Tydzień dobrego 
chleba i zdrowego stylu 

życia w szkole 2014”. W ramach obchodów przez 

Szkoła Podstawowa 
nr 319 im. Marii Kann 
w Warszawie
woj. mazowieckie
http://sp319waw.edupage.org/
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Zrobiliśmy kanapki z chleba  
przyniesionego przez rodziców

W dniach 16-23 paździer-
nika 2014 roku trwała 
u nas akcja „Tydzień do-
brego chleba i zdrowe-
go stylu życia w szkole”. 
Pani dyrektor Elżbieta 
Skwirowska, nauczycie-
le biologii – pani Anna 

Horbowiec i pani Bożena Patelska oraz uczniowie 
wraz z rodzicami czynnie włączyli się do tej akcji. 
W dniach 21 X i 22 X 2014 r. w naszej szkole od-
była się degustacja zdrowego pieczywa na zakwa-
sie, upieczonego w domowych warunkach. Rodzice 
i uczniowie odpowiedzieli na nasz apel i zaopatrzyli 
nas w świeżutkie i przepyszne, a zarazem zdrowe 
pieczywo, były chleby z różnymi ziarnami i bu-
łeczki. Otrzymaliśmy około 30 bochenków. Dzięki 

pomocy Rady Rodziców zakupiono masło, świeże 
papryki i ogórki. Przez dwie godziny nauczyciele 
z uczniami kroili i smarowali pieczywo, aby przygo-
tować stoisko z produktami do degustacji. Zainte-
resowanie i apetyt dopisywał uczniom – w ciągu 15 
minut tace były puste.

Uczniom spodobała się akcja, wielokrotnie do-
pytywali się, czy zostanie powtórzona.

Jesteśmy szczególnie zainteresowani promowa-
niem zdrowego stylu życia – w listopadzie odbędzie 
się kolejna akcja, dotycząca zdrowego odżywiania 
się, z naciskiem na spożywanie odpowiedniej ilo-
ści warzyw i owoców oraz piciem wody mineral-
nej każdego dnia. Planujemy konkursy o tematyce 
żywieniowej, aby wśród uczniów rozwijała się chęć 
zdrowego stylu życia oraz cykl zajęć, związanych ze 
zdrowym żywieniem w ciągu całego roku.

 

Kochaj ojczyznę, bądź dobry jak chleb
W dniach 16-23 paź-
dziernika 2014 roku od-
był się u nas „Tydzień do-
brego chleba i zdrowego 
stylu życia”. W kampanię 
na rzecz dobrego chleba 
zaangażowani byli wszy-

scy uczniowie i nauczyciele naszej szkoły. W ramach 
akcji się liczne przedsięwzięcia. Inauguracyjnym 

wydarzeniem było wręczenie zdrowych, pełnoziar-
nistych chlebków uczniom klas pierwszych podczas 
uroczystości Ślubowania Klas Pierwszych.

Wychowawcy wszystkich klas przeprowadzi-
li godziny wychowawcze o tematyce związanej 
z istotną rolą zdrowego chleba i zdrowego stylu 
życia. Dodatkowo, w ramach kampanii ucznio-
wie wszystkich klas przygotowywali wiersze i ry-
mowanki, które zostały umieszczone na wystawie 

W dniach 16-23 paździer
nika 2014 roku trwała 
u nas akcja „Tydzień do
brego chleba i zdrowe
go stylu życia w szkole”. 
Pani dyrektor Elżbieta 
Skwirowska, nauczycie
le biologii – pani Anna 

Gimnazjum z Oddziałami 
Integracyjnymi nr 95 
im. Ignacego Jana 
Paderewskiego 
w Warszawie
woj. mazowieckie
http://www.gimnazjum95.pl

W dniach 16-23 paź
dziernika 2014 roku od
był się u nas „Tydzień do
brego chleba i zdrowego 
stylu życia”. W kampanię 
na rzecz dobrego chleba 
zaangażowani byli wszy

scy uczniowie i nauczyciele naszej szkoły. W ramach 

Szkoła Podstawowa nr 23  
im. Edwarda 
Szymańskiego 
w Warszawie
woj. mazowieckie
http://www.sp23.warszawa.pl/
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szkolnej. Wybrane wiersze zostaną wydrukowane 
w szkolnej gazetce „Powidło”. Uczniowie przygo-
towali również plakaty i prace plastyczne, które 
przedstawiały walory pełnowartościowego chleba 
na zakwasie oraz zalety zdrowego stylu życia i pra-

widłowego odżywiania. Cieszącym się ogromnym 
zainteresowaniem i entuzjazmem ze strony dzieci 
przedsięwzięciem było przygotowanie wspólnych 
klasowych śniadań i zawodów na najbardziej zdro-
wą i pożywną kanapkę.

Pracę u podstaw będziemy kontynuować
Podczas „Tygodnia chle-
ba” skupiliśmy się na pro-
mocji zdrowia poprzez 
spożywanie chleba na za-
kwasie, warzyw, owoców. 
Zachęcaliśmy do spędza-

nia czasu w sposób aktywny.

W czasie trwania kampanii na lekcjach ucznio-
wie klas młodszych: zapoznawali się z etapami po-
wstawania chleba i jego rodzajami; poznali pracę 
rolnika, młynarza, piekarza; uczyli się rozróżniać 
różne rodzaje zbóż, warzywa i owoce; słuchali 
klechdy domowej „Jak chleb się w kamień zamie-
nił”, bajki „Kłos żyta” według braci Grimm, wierszy 
– „Abecadło o chlebie”, „Pieczywo”, Od ziarenka 
do bochenka”; uczestniczyli w interaktywnej lek-
cji „Od ziarenka do bochenka ” – tworzyli teksty 
opisujące etapy powstawania chleba (kl. III), uzu-
pełniali tekst z lukami (kl. II), rysowali historyjki 
obrazkowej o powstaniu chleba, lepili różne rodzaje 
pieczywa z masy solnej; uczniowie piekli również 
chleb, wybrali się na wycieczkę do piekarni i War-
szawskiego Muzeum Chleba, robili kanapki z wy-
korzystaniem różnych gatunków chleba, uczyli się 
gry na dzwonkach melodii „Mało nas do pieczenia 

chleba” (kl. II); każda klasa wykonała inny plakat te-
matyczny (były eksponowane na korytarzu w czasie 
trwania kampanii); uczniowie rozmawiali z wycho-
wawcami, w jaki sposób spędzają czas wolny, jakie 
uprawiają sporty.

Plakaty miały następujące tematy: Przysłowia 
o chlebie. Rola rolnika w powstawaniu chleba; na 
czym polega jego praca, jakie narzędzia i maszyny uła-
twiające mu wykonywanie pracy. Podstawowe gatunki 
zbóż; ich budowa i zastosowanie. Ogólna budowa zbo-
ża. Podział zbóż na ozime i jare. Rodzaje młynów i róż-
nice między nimi. Funkcjonowanie młyna dawniej 
i dziś. Rodzaje pieczywa. Rola młynarza w produkcji 
chleba; jakie narzędzia i maszyny ułatwiające mu wy-
konywanie pracy. Rola piekarza w produkcji chleba; 
jakie narzędzia i maszyny ułatwiające mu wykonywa-
nie pracy. Historia chleba. Produkcja chleba dawniej 
i dziś. Chleb w różnych kulturach. Chleb na zakwasie. 
Etapy powstawania chleba.

„Tydzień chleba i zdrowego stylu życia” w kla-
sach 4-6: We wszystkich klasach odbyły się zajęcia 
kulinarne, podczas których dzieci przygotowały 
smaczne, zdrowe i śmieszne kanapki. Najciekawsze 
pomysły zostały sfotografowane i została wykonana 
gazetka szkolna.

Podczas „Tygodnia chle
ba” skupiliśmy się na pro
mocji zdrowia poprzez 
spożywanie chleba na za
kwasie, warzyw, owoców. 
Zachęcaliśmy do spędza

nia czasu w sposób aktywny.

Szkoła Podstawowa nr 52  
im. Macieja Aleksego 
„Alka” w Warszawie
woj. mazowieckie
http://sp52.pl/
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20.10. został zorganizowany happening zdro-
wego stylu życia. Podczas przerw uczniowie mie-
li okazję skosztować pyszne i świeże owoce, oraz 
warzywa. Każdy oprócz smacznej przekąski dostał 
książeczkę promującą zdrowy styl życia.

We wszystkich klasach 4-6 odbyły się zajęcia na 
temat zdrowego odżywiania; uczniowie mogli przy-
gotować prezentację multimedialną i przedstawić ją 
swoim kolegom i koleżankom

Klasy 4 uczestniczyły w zajęciach warsztatowych 
w Folwarku Bródno „Od ziarenka do bochenka”.

Gościliśmy w naszej szkole panią dietetyk, która 
przedstawiła dzieciom w sposób bardzo ciekawy za-
sady zdrowego odżywiania, a także skutki nieprze-
strzegania ich, natomiast później można było zasię-
gnąć indywidualnej porady od naszego specjalisty.

Podsumowanie kampanii: 23 października od-
było się podsumowanie kampanii. Urządziliśmy 

wystawę o chlebie. Stół dekorowały kłosy zbóż, wi-
klinowe tace i kosze, drewniane misy i deski, a na 
nich produkty piekarskie, różnego rodzaju pieczywa 
i przetworów zbożowych, składniki do ciasta chle-
bowego (mąka, mleko, sól, drożdże). W centralnym 
miejscu było tegoroczne hasło „Tydzień dobrego 
chleba i zdrowego stylu życia w szkole” i ilustracje 
przedstawiające chleb. Obok został ustawiony młyn 
wodny, wykonany przez zaprzyjaźnionego dziadka. 
Na ścianach wisiały plakaty, wykonane przez po-
szczególne klasy. W tym dniu w naszej szkole moż-
na było spotkać wielu małych i dużych piekarzy.

Posumowanie kampanii rozpoczęło się od poga-
danki o polskich zwyczajach, związanych z chlebem 
i o poszanowaniu chleba. Podkreślono wartości od-
żywcze chleba na zakwasie, warzyw, owoców i pozy-
tywnych skutków aktywności sportowej. Uczniowie 
wypowiadali się na temat surowców potrzebnych 
do wyrobu chleba, rodzajów zbóż oraz pracy rolni-
ka, młynarza i piekarza. Zespoły dwuosobowe z klas 
odpowiadały na zadania konkursowe. Aby dobrze 
odpowiedzieć na pytania, należało zapoznać się 
z plakatami umieszczonymi na ścianach korytarza. 
Wszyscy uczniowie odgadywali zagadki. Na koniec 
dzieci zaśpiewały piosenkę

Kampania spotkała się z dużym zainteresowa-
niem. Objęła ona swym zasięgiem klasy młodsze 
i starsze. Zamierzamy w przyszłym roku wziąć 
udział w kolejnej edycji programu.

Pouczające i smakowite zajęcia
„Tydzień dobrego chleba” 
w naszej szkole zaakcen-
towano w różnorodny 
sposób. Na korytarzu 
zrobiono gazetkę, dzię-
ki której można było 
poznać różne rodzaje 

produkowanego obecnie pieczywa. Podczas lekcji 
o chlebie uczniowie szukali odpowiedzi na pytania 
takie jak: – Co to jest zakwas? Czy pieczywo tuczy? 
Dlaczego nie powinniśmy rezygnować z jedzenia 
chleba? Co to jest błonnik? Jakie są rodzaje chleba? 
Czy w domu można upiec zdrowy chleb? Z których 

zbóż pieczywo jest najzdrowsze? Które pieczywo ma 
właściwości zdrowotne?

„Tydzień dobrego chleba” 
w naszej szkole zaakcen
towano w różnorodny 
sposób. Na korytarzu 
zrobiono gazetkę, dzię
ki której można było 
poznać różne rodzaje 

produkowanego obecnie pieczywa. Podczas lekcji 

Szkoła Podstawowa nr 84 
im. Waleriana 
Łukasińskiego 
w Warszawie
woj. mazowieckie
http://www.sp84.waw.pl/
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W klasie 1d dzieci przygotowały ciasto na chleb 
i uformowały z niego małe bochenki, które później 

upieczono. W klasach trzecich odbyły się zajęcia, na 
których dzieci poznały gatunki zbóż uprawianych 
w Polsce i ich przeznaczenie. Klasa 3a uczestniczy-
ła w takich zajęciach, zorganizowanych na terenie 
PGR Bródno. Z kolei klasa 3c podczas wycieczki do 
piekarni poznała tajniki wypieku dobrego chleba 
oraz stare maszyny i inne niezbędne do tego urzą-
dzenia. Dzieci uczestniczyły również w przygoto-
waniu ciasta na chleb i w jego pieczeniu. Były to 
bardzo pouczające i smakowite zajęcia.

Barbara Noszczak
Zastępca dyrektora

„Tydzień” wpisał się w szkolną tradycję
W tym roku po raz pierw-
szy wzięliśmy udział w ak-
cji „Tydzień dobrego chle-
ba i zdrowego stylu życia 
w szkole”. Pracowaliśmy 
metodą projektu. Każda 

klasa losowała zadanie do zrealizowania, np. wartości 
odżywcze i zdrowotne chleba, legendy, opowiadania 
i wiersze, zwyczaje, ulotki z przepisami, prace pla-
styczne „Od ziarenka do bochenka” oraz słowniczek 
z nazwami chleba w różnych językach. Następnie 
podczas apelu uczniowie prezentowali swoje prace. 
Odbyła się również degustacja chleba upieczonego 
przez dzieci i rodziców. W ramach kampanii odbyła 
się również akcja „Zdrowe śniadanie”. Dzieci miały 
możliwość samodzielnego przygotowania śniadania 
z ciemnego pieczywa (zrobionego na naturalnym 
zakwasie) ze zdrowymi dodatkami, takimi jak: ser, 
miód, ziarna, własnoręcznie wykonane przez rodzica 
masła smakowe, zioła, warzywa, dżemy. Z przyjem-
nością patrzyliśmy, jak uczniowie z apetytem zajadali 
kanapki. Największym zainteresowaniem cieszyły się 
masła, miód i świeże zioła w doniczkach.

Uczniowie także mogli wziąć udział w warsz-
tatach kulinarnych w ramach programu „Szkoła 
na widelcu”. Nauczyły się, jak można przygotować 
zdrowe śniadanie bez użycia pieczywa, z zastoso-

waniem kasz, płatków owsianych, ziół, miodu i wa-
rzyw. W tym czasie rodzice uczestniczyli w prelekcji 
na temat zdrowego odżywiania.

W obchody „chlebowego tygodnia” czynnie włą-
czyła się również świetlica. Dzieci poznały zawody 
związane z wypiekiem chleba, takie jak: rolnik, 
młynarz czy piekarz. Zobaczyły także różne rodzaje 
mąki, ziaren i zbóż. Przygotowały imitację pieczywa 
z masy solnej. Prowadzone były zajęcia kulinarne, 
podczas których dzieci samodzielnie wyrabiały cia-
sto na chleb. Następnie został on upieczony i zje-
dzony ze smakiem.

Uczniowie jednej z klas zwiedzili Warszawskie 
Muzeum Chleba. Podczas wycieczki mieli okazję 
zobaczyć na własne oczy, jak dawniej wyglądały na-
rzędzia służące do wypieku chleba, takie jak dzieża, 
żarna, piec chlebowy.

Mamy nadzieję, że po tak aktywnej kampanii 
wzrosła wśród uczniów świadomość zdrowego sty-
lu życia i szacunku do chleba, a obchody „Tygodnia 
chleba” wpiszą się na stałe w tradycję naszej szkoły.

„Tydzień” przygotował zespół w składzie: dyrek-
tor szkoły – Halina Chaber, wicedyrektor – Alek-
sandra Byczkowska, pedagog – Monika Wrońska, 
nauczyciel przyrody – Marianna Kogus, wycho-
wawcy świetlicy, Rada Rodziców oraz Szkolny 
Klub Wolontariatu

W tym roku po raz pierw
szy wzięliśmy udział w ak
cji „Tydzień dobrego chle
ba i zdrowego stylu życia 
w szkole”. Pracowaliśmy 
metodą projektu. Każda 

klasa losowała zadanie do zrealizowania, np. wartości 

Szkoła Podstawowa 
nr 100 im. płk. Francesco 
Nullo w Warszawie
woj. mazowieckie
sp100@edu.um.warszawa.pl
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Podsumowaniem były uśmiechnięte twarze dzieci i brawa
W odpowiedzi na apel 
Fundacji Dobre Życie 
nasza Szkoła dołączyła 
do obchodów kampanii 
promującej zdrowe odży-
wianie: „Tydzień dobrego 

chleba i zdrowego życia w szkole. Podjęliśmy takie 
działania jak:
1. Ogólnoklasową akcję uwrażliwiania dzieci na 

problematykę spożywania zdrowego chleba – 
rozmowy w klasach.

2. Konkurs plastyczny „Zdrowy chleb”.
3. Wykonanie plakatów „Od ziarenka do bochen-

ka”, a następnie ozdobienie nimi szkoły.
4. Zaproszenie na prelekcję piekarza, który opowie 

uczniom o swojej pracy.

W tym roku nasza szkoła została wybrana spo-
śród wielu zgłoszonych, aby rozpocząć VI edycję 
Ogólnopolskiej Kampanii. Obchody rozpoczęły 
się 16.10.2014 o godzinie 12.30 wystąpieniem pani 
dyrektor Małgorzaty Osieckiej, która po powitaniu 
gości, licznie przybyłych uczniów i nauczycieli od-
dała głos inicjatorce akcji – pani Walentynie Rakiel 
Czarneckiej.

Z przygotowanej przez panią prezes Fundacji 
Dobre Życie prezentacji multimedialnej zgroma-
dzeni dowiedzieli się wielu ciekawych informacji 
dotyczących historii chleba w Polsce, jego prozdro-
wotnych właściwości, a także mogli usystematyzo-
wać swoje wiadomości na temat zdrowego żywienia.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście. Pan dr 
Henryk Piesiewicz – ekspert od produktów zbożo-
wych opowiedział zebranym o szczególnych proz-
drowotnych właściwościach prawdziwego chleba na 
zakwasie, a także o amarantusie, nazywanym zbo-
żem XXI wieku. Kolejną prelegentką była pani Ewa 
Brzezińska – mistrz piekarstwa z Radomia. W swo-
im wystąpieniu przybliżyła wszystkim technologię 
produkcji chleba, do którego używa się jedynie 
zdrowych produktów, bez dodawania sztucznych 
polepszaczy.

Kolejnym punktem inauguracji był występ arty-
styczny, przygotowany przez uczniów klasy 2d, któ-
rzy z ogromnym zaangażowaniem przeczytali wier-
sze napisane przez swoich rówieśników traktujące 
o konieczności spożywania jedynie zdrowego żyt-
niego chleba, zamiast ogólnie dostępnego pszennego 
pieczywa. Punktem kulminacyjnym inauguracji była 
degustacja produktów przygotowana przez panią Ra-
kiel Czarnecką. Na stołach znalazły się zdrowe pro-
dukty opatrzone logo „Poznaj Dobrą Żywność”.

Pośród nich można było spróbować: prawdziwe 
wiejskie masło, smaczne wędliny, pyszne twarożki 
robione własnoręcznie przez panią prezes, cieszące 
się największą popularnością u dzieci ogórki kon-
serwowe, ale nade wszystko prawdziwy chleb. Pie-
czywo zostało dostarczone przez piekarnię PUTKA 
(od lat sprzyjającą akcji), a także przez Piekarnię 
WACYN z Radomia, które osobiście przywiozła 
pani Ewa Brzezińska, współwłaścicielka piekarni.

W odpowiedzi na apel 
Fundacji Dobre Życie 
nasza Szkoła dołączyła 
do obchodów kampanii 
promującej zdrowe odży
wianie: „Tydzień dobrego 

chleba i zdrowego życia w szkole. Podjęliśmy takie 

Szkoła Podstawowa 
nr 340 im. prof. Bogusława 
Molskiego w Warszawie
woj. mazowieckie
http://www.sp340.internetdsl.pl/
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Podsumowaniem inauguracji były uśmiechnięte 
twarze dzieci i brawa którymi nagrodzono wszyst-
kich przygotowujących to szczególne wydarzenie 
w szkole, a także piękne przystrojenie auli praca-
mi plastycznymi wykonanymi na konkurs szkolny 
„Zdrowy chleb”.

Agnieszka Hałaczkiewicz
nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

Od Fundacji Dobre Życie: Serdecznie dzię-
kujemy za współpracę i pomoc w przygotowaniu 
inauguracji „Tygodnia chleba”. Szczególne podzię-
kowania kierujemy do pani dyrektor Małgorzaty 

Osieckiej oraz pani Agnieszki Hałaczkiewicz, któ-
ra pomagała w organizacji wydarzenia.

Chleb upieczony w domu  
smakował lepiej, niż kupiony w sklepie

Uczniowie przygotowali 
plakaty dotyczące m.in. 
różnych gatunków chle-
ba, procesu produkcyj-
nego oraz zachęcające do 
spożywania chleba na za-
kwasie. Plakaty wzboga-

cone były propozycjami przepisów na zakwas oraz 
wskazówkami jak upiec chleb w domu.

Część uczniów klas pierwszych gimnazjum 
przyniosła do szkoły chleb pieczony na zakwasie 
oraz dodatki potrzebne do wykonania zdrowych 
kanapek.

Miłym akcentem było włączenie się rodziców we 
wspólne pieczenie chleba, który mogliśmy spróbo-
wać. W opiniach uczniów chleb upieczony w domu 
smakował zdecydowanie lepiej niż ten kupiony 
w sklepie.

Podczas lekcji biologii dzielili się wiedzą nt. wa-
lorów zdrowotnych domowych wypieków. Część 
z nich chwaliła się, że w ich domach często piecze 
się chleb.

Podsumowaniem „Dni chleba” był poczęstunek 
kanapkami przygotowanymi przez uczniów klas 
pierwszych gimnazjum pod opieką nauczyciela bio-
logii.

Uczniowie przygotowali 
plakaty dotyczące m.in. 
różnych gatunków chle
ba, procesu produkcyj
nego oraz zachęcające do 
spożywania chleba na za
kwasie. Plakaty wzboga

cone były propozycjami przepisów na zakwas oraz 

Zespół Szkół nr 113 
z Oddziałami 
Dwujęzycznymi 
w Warszawie
woj. mazowieckie
http://zs113.pl
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Kanapkowy poczęstunek
22 października 2014  r. 
w naszym Zespole Szkół 
odbył się „kanapkowy 
poczęstunek”. Wydarze-
nie to było odpowiedzią 
na kampanię Fundacji 
Dobre Życie, która skie-
rowała apel do szkół 

o zorganizowanie „Tygodnia dobrego chleba”.
Uczniowie poczęstowani zostali kanapkowymi 

rarytasami, przygotowanymi przez uczniów klasy 
1g2 pod opieką nauczycieli przedmiotów gastrono-
micznych. Uczniowie mieli możliwość skosztowa-
nia różnego rodzaju kanapek m.in. z chleba razo-
wego, chleba graham, i chleba żytniego. Wszystkie 

chleby były wyprodukowane na bazie naturalnego 
zakwasu żytniego. Została zaprezentowana także 
prezentacja na temat „Tradycji związanych z chle-
bem”. Uczniowie mogli obejrzeć także �lm przed-
stawiający wypiek chleba w piekarni i przeczytać 
dawne przysłowia ludowe związane z chlebem.

Więcej zdjęć z tego wydarzenia na stronie http://
www.zsgh.edu.pl/index.php?m=myinfo&ms=vie-
w&info_id=323

Uczniowie zaangażowali się również w napisa-
nie artykułu do gazetki szkolnej na temat problemu 
spadku spożycia chleba wśród konsumentów. Ar-
tykuł ten ma również na celu zwiększenie świado-
mości młodych ludzi na temat zdrowotnych cech 
chleba na zakwasie.

Hasło chleb, odzew – wiele działań
W dniach 16-23 paź-
dziernika 2014  r. odbyła 
się w naszej szkole po raz 
pierwszy ogólnopolska 
kampania pn. „Tydzień 
dobrego chleba i zdrowe-

go stylu życia w szkole 2014”, organizowana przez 
Fundację Dobre Życie.

W ramach tej kampanii w naszej szkole odbyło 
się wiele działań:

 ✓ Wyjazd kl. I-III do pobliskiej piekarni GS Rolnik 
Samopomoc Chłopska w Łobżenicy,

 ✓ Wycieczka rowerowa kl. IV-VI do prywatnego 
gospodarstwa w Luchowie, gdzie zapoznaliśmy 
się z techniką wypieku chleba,

 ✓ Spotkanie kl. I-VI z dietetykiem,
 ✓ Przygotowywanie przez kl. 0-VI zdrowych kana-

pek i ich degustacja,
 ✓ Warsztaty wypieku chleba dla kl.0-VI,

 ✓ Konkursy dla kl. I – VI: List chleba do ludzi, Ry-
mowanka, Hasło o chlebie.
Zadania dla zespołów klasowych: KL. 0-I – Ko-

lorowanka obrazkowa „Wizyta w piekarni”. Kl. II-III 
– Historyjka obrazkowa „Od ziarenka do bochen-
ka”. Kl. IV-V – Plakaty o tematyce związanej z ha-
słem kampanii. Kl. VI – Prezentacja multimedialna 
o tematyce związanej z hasłem kampanii.

W ostatnim podsumowującym dniu kampanii 
w szkole odbyły się warsztaty wypieku chleba, które 
poprowadziły doświadczone w tej czynności panie. 
Upieczone chleby zostały zgromadzone na jednym, 
pięknie przystrojonym stole, gdzie stało już masło, 
smalec, twaróg, miód, kon�tury, dżemy i wiele in-
nych pyszności. Zapach świeżego pieczywa unosił 
się po szkolnych korytarzach, więc nikogo nie trze-
ba było namawiać do degustacji. Zarówno dzieci, 
jak i zaproszeni rodzice chętnie próbowali różnych 
rodzajów chleba.

22 października 2014  r. 
w naszym Zespole Szkół 
odbył się „kanapkowy 
poczęstunek”. Wydarze
nie to było odpowiedzią 
na kampanię Fundacji 
Dobre Życie, która skie
rowała apel do szkół 

Zespół Szkół 
Gastronomiczno–
Hotelarskich 
im. profesora Stanisława 
Bergera w Warszawie
woj. mazowieckie
http://www.zsgh.edu.pl/

W dniach 16-23 paź
dziernika 2014  r. odbyła 
się w naszej szkole po raz 
pierwszy ogólnopolska 
kampania pn. „Tydzień 
dobrego chleba i zdrowe

go stylu życia w szkole 2014”, organizowana przez 

Szkoła Podstawowa 
im. Mikołaja Kopernika 
w Wiktorówku
woj. wielkopolskie
http://spwiktorowko.szkolnastrona.pl/
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W tym dniu, po krótkim programie artystycz-
nym, projekcji �lmu edukacyjnego „Od ziarna do 
chleba” oraz wybranych prezentacji multimedial-
nych przygotowanych przez klasę VI, nastąpiło 
podsumowanie wszystkich zorganizowanych kon-

kursów, podziękowania dla pań prowadzących 
warsztaty.

Nad całością działań czuwały panie: J. Pikulik, 
D. Turkowiak i R. Skobel.

Cudowny chleb
W naszej szkole, po 

raz kolejny już raz zor-
ganizowaliśmy „Tydzień 
dobrego chleba i zdrowe-
go stylu życia”. Uważamy, 
że jednym z celów szkoły 
powinno być nauczanie 
zdrowego stylu życia, 

pragniemy, aby nasi uczniowie świadomie wybierali 
to, co jedzą, a biorąc pod uwagę fakt, iż chleb jest 
podstawą większości polskich posiłków. Chcemy, 
aby na stołach w naszej okolicy „królował” zdrowy 
chleb, czyli chleb razowy wypiekany tradycyjnie, na 
zakwasie, bez polepszaczy, dodatków i konserwan-
tów. Mamy nadzieję, że dzięki zajęciom praktycz-
no – edukacyjnym nasi uczniowie poznają i będą 
kultywowali piękną tradycję, związaną z symboliką 
i historią chleba. W ramach kampanii podjęliśmy 
następujące działania:

 ✓ Wszystkie klasy przygotowały gazetki – klasy 
i korytarze szkolne zapełniły się ilustracjami, 
obrazkami, plakatami i tablicami promującymi 
święto chleba w szkole.

 ✓ Tematy na lekcjach plastyki skorelowano ze 
Światowym Dniem Chleba i w tym dniu, tj. 16 
października uczniowie rysowali, malowali, 
szkicowali martwą naturę jaką stanowiła ekspo-
zycja pieczywa.

 ✓ W czytelni i świetlicy szkolnej wykonano deko-
racje tematyczne. Pani bibliotekarka przeprowa-

dziła zajęcia czytelnicze dla dzieci z klas zero-
wych. Czytała uczniom ze zbioru podań, baśni 
i opowiadań cieszyńskich utwór Józefa Ondru-
sza pt. „Cudowny chleb”, który posłużył jako in-
spiracja do rozmowy i malowania oraz koloro-
wania kłosów poszczególnych zbóż.

 ✓ Odbył się wybór najładniejszego stroju piekar-
czyka. Osoby te czynnie pomagały później przy 
wystawie i degustacji.

 ✓ Wychowawcy przeprowadzili pogadanki 
z uczniami, na temat chleba w aspekcie chleba 
jako symbolu pracy ludzkich rąk, szacunku do 
niego i jego wartości odżywczych.

 ✓ W holu głównym szkoły przygotowano ekspo-
zycję sprzętów i wyrobów piekarskich. Na sto-
isko z różnymi gatunkami mąki oraz pieczywa 
sporządzonego na zakwasie można było w prze-
rwach degustować chleby razowe, wieloziarniste 
i orkiszowe.
Uczniowie oraz nauczyciele mogli też wzboga-

cić swoją wiedzę na temat produkcji oraz walorów 
żywieniowych chleba żytniego podczas prezentacji 
multimedialnej, zorganizowanej w świetlicy szkol-
nej.

Na zajęciach pozalekcyjnych Klubu Zdro-
wej Trójki odbyło się wspólne pieczenie chleba – 
uczniowie w sposób praktyczny poznali wszystkie 
jego składniki i samodzielnie przygotowali ciasto.

Zorganizowano wycieczkę do piekarni państwa 
Niewiadomskich w Karpicku. Zwiedzanie zakładu 

raz kolejny już raz zor
ganizowaliśmy „Tydzień 
dobrego chleba i zdrowe
go stylu życia”. Uważamy, 
że jednym z celów szkoły 
powinno być nauczanie 
zdrowego stylu życia, 

Szkoła Podstawowa 
nr 3 Pomnik Tysiąclecia 
Państwa Polskiego 
im. Michała Drzymały 
w Wolsztynie
woj. wielkopolskie
http://www.sp3wolsztyn.w8w.pl/
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zaczęliśmy od części magazynowej, gdzie zapozna-
no nas z rodzajami mąki używanej w piekarstwie. 
W pomieszczeniu produkcyjnym zapoznaliśmy się 
z procesem produkcji pieczywa oraz wyposażeniem 
technicznym zakładu.

Lekcjom WF również przyświecał wspólny cel – 
wszyscy świetnie się bawili podczas sztafet i konku-
rencji drużynowych.

W całej szkole pachniało chlebem, a snopki zbóż 
i bukiety słoneczników towarzyszyły codziennej 
pracy uczniów, nauczycieli i wszystkich pracowni-
ków szkoły. Ten jeden dzień w szkole, uroczysty, 
choć zwyczajny dzień pracy przyniósł wiele satys-
fakcji i zadowolenia.

Wierzymy, że propagowanie dobrego, zdrowego 
chleba przyniesie spodziewane efekty.

Koordynator Dorota Florek

Pięć kroków w stronę dobrego chleba
W dniach 16-23 paź-
dziernika 2014 r. nauczy-
ciele i uczniowie ZSPiG 
w Zakliczynie postano-
wili zorganizować przed-
sięwzięcia i działania, 

promujące idee chleba na zakwasie, zasady prawi-
dłowego odżywiania się i propagowania zdrowego 
stylu życia.

Do działań podjętych i zrealizowanych w tym 
okresie należą:
1. Przygotowanie i zorganizowanie ogólnoszkolnej 

wystawy na temat historii chleba, etapów po-
wstawania chleba oraz zdrowego odżywiania się 
(16-23.X.2014 r.).

2. Wizyta w miejscowej piekarni – obserwacja eta-
pów wypieku chleba, niezbędnych przyrządów; 
zapoznanie z pracą piekarza (17.X.2014 r.).

W dniach 16-23 paź
dziernika 2014 r. nauczy
ciele i uczniowie ZSPiG 
w Zakliczynie postano
wili zorganizować przed
sięwzięcia i działania, 

promujące idee chleba na zakwasie, zasady prawi

Zespół Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum 
w Zakliczynie
woj. małopolskie
www.zspig.zakliczyn.pl
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3. Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów 
kulinarnych na których uczniowie samodzielnie 
przygotowywali i wypiekali chleb (21.X.2014 r.).

4. Degustacja różnego rodzaju chleba przygotowa-
nego przez uczniów. W degustacji uczestniczy-

li nauczyciele, uczniowie i pracownicy Szkoły 
(22.X.2014 r.).

5. Pogadanki na godzinach wychowawczych na temat 
etapów powstawania chleba, historii chleba, posza-
nowania chleba oraz zdrowego odżywiania się.
Nauczyciele: Anna Antosz, Halina Kochan

Złociste łany, szumiących zbóż  
– co świeżym pachną chlebem
Polska to kraj bogaty 
w tradycje i obrzędy lu-
dowe. Sztuka ludowa 
i folklor, jako składnik 
kultury rodzimej każdego 
kraju, odgrywają ważną 
rolę w zachowaniu świa-

domości narodowej. Niestety, w dobie przemian 
cywilizacyjnych kultura ludowa traci swoją atrak-
cyjność. Przekazywanie tradycji z pokolenia na 
pokolenie jest coraz uboższe i bardziej zniekształ-
cone. A przecież tradycje i obrzędy ludowe to źró-
dła polskości. Aby nie zostały one zapomniane, po-
winniśmy przekazywać je właśnie przedszkolakom. 
Powinniśmy zaszczepić dzieciom chęć ich poznania 
i kultywowania.

Polacy zawsze mieli szczególny szacunek do 
chleba. Był on podstawą żywienia każdego czło-
wieka, a jego symbolika jest głęboko zakorzeniona 
w naszej tradycji. Do dziś chleb zajmuje honorowe 
miejsce na polskich stołach. Jest ważnym symbolem 
podczas uroczystości weselnych – chlebem i solą 
wita się zarówno parę młodą, jak i przybyłych z da-
leka gości na znak przyjaźni i gościnności. Chleb 
obecny jest na naszych stołach każdego dnia.

Niestety, tradycje związane ze zwyczajami po-
szanowania chleba z roku na rok zanikają. Dzisiaj 
chleb kupujemy w sklepie, pokrojony, owinięty 
w folię. Zanika już tradycja kreślenia nożem znaku 
krzyża i całowania chleba przed ukrojeniem pierw-
szej kromki.

Zorganizowanie „Tygodnia żytniego chleba” to 
wspaniała okazja przybliżenia zarówno dzieciom, 

jak i ich rodzicom pięknego polskiego obrzędu doży-
nek, będącego wyrazem szacunku Polaków do chle-
ba i ciężkiej pracy rolników. Mimo, że tradycja ta jest 
nadal bardzo żywa w środowisku wiejskim, wiedza 
na jej temat w środowiskach miejskich zanika. Orga-
nizując w przedszkolu uroczystość „Święto Chleba”, 
możemy przyczynić się do tego, by nadal była ona 
żywa. Wspólnie spędzony z rodzicami w przedszkolu 
czas będzie dla przedszkolaków chwilą radości, wy-
poczynku i zabawy, ale równocześnie rozbudzi cieka-
wość i zainteresowanie kulturą ludową oraz przyczy-
ni się do wpojenia zasady szanowania chleba, o której 
często zapominają nie tylko dzieci.

W piekarni
I.

1. Rozmowy indywidualne pt. „W łazience”. Dziec-
ko określi sposoby zachowania się w różnych 
pomieszczeniach, przypomni funkcjonujące 
umowy. Opowie o konieczności zachowania 
czystości rąk.

2. Praca użyteczna w kąciku przyrody – segregowa-
nie ziaren zbóż. Dziecko posegreguje i ułoży do 
odpowiednich pojemników ziarna i kłosy zbóż 
(pszenica, żyto, owies, jęczmień). Zaznajomi się 
z ich nazwą i nauczy rozpoznawać na podstawie 
wielkości i kształtu. Będzie przeliczać w zakresie 
6. Przekona się o celowości uprawy zbóż.

3. Gra stolikowa w formie loteryjki pt. „Kłosy 
zbóż”. Dziecko prawidłowo uzupełni brakujące 
na obrazku brakujące elementy (fragmenty kło-
sów, maków, kąkoli). Wzbogaci wiadomości do-

Polska to kraj bogaty 
w tradycje i obrzędy lu
dowe. Sztuka ludowa 
i folklor, jako składnik 
kultury rodzimej każdego 
kraju, odgrywają ważną 
rolę w zachowaniu świa
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tyczące ich wyglądu (kształt, wielkość, barwa). 
Prawidłowo posłuży się kostką do gry i będzie 
przeliczać w zakresie 6, posługując się liczebni-
kami głównymi

„Od Ziarenka do Bochenka” – wycieczka do piekarni

II.
1. Wycieczka do piekarni. Dziecko zapozna się 

z nowoczesnymi maszynami i narzędziami pra-
cy, ze zgromadzonymi przedmiotami – z ich 
wyglądem i ich przeznaczeniem. Określi wygląd 
stroju piekarza (bluzy, fartuchy, czapki, czepki), 
oraz kolor (biały). Pozna trudne i specy�czne 
warunki pracy (np. zapylenie pomieszczeń). 
Zrozumie konieczność zachowania higieny 
w piekarni.

2. Rozmowy indywidualne na temat przynie-
sionych kłosów zbóż. Dziecko określi barwę, 
kształt, wielkość kłosów. Wymieni z kolegami 
zasób własnych wiadomości.

3. Zabawy rytmiczne przy muzyce. Dziecko będzie 
realizować rytm w metrum 2/4 klaskaniem, tu-
paniem, grą na instrumentach perkusyjnych i na 
dzwonkach (dźwięk G). Połączy dwa rodzaje ru-
chu np. klaskanie i skoki lub stukanie i chodze-
nie. Udoskonali śpiew indywidualny i w chórze. 
Ułoży słowa do podanego rytmu.

4. Zabawa dydaktyczna pt. „Dobierz narzędzia 
pracy”. Dziecko będzie umiało wiązać wygląd 
postaci (jej ubiór) z miejscem pracy oraz narzę-
dziami – młynarz, piekarz, sprzedawca, kierow-
ca, itp.

5. Rysowanie kredkami nt. „Kłosy”, zainspirowane 
wierszem B. Formy pt. „Kłosy”. Dziecko wykona 
pracę według własnego pomysłu. Określi kolory 
kredek, uzasadni swój wybór. Spróbuje określić 
co narysuje wybraną kredką.

6. Zabawa tematyczna pt. „Sklep spożywczy”. 
Dziecko spróbuje przygotować kącik do zabaw. 
Wybierze potrzebne mu akcesoria, poukłada na 

półkach. Określi co jeszcze może być potrzebne 
do zabawy.

„Od Ziarenka do Bochenka” – wycieczka do piekarni

III.
1. Zabawy w kąciku klocków. Dziecko będzie 

wznosić budowle z klocków według wzoru. 
Zwróci uwagę na rozmieszczenie okien, drzwi, 
określi w jaki sposób wykorzysta pomieszczenia 
(sklep, piekarnia, itp.).

2. Słuchanie opowiadania czytanego przez nauczy-
cielkę wg tekstu St. Szuchowej, M. Kownackiej 
pt. „Żyto kwitnie”. Dzieci zaznajamiają się z pro-
stymi zjawiskami przyrody – zapylanie kwiatów, 
kwitnienie, powstawanie ziaren z kwiatów. Zro-
zumieją rolę wiatru w procesie zapylania.

3. Lepienie z modeliny – wykonanie prac na temat 
dowolny, zainspirowane wycieczką. Dziecko 
wypowie się na temat doświadczeń zebranych 
w trakcie wycieczki. Przećwiczy sprawności ma-
nualne; palce podczas toczenia wałeczków i ku-
lek różnej wielkości.

4. Ćwiczenie. Dziecko wypowie się na temat wła-
snych zabaw. Nazwie zabawki. Liczy w zakresie 4.

„Od Ziarenka do Bochenka” – wycieczka do piekarni

Wspólna praca
I.

1. Zabawa badawcza pt. „Jakie to pieczywo?”. 
Dziecko prawidłowo określa gatunki pieczywa 
podczas degustacji. Ustali z jakiego zboża są wy-
pieczone i jakie zawierają nasiona (słonecznik, 
siemię lniane, soja, sezam, mak).

2. Ćwiczenia oddechowe pt. „Ziarenka”. Dziecko 
usprawni aparat brzuszno – przeponowy pod-
czas wdechu i wydechu.



88

3. Rozmowa na temat obrazka pt. „W piekarni i w 
kuchni”. Dziecko porówna wygląd dużej, nowo-
czesnej piekarni oraz kuchni w domu. Nazwie 
narzędzia i określi sposoby pracy w obu po-
mieszczeniach.

II.
1. Nauka piosenki pt. „W młynie”. Dziecko dokona 

analizy tekstu i melodii piosenki. Wyróżni po-
wtarzające się słowa – refren. Rozpozna melo-
dię znanych piosenek. Sprawnie ustawia się na 
zbiórki, na umówiony sygnał.

2. Zabawa ortofoniczna do wiersza L. Wiszniew-
skiego pt. „Wspólna praca”. Dziecko przećwiczy 
mięśnie narządów mowy na zgłoskach „szur, brr, 
kiap, ciach, buch” oraz słuch podczas rozróżnia-
nia odgłosów.

3. Kompozycja z suchych kłosów zbóż. Dziecko 
ułoży bukiet z kłosów lub naklei elementy zbóż 
na tekturę. Owinie ziarna owsa kolorowymi pa-
pierkami np. z czekoladek. Ozdobi pracami ką-
cik plastyczny, wykona elementy dekoracyjne na 
stoliku.

4. Zabawa w kole pt. „Mało nas”. Dziecko zabawi 
się w gronie kolegów, uszanuje ich wybory, cier-
pliwie poczeka na swoją kolej w trakcie zabawy. 
Utrwali znajomość piosenki.

5. Ćwiczenie słuchowe pt. „Wiatr”. Dziecko rozpo-
zna i nazwie słuchane odgłosy – lekki wietrzyk, 
huragan, porywy wiatru, szelest liści na wietrze. 
Dowie się o formach wykorzystania wiatru np. 
jako siła poruszająca wiatraki, wiatr jako źródło 
energii.

6. Montowanie wiatraczków. Dziecko spróbuje 
złożyć wiatraczek z przygotowanych elementów. 
Ozdobi skrzydełka, elementami z papieru samo-
przylepnego.

7. Zabawa w ogrodzie z wiatraczkami. Dziecko 
będzie ostrożnie poruszać się po wyznaczonym 
terenie. Wykorzysta do zabaw przygotowane 
wiatraki. Określi siłę wiatru, kierunek. Będzie 
biegać: na wprost, w rozsypce, w różnych kie-
runkach, w różnym tempie.

III.
1. Zabawa naśladowcza pt. „Rób to co ja”. Dziec-

ko spróbuje przenieść świadomość schematu 
własnego ciała na drugą osobę. Porówna własny 
schemat ciała ze schematem innych osób (to jest 
podobne, a to inne).

2. Opowiadanie dzieci na temat obrazu pt. „W mły-
nie”. Dziecko wypowie się na temat wykonywa-
nych przez postacie prac, nada imiona boha-
terom, nazwie znane przedmioty i czynności 
wykonywane przez ludzi.

3. Rysowanie kredkami na dowolny tematy. Dziec-
ko wykona pracę inspirowaną poczynionymi 
obserwacjami. Opowie o zebranych spostrzeże-
niach i o tym, co je najbardziej interesuje.

4. „Rysuję, mówię i liczę” – ćwiczenie 3.2. część 1. 
Ćwiczy spostrzegawczość. Rozwiązywanie zaga-
dek. Kreślenie linii prostych i tuków. Kolorowa-
nie konturów. Nazywa przyklejone �gury (koło, 
trójkąt) i kolory.

5. Ćwiczenie. Liczy w zakresie 4. Dziecko wypo-
wiada się w formie zdania.

Produkty zbożowe
I.

1. Rozmowa połączona z obserwacją pt. „Produkty 
zbożowe”. Dzieci poprawnie posegregują pro-
dukty zbożowe, określą rodzaje zbóż i jego po-
chodne. Ułożą w odpowiednich pojemnikach, 
w kąciku przyrody, ziarna zbóż i na półkach pro-
dukty zbożowe.

2. Zabawa pt. „Domino obrazkowe”. Dziecko do-
bierze obrazki w pary, uzasadni własny wybór – 
wyjaśni: dlaczego dobrało obrazki w pary?

3. Zabawy rysunkowe. Dziecko prawidłowo dory-
sowuje brakujące elementy (kłosy, polne kwiaty). 
Nabywa swobody w toku przeliczania w zakresie 
4. Pokoloruje obrazek, korzystając z pełnej gamy 
kolorów.

II.
1. Zabawa dydaktyczna pt. „Samochody”. Dziecko 

podejmie próbę porównywania wielkości przed-
miotów: rozrastającej i malejącej. Uporządkuje 
przedmioty z zastosowaniem określeń: mały, 
mniejszy, najmniejszy, duży, większy, najwięk-
szy.

2. Naklejanie ziaren zbóż. Dziecko wyklei na pa-
pierze wzory pól z wykorzystaniem włóczki. 
Wypełni powstałe przestrzenie różnokolorowy-
mi ziarnami i pestkami. Spróbuje nazwać swoją 
pracę.

3. Rozmowa przy obrazie zainspirowana tekstem 
Cz. Janczarskiego pt. „Żyto i chleb”. Dziecko 
zrozumie konieczność uprawy żyta, z którego 
wypieka się chleb. Dowie się o etapach wzrostu 
roślin zbożowych (zielona – trawa; złociste ziar-
na – biała mąka). Sformułuje poprawne wnioski 
w toku rozwiązywania problemu Misia Uszat-
ka. Podporządkuje się zasadom obowiązującym 
w toku rozmowy w małym zespole.

4. Zabawy przy muzyce. Dziecko przypomni sobie 
znane piosenki i zabawy przy muzyce. Usprawni 
aparat oddechowy, przećwiczy mięśnie narzą-
dów mowy w toku ćwiczeń emisyjnych. Rozwi-
nie możliwości głosowe i rytmiczność.
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5. Rozmowa w małym zespole pt. „Pieczywo”. 
Dziecko spróbuje różnych gatunków pieczywa. 
Określi wygląd – kolor oraz opowie o walorach 
smakowych. Wypowie się na temat ulubionego 
pieczywa.

6. Prace użyteczne w kąciku plastycznym. Dziecko 
zetrze kurze z półek, ułoży przybory i pomoce. 
Wypowie się na temat obowiązków domowych. 
Zastosuje spójnik „a, i, lub”.

„Kanapka dla Kolegi” – smaki żytniego chleba

III.
1. Zabawy przy muzyce. Dziecko wysłucha utworu 

z kasety pt. „Piosenki Misia i Margoici”. Zare-
aguje na zmiany tempa i dynamiki, udoskonali 
umiejętność maszerowania parami w kole. Wy-
klaszcze rytm w metrum 4/4 z zaznaczeniem 
pierwszej miary. Utrwali sobie piosenkę pt. 
„Marsz przedszkolaków”.

2. Zabawy gra�czne. Dziecko pokona proste labi-
rynty, lekko naciśnie ołówek na papier, usprawni 
dłoń poprzez: darcie papierków, toczenie kulek 
papierowych oraz taniec rąk przy wolnej i szyb-
kiej muzyce.

3. Ćwiczenie. Dziecko posługuje się pojęciami: 
z prawej strony, z lewej strony. Kreśli linie proste 
i łuki.

4. Ćwiczenie. Porównuje liczebność zbiorów: o je-
den mniej, o jeden więcej, tyle samo.

Do czego wykorzystam jesienne dary
I.

1. Montowanie lampionu z dyni. Dziecko będzie 
towarzyszyć nauczycielce podczas usuwania 
miąższu i pestek. Oczyści i posegreguje pestki, 
przygotuje do osuszenia. Umieści lampion w ką-
ciku przyrody. Zrozumie konieczność zabaw ze 
świecą tylko pod opieką dorosłych.

2. Zabawa dydaktyczna pt. „Dobierz obrazki’’. 
Dziecko dobierze obrazki w pary (np. kłosy róż-
nych zbóż, maki, chabry, kąkole, itp). Rozpozna 
okazy i nazwie je.

3. Ćwiczenie oddechowe pt. „Kłosy”. Dziecko 
usprawni technikę oddychania (wdech nosem, 

wydech ustami). Oddechem poruszy kłosy usta-
wione w wazonie. Dotleni organizm.

II.
1. Rozmowa połączona z działaniem pt. „Wstążki”. 

Dziecko nauczy się nazywać i porównywać dłu-
gości mierzone dowolnie obraną miarą. Będzie 
cierpliwie oczekiwać na swoją kolej podczas za-
bawy.

2. Montowanie grzechotek. Dziecko wykorzysta 
pudełka po jogurtach i ziarna do wykonania po-
mocy akustycznych. Obmyśli sposób zamknię-
cia pudełka. Stworzy z kolegami orkiestrę.

3. Opowiadanie nauczycielki według tekstu H. 
Zdzitowieckiej pt. „Jadą wozy do stodoły”. 
Dziecko będzie umiało nazwać rodzaje zbóż 
i rozpoznaje. Zaznajomi się ze sposobem wyko-
rzystania różnych gatunków zbóż (żyto – chleb, 
jęczmień – kasza, owies – karma dla zwierząt np. 
konia, kur). W ciszy wysłucha opowiadania.

4. Słuchanie utworu pt. „Piosenka o grzechotkach”. 
Dziecko nauczy się odzwierciedlać ruchem treść 
piosenki, jej melodię. Odróżni zmiany tempa, 
dynamiki i rejestru oraz z właściwym ich okre-
śleniem. Szybko zareaguje na sygnały muzyczne.

5. Rozmowa przy ilustracji do wiersza J. Poraziń-
skiej pt. „Stoi strach na wróble”. Dzieci rozpo-
znają i nazwą znane osoby, zwierzęta przedsta-
wione na obrazie. Określą wykonane czynności 
z wykorzystaniem czasu przeszłego.

6. Zabawy w małych zespołach. Dziecko wykorzy-
sta do zabaw przygotowane pomoce akustyczne. 
Wymyśli zabawy rytmiczne i przeprowadzi je 
w małym zespole. Utrwali znane piosenki.

III.
1. Zabawa integracyjna pt. „Usłysz szept”. Dziecko 

usprawni koordynację ruchową. Doświadczy ci-
szy rozumianej jako przeciwieństwo hałasu. Wy-
ostrzy zmysł słuchu. Pogłębi świadomość relacji 
społecznych.

2. Oglądanie książek dotyczących tematyki. Dziec-
ko wyeksponuje książki przyniesione z domu. 
Wypowie się na temat ich treści, wskaże te ulu-
bione. Wymieni doświadczenia z kolegami. Do-
kładnie umyje ręce przed oglądaniem książek.

3. Spacer w okolicy przedszkola. Dziecko dokona 
wnikliwej obserwacji wyglądu pól i będzie umia-
ło zrelacjonować przebieg spaceru. Zauważy 
i nazwie inne rośliny rosnące w polu (ogrodzie) 
np. dynia. Zgromadzi się przy nauczycielce na 
określony sygnał.

4. Ćwiczenie. Dziecko nabywa umiejętność przy-
porządkowania zbiorów według rosnącej i ma-
lejącej liczby elementów.
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5. Ćwiczenie. Nazywa sprzęt gospodarstwa domo-
wego. Klasy�kuje zbiory.

Na polu
I.

1. Rozmowa na temat ilustracji zgromadzonych do 
tematu pt. „Na polu”. Dziecko nauczy się wypo-
wiadać na temat treści obrazków przyniesionych 
z domu. Będzie umiało określić znane przed-
mioty, osoby, wykonywane przez nie czynności. 
Poszerzy zasób słownictwa dotyczącego treści 
ilustrowanych obrazem. Będzie wywiązywało się 
z poleceń otrzymywanych od nauczycielki.

2. Słuchanie opowiadania nauczycielki przy ilu-
stracjach pt. „Prace polowe”. Dziecko wypowie 
się na temat prac wykonywanych na wsi. Określi, 
które prace mogą wykonywać ludzie, a do któ-
rych potrzebne są maszyny. Zrozumie znaczenie 
postępu technicznego.

3. Ćwiczenie 5.1. część 1. Nazwie sprzęt kuchenny 
i czynności kucharki. Rozwiązywanie zagadek.

Żniwa – wizyta w Gospodarstwie Rolnym

II.
1. Nauka wiersza J. Porazińsklej pt. „Stary wiatrak”. 

Dziecko zapamięta treść wiersza. Będzie umiało 
nazwać części składowe wiatraka. Zapozna się 
z jego przeznaczeniem. Będzie umiało określić, 
co dzisiaj zastępuje pracę wiatraka (młyn). Na-
uczy się wysuwać wnioski. Nabierze ochoty do 
indywidualnego wygłaszania wiersza.

2. Opowieść ruchowa pt. „Prace w polu”. Dziecko 
próbuje wyrazić ruchem opowiadanie nauczy-
cielki. Udoskonali reakcję na zmieniającą się 
muzykę – zabawy rytmiczne związane tematycz-
nie z porą roku. Sprawnie ustawi się w kole po 
usłyszeniu sygnału muzycznego.

3. Malowanie farbami plakatowymi na temat do-
wolny na podkładzie z kaszy manny. Dziecko 
wykorzysta zgromadzone doświadczenia i przed-
stawi je w formie plastycznej. Namaluje pracę 
z wykorzystaniem dowolnych barw. Wypowie się 
na temat przedstawionych treści. Będzie ostrożnie 
obchodzić się z kartką pokrytą kaszą.

4. Opowiadanie dzieci na temat własnej działalno-
ści. Dziecko wypełni kolorem kontury pieczywa 
(farbami, kredkami, według własnego uznania). 
W trakcie pracy wypowie się na temat ulubio-
nych potraw. Spróbuje opisać ich smak, porówna 
z innymi potrawami. Zachęcane podejmie roz-
mowy, zada pytania.

5. Słuchanie bajki angielskiej pt. „Kociołek”. Dziec-
ko przekona się o tym, że warto być dobrym dla 
innych, że zło jest zawsze karane a dobro zauwa-
żane i nagradzane przez innych.

6. Rozmowa na temat ilustracji pt. „ Co się dzieje 
na polu?’’. Dziecko nauczy się wypowiadać na te-
mat treści obrazków. Określi znane przedmioty 
i ludzi oraz wykonywane przez nich czynności 
przez co wzbogaci słownik. Rozpozna podsta-
wowe barwy i określi nazwy przedmiotów w po-
danym przez nauczycielkę kolorze.

Żniwa – wizyta w Gospodarstwie Rolnym

III.
1. Prace użyteczne w kąciku przyrody. Dziecko 

rozwinie orientacje w przestrzeni, określi kieru-
nek od osi ciała: lewa, prawa, dół, góra, przód, 
tył. Ustawi kwiaty w bezpiecznym i nasłonecz-
nionym miejscu. Sprawdzi czy mają dostatecznie 
wilgotną ziemię.

2. Ćwiczenia oddechowe. Dziecko rozwinie po-
jemność płuc przez zdmuchiwanie ziaren 
z chropowatej powierzchni. Nauczy się regulo-
wać strumień powietrza (duży i mały podmuch). 
Uważnie obejrzy pokaz.

3. Zabawa w teatr do wiersza J. Porazińskiej pt. 
„Stoi strach na wróble”. Dziecko wykorzysta do 
zabawy rekwizyty zgromadzone w skrzyni skar-
bów. Zwróci uwagę na intonację głosu podczas 
zdań pytających, wykrzyknikowych itp. Wytwo-
rzy radosną atmosferę podczas zabawy.

4. Ćwiczenie. Dzieci nabywają umiejętność wy-
powiedzi na temat obrazków. Posługują się po-
jęciami lewa i prawa strona jezdni. Rozpoznają 
i nazywają znaki drogowe: zakaz ruchu pieszych, 
przejście dla pieszych, droga dla pieszych.

5. Ćwiczenie. Nazywają pojazdy. Dzielą zbiory na 
podzbiory. Porównują liczebności zbiorów.
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Jem zdrowe produkty
I.

1. Rozmowa zainspirowana utworem pt. „Jarzyno-
wa piosenka”. Dziecko opowie o swoich ulubio-
nych potrawach. Określi jakie zdrowe produkty 
mama podaje na śniadanie. Dowie się, jakie po-
trawy służą zdrowiu.

2. Zabawa badawcza pt. „Zdrowa i niezdrowa żyw-
ność”. Dziecko dowie się, że w powietrzu wystę-
pują zarodniki grzybów czyli pleśniaki. Określi 
najlepsze warunki dla rozwoju pleśni pędzlaka. 
Zaznajomi się z pozytywną i negatywną rolą 
bakterii. Dowie się o wpływie temperatury na 
tempo rozwoju bakterii.

II.
1. Opowiadanie dzieci na temat historyjki obrazkowej 

pt. „Od ziarenka do bochenka”. Dziecko zaznajomi 
się z drogą jaką odbywa ziarno w procesie wytwa-
rzania chleba (siew, zbiór zboża – żniwa, przetwa-
rzanie zboża na mąkę, wyrabianie ciasta, pieczenie). 
Nauczy się wysnuwać prawidłowe wnioski. Pozna 
korzyści jakie płyną z uprawy roślin.

2. Zabawy w ogrodzie. Dziecko będzie umiało roz-
poznać i nazywać rośliny występujące w ogro-
dzie. Zrozumie potrzebę zachowania ostrożno-
ści wobec nie znanych roślin w celu zachowania 
zdrowia. Będzie bezpiecznie poruszać się po wy-
znaczonym terenie.

3. Zabawa rytmiczna przy akompaniamencie piani-
na – ćwiczenie reakcji na przerwę w muzyce pt. 
„Powrót do mojej pary”. Dziecko wykona ćwicze-
nia wyrabiające poczucie przestrzenne. Rozpozna 
brzmienie różnych instrumentów muzycznych. 
Sprawnie ustawi się w jednym i dwóch kołach po 
usłyszeniu sygnału muzycznego.

4. Zabawa ortofoniczna pt. „Co to jest?”. Dziecko 
przećwiczy mięśnie narządów mowy na zgło-
skach „hau, miau, wrr, mru, plusk”. Utrwali zna-
jomość głosów wydawanych przez zabawki.

5. Muzykoterapia. Dziecko podda się relaksowi 
przy muzyce, wyciszy i uspokoi organizm. Roz-
winie wyobraźnię muzyczną przez dostosowanie 
ruchu do muzyki. Wyzwoli inwencję twórczą. 
Przedstawi się przez ruch, dźwięk, rytm.

6. Zabawy gra�czne. Dziecko pokona proste labiryn-
ty, lekko naciśnie ołówek na papier, usprawni dłoń 
przez darcie papierków, toczenie kulek z bibuły.

7. Słuchanie baśni warmińskiej pt. „0 małej żni-
wiarce i sierpniowej nocy”. Dziecko zbliży się do 
krainy baśni. Odróżni elementy fantastyczne od 
realnych. Udoskonali stan mowy przez odbiór 
wzorów języka literackiego, wzbogaci słownic-
two, rozwinie wyrazistość mowy. Zachowa ciszę 
podczas słuchania baśni.

III.
1. Rozmowy indywidualne pt. „Co jem na pod-

wieczorek?”. Dziecko udoskonali umiejętność 
poprawnego wypowiadania się, zwróci uwagę na 
zwroty: poszedłem, przyszedłem ale: przyszłam, 
poszłam.

2. Zabawa tematyczna pt. „W sklepie” i „W kuchen-
ce”. Dziecko sprawiedliwie przydzieli role. Spró-
buje określić czynności wykonywane podczas 
wypiekania ciastek. Utrwali nazwy produktów 
zbożowych. Udoskonali znajomość stron ciała 
i pojęć: u góry, na dole, z boku. Porozumie się co 
do miejsca zajmowanego w przestrzeni, będzie 
świadomie poruszać się w otoczeniu.

3. Zabawy gra�czne. Dziecko wypełni kontur kłosa 
kredkami świecowymi. Będzie kreślić różne for-
my linii – zygzak, fale.

4. Ćwiczenie. Dziecko nazwie środki lokomocji. 
Rozpozna znaki informacyjne: przystanek, auto-
busowy, tramwajowy.

Wypisy
Kolory B. Forma
Siadły dzieci przy stoliczkach pędzle,
kartki, farby mają.
Swe marzenia i wspomnienia 
już na papier przelewają.

Żółty kolor wybrał Adaś 
namalował piękne słońce, 
żółty piasek, żółty płotek 
i samochód szybko mknący.

Paweł kolorem niebieskim
namalował groźne morze.
rzekę rwącą, piękne niebo, 
kwiaty także w tym kolorze.

A czerwony lubi Ania, 
już rysuje wielkie serce 
i swą lalkę Karolinę 
w pięknej, czerwonej sukience.

Na zielno stronę całą 
Wojtuś pięknie pomalował, 
to jest łąka, na niej chętnie 
każdy by poleniuchował.

Biały, czarny i brązowy 
te kolory lubi Ewa. 
czarny komin, białe kwiatki 
i brązowa kora drzewa.

A na wspólnej kartce 
dzieci pomieszały swe kolory.
Wszystkie barwy i odcienie 
tworzą różnorodne wzory.

Każdy kolor jest wspaniały,
Każdy zawsze coś wyraża.
Proszę zatem wszystkie dzieci –
Często bawcie się w malarza.
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Plan spotkania
Powitanie, zabawy wstępne: 1. Wybranie i pod-

pisanie wizytówek. 2. Umieszczenie wizytówek na 
plakacie. 3. Oglądanie wystawy pieczywa. 4. Powi-
tanie amatorów chrupkich wypieków.

Zabawy główne: 1. Dożynkowe tradycje – opo-
wiadanie nauczycielki. 2. Praca rolnika – siew. 
A. Rozwiązanie zagadki, prezentacja ilustracji. B. 
Trojak – wspólny taniec przy piosence. C. Zabawa 
dramowa „Nasionko”. D. Przekazanie informacji 
o żniwach w dawnych czasach. 3. We młynie. A. 
Rozwiązanie zagadki, recytacja wiersza. B. Zabawa 
ruchowa „Mielimy mąkę”. C. Przekazanie informa-
cji o sposobach mielenia mąki dawniej i dziś. D. 

Zabawa „Mielenie ziaren”. 4. W piekarni. A. Zaba-
wa ruchowa „Wieziemy mąkę”. B. Interpretacja ru-
chowa piosenki „Chleb dla Ciebie”. C. Prezentacja 
artykułów potrzebnych do wypieku chleba. D. Pio-
senka „Mało nas do pieczenia chleba”. 5. W sklepie. 
A. „Wywiad ze sprzedawcą pieczywa”. B. Zabawa 
„Zapach chleba”. C. Zabawa smakowa. 6. Od zia-
renka do bochenka. A. Zagadki pantomimiczne. B. 
Zabawa „Prawda czy fałsz”. C. Interpretacja przy-
słów o chlebie. 7. Zabawy plastyczne. A. „Dożyn-
kowy talerz”. B. „Pieczywo”. C. „Wierszyk o Chlebie”. 
8.  Zakończenie spotkania – degustacja przygoto-
wanego przez przedszkolaków chleba.

Koordynator 
Monika Dudzik

Siłą przyciągającą był zapach domowego chleba
16 października 2014r  r. 
w naszej Szkole zapach-
niało świeżym, swojskim 
pieczywem. Tego dnia 
rozpoczęły się obchody 
Święta Chleba. Najmłod-

sze dzieci z oddziału przedszkolnego obejrzały w bi-
bliotece �lm edukacyjny: ,,Od ziarenka do chleba”. 
Na kolejnej lekcji uczniowie klas I-III poznali historię 
chleba i obejrzeli �lm nagrany przez uczniów naszej 
szkoły w piekarni Ptyś p. Bronisławy Dąbek z Ziębic. 
Dzieci wysłuchały również legendy Ewy Szelburg-
-Zarembiny pt.: ,,Jak bochen chleba w kamień się za-
mienił”. Najciekawszym jednak punktem programu 
tego dnia było zwiedzanie wystawy prac plastycznych 
w szkolnej bibliotece, dotyczących chleba pieczonego 
na zakwasie, wykonanych przez uczniów.

Uczniowie poznali właściwości odżywcze różnych 
ziaren i zbóż, odczytywali i porównywali skład chle-
ba na etykietkach, sprawdzali, czy chleb jest pieczo-

ny na zakwasie, oraz rozróżniali różne rodzaje mąki. 
Uczniowie klas IV-VI wyszukiwali na lekcjach języka 
polskiego przysłowia o chlebie. Na koniec dnia odby-
ła się degustacja różnego rodzaju pieczywa z piekarni 
Muszyńska ze Szczawina koło Strzelina.

17 października uczniowie klasy IIIa ze Szkolne-
go Klubu Naszej Ziemi ,,Ekoludy”, pod kierunkiem 
p. V. Okaj piekli samodzielnie chleb za pomocą ro-
bota kuchennego i przygotowali wystawę zdrowej 
żywności na szkolnym korytarzu.

Uczniowie klasy IV przygotowywali w domu 
przez cały tydzień zakwas, a później w szkole oma-
wiali jego właściwości �zyczne i chemiczne pod kie-
runkiem nauczyciela p. M. Tworek ze zwróceniem 
uwagi na wartość zdrowotną zakwasu chlebowego. 
Również tego dnia uczniowie klas VI wybrali się 
z nauczycielem plastyki i techniki p. Dorotą Wro-
ną – Popko na wycieczkę śladami starego młyna 
w Ziębicach, w ramach programu: ,,Sztuka łączy 
pokolenia-wędrujemy śladami przeszłości”. Prze-

w naszej Szkole zapach
niało świeżym, swojskim 
pieczywem. Tego dnia 
rozpoczęły się obchody 
Święta Chleba. Najmłod

sze dzieci z oddziału przedszkolnego obejrzały w bi

Szkoła Podstawowa nr 2 
im. Henryka Sienkiewicza 
w Ziębicach
woj. dolnośląskie
http://www.sp2ziebice.szkolnastrona.pl/
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wodnikiem po mieście był niezastąpiony pasjonat 
poznawania historii naszego regionu i miłośnik 
naszego miasta p. Stanisław Popardowski, który od 
kilku lat chętnie poświęca swój wolny czas na spo-
tkania z młodzieżą.

Tym razem uczniowie poznali miejsce, gdzie 
dawnej było boczne koryto rzeki Oławy ze spiętrzo-
ną za pomocą tamy wodą, która opływała młyn przy 
ul. Przemysłowej.

Do obchodów Święta Chleba dołączyli rów-
nież rodzice uczniów i dzięki temu codziennie 
w innej klasie był poczęstunek chleba wypiekanego 
w domu. Tak było też w klasach pierwszych. Mi-
strzynią w wypieku kolorowego chleba okazała się 
p. Elżbieta Hyla, która nie tylko wspólnie z ucznia-
mi upiekła chleb, ale również przygotowywała wraz 
z wychowawcą p. Katarzyną Stąporek zdrowe dru-
gie śniadanie z sokiem owocowym.

20 października o wartości chleba pieczonego na 
zakwasie przypominała świetlica szkolna. Tego dnia 
stała się ona najbardziej uczęszczanym miejscem 
w szkole, a siłą przyciągającą wszystkich na ostatnie 
i najwyższe piętro budynku był zapach pysznego, 
domowego chleba, który tym razem piekli pracow-
nicy szkoły.

Przewodnikiem po wystawie, przygotowanej 
przez dzieci ze świetlicy szkolnej była p. Patrycja 
Kuś, która omawiała każde stanowisko: rodzaje 
zbóż, rodzaje mąki i pieczywa, oraz dodatki i po-
sypki do chleba.

Wystawa na świetlicy szkolnej zakończyła się 
konkursem wiedzy o rodzajach i uprawie zbóż, o za-
wodach ludzi, którzy uczestniczą w różnych etapach 
powstawania chleba i dostarczania go na nasz stół 
oraz polskich tradycji związanych z chlebem. Każdy 
uczestnik konkursu został nagrodzony w myśl słów: 
„Chleb pracą nabyty bywa smaczny i syty”.

Na koniec wystawy czekała na uczniów niespo-
dzianka – degustacja domowych wypieków chleba 
według domowych przepisów i tradycji rodzinnych 
oraz różnych rodzajów zbóż. Każdy mógł spróbo-
wać i docenić ten niepowtarzalny smak. To było 
wspaniałe spotkanie, które z pewnością zintegrowa-
ło całą społeczność uczniowską i wpisało się w tra-
dycję szkoły.

Do obchodów Święta Chleba włączyli się rów-
nież nauczyciele innych przedmiotów. Uczniowie 
mieli wcześniej przeprowadzić wywiad w domu 
o tradycjach rodzinnych związanych z chlebem.

Na godzinie wychowawczej klasa VI a przygo-
towała zdrowe drugie śniadanie z chlebem wypie-
czonym w domu na zakwasie przez ucznia Piotra 
Jarosza, który również upiekł dla całej klasy pod-
płomyki.

22-23 października na lekcjach j. angielskiego 
i j.  niemieckiego dzieci wykonały plakaty o pracy 

piekarza i pieczywie w obcym języku w ramach po-
znawania i utrwalania nowych słówek.

Na matematyce uczniowie rozwiązywali zadania 
z przeliczaniem jednostek wagi, na lekcjach infor-
matyki i zajęciach pozalekcyjnych nagrywali �lm 
o wartości chleba pieczonego na zakwasie. Człon-
kowie Koła Żywego Słowa, pod kierunkiem biblio-
tekarza p. Edyty Sendor układali rymowanki o chle-
bie. Ułożyli również słowa piosenki reklamującej 
wartość chleba pieczonego na zakwasie. Na lekcji 
przyrody uczniowie wykonywali doświadczenia 
z drożdżami, a na lekcji religii rozmawiali o trady-
cjach rodzinnych i szacunku do chleba.

Podsumowaniem całego „Tygodnia Chleba pie-
czonego na zakwasie” była wystawa prac uczniów 
na szkolnym korytarzu przygotowana pod kierun-
kiem p. L .Sobolewskiej i B. Zańko: „Bez pracy nie 
ma kołaczy”. Znalazły się tu plakaty informujące 
o wartości pieczywa przygotowanego na zakwa-
sie chlebowym, domowe przepisy na chleb, wier-
sze i rymowanki, przysłowia o chlebie oraz zdjęcia 
z działań podjętych w klasach.

Rymowanki o chlebie
Jedz otręby pszenne z mlekiem,  

będziesz zdrowym człowiekiem.
Zjedz kromkę chleba żytniego albo dwie,  

będziesz zdrowy – to się wie!
Chleb razowy królem chlebów jest,  

chleb pieczony na zakwasie jest ,,the best”!
Codziennie nam to mówią mamy  

– najzdrowszy jest chleb gryczany.
Gdy zakwas masz gotowy,  

możesz upiec chleb razowy.
Chleb razowy ma więcej błonnika,  

wnet twój problem ze złym trawieniem znika.
Jedzcie chleb pieczony na zakwasie, przyjaciele, 

w zakwasie jest kwasu mlekowego wiele.
Kwas mlekowy dobre bakterie hoduje 

– przed chorobą układ pokarmowy ratuje.
Jedz chleb razowy  

– do walki z rakiem bądź gotowy!
Gdy pieczesz chleb na mące z przemiału grubego 

– jesteś syty i zdrowy od niego.
Chleb pieczony na zakwasie smaczny i syty,  

długo się nie psuje i jest wyśmienity.

Chleb z ziarnami
Składniki
1 kg mąki pszennej (można odsypać szklankę i do-
dać zamiast niej szklankę mąki żytniej – wtedy jest 
ciemniejszy chleb)
4 szklanki ciepłej wody
10 dag drożdży
3 łyżki cukru
3 łyżki soli
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1szklanka ziaren słonecznika
1 szklanka siemienia lnianego
1 szklanka pestek dyni
2 łyżki zakwasu na mące żytniej (zakwas przygoto-
wujemy 6-7 dni wcześniej)

Przygotowanie Drożdże kruszymy i posypujemy 
cukrem, ucieramy, aż się rozpuszczą. Dodajemy cie-
płą przegotowaną, ale letnią wodę, sól i mąkę, wsy-
pujemy pozostałe składniki i zakwas (dwie łyżki – 
nie więcej , bo wylewa się poza blaszkę jak zakwasu 
jest za dużo) Wszystko mieszamy drewniana łyżką 
(nasze babcie używały tylko drewnianych łyżek!).

Ciasto wkładamy do wysmarowanych tłuszczem 
blach (trzy keksówki) i odstawiamy, by wyrosło. 
Nagrzewamy piekarnik do 50°C – 7 minut i wtedy 
wkładamy keksówki z ciastem, żeby sobie ciasto 
podrosło. Ważne, aby ciasto było do ¾ wysokości 

blaszki, bo szybko rośnie! Piekarnik ustawiamy na 
180°C, dobrze spryskujemy opryskiwaczem, żeby 
w piekarniku było dużo pary. Spryskujemy wierzch 
ciasta chlebowego, posypujemy wierzch tym, co lubi 
rodzina – makiem, sezamem, otrębami. Bardzo do-
bry jest też z przesmażoną cebulką. Uwaga! 1-2 ce-
bule podsmażamy na malutkiej ilości oleju, bo ce-
bula jest ciężka. Pieczemy 1 godzinę w piekarniku.

Smacznego!

Od Fundacji Dobre Życie: Szkoła przysłała 
nam piękny �lm oraz dwie prezentacje. Niestety ze 
względów technicznych nie możemy ich zamieścić. 
Dziękujemy placówce, że z takim zaangażowaniem 
organizuje, już po raz kolejny „Tydzień chleba”. Pań-
stwa działania są dobrym przykładem dla innych 
szkól.

Wielka warsztatownia
Zainspirowane działania-
mi Fundacji Dobre Życie 
postanowiłyśmy zorga-
nizować w naszej szkole 
II edycję „Święta Chleba”. 
17.11.2014 zorganizowa-

łyśmy warsztaty kulinarne dla naszych klas – 4c i 6b. 
Chciałyśmy upiec z dziećmi pachnące, zdrowe buł-
ki oraz przygotować smaczne dodatki do pieczywa, 
głównie na bazie rodzimych produktów.

Parę dni wcześniej, zaopatrzone w listę zakupów 
udałyśmy się na podbój sklepów m.in do zaprzyjaź-
nionego sklepu, dzięki któremu otrzymałyśmy cie-
kawe dodatki do wypieków. Dwie klasy pojawiły się 
punktualnie o wyznaczonej godzinie. Razem było 
35 osób. Nasza dwójka oraz 3 praktykantki z Uni-
wersytetu Zielonogórskiego – pani Malwina i pani 
Joanna oraz pani Agata pomogły w przygotowaniu 
wydarzenia. Do pierwszej części warsztatów, klasy 
zostały podzielone wg numerków w dzienniku, na 
4 grupy. Każda grupa miała wybrać swojego lidera, 
który miał nadzorować grupę i pilnować porządku 
przy swoim stanowisku. Dzieci miały pełną dowol-

ność jeśli chodzi o dodatki do swoich wypieków. 
Mogły wybierać między słodkimi produktami, ta-
kimi jak rodzynki, cukier waniliowy/cytrynowy/
cynamonowy lub wytrawnymi – suszone pomidory 
ze szczypiorkiem, słonecznik czy sezam. W trakcie 
produkcji bułek, dzieci chętnie odpowiadały na na-
sze pytania dotyczące wypieków.

Później przyszedł czas na przygotowywanie do-
datków. Tym razem losowo podzieliłyśmy uczniów, 
a w zasadzie sami się podzielili – wylosowali dzie-
więć czteroosobowych zespołów. Każdy z nich miał 
przygotować według przepisu pani Kasi jakiś doda-
tek do chleba.

Zainspirowane działania
mi Fundacji Dobre Życie 
postanowiłyśmy zorga
nizować w naszej szkole 
II edycję „Święta Chleba”. 

łyśmy warsztaty kulinarne dla naszych klas – 4c i 6b. 
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Każde stanowisko było odpowiedzialne za przy-
gotowanie innego dania. Na stołach leżały przepisy 
z dokładną informacją co po kolei robić. Oczywiście 
przepisy były tylko wskazówką i można było w do-
wolny sposób je sobie zinterpretować. Na dużym 
stole leżały wszystkie potrzebne produkty, z których 
można było korzystać przez całe warsztaty. Powstało 
wiele pysznych dań i przekąsek: warzywa na patyku, 
caprese, masło ziołowe, pesto z suszonych pomido-
rów, masło orzechowe i pasta jajeczna. Dodatkowo, 
niektórzy uczniowie przynieśli do degustacji domo-

wej roboty dżemy, soki i pieczywo. Wszyscy zajadali 
się tak, że aż uszy się trzęsły!

Dodatkowo przygotowałyśmy stanowisko teore-
tyczne, na którym uczniowie mogli zapoznać się z róż-
nego rodzaju mąkami żytnimi, pszennymi, orkiszo-
wymi w różnych typach przemiału. Zobaczyli także, 
ziarna i suszone kłosy różnych zbóż i wiechę owsa.

Więcej informacji na stronach: 
www.ze3.zgora.pl, http://aduparosnie.com/ 
wydarzenia-kulinarne/swieto-chleba-w-sp21- 
w-zielonej-gorze-ii-edycja/, 

https://www.facebook.com/pages/Zesp%C3% 
B3%C5%82-Edukacyjny-nr-3/185429431657 
223?fref=ts

Kolejne zajęcia zamierzamy zorganizować w przy-
szłym roku.

Organizatorki: 
Katarzyna Sadłowska 

i Karolina Sze�er-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 pie-
czywa 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, zaangażo-
wanie, 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 pla-
cówki oświatowo-wychowawcze. Przekażcie pomysł dalej – dzięki temu będzie nas, świadomych konsu-
mentów coraz więcej!
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Akcja uczy szacunku do chleba
W pierwszym tygodniu li-
stopada w naszej szkole po 
raz szósty przystąpiliśmy 
do udziału w ogólnopol-
skiej kampanii „Tydzień 
chleba”. Pomysłodawcą 
akcji jest Fundacja Dobre 

Życie z Warszawy. Uczniowie w zawodzie technik 
żywienia i usług gastronomicznych z wielkim zapa-
łem przystąpili do udziału w tej kampanii, przygo-
towując aranżację stoiska, dopełnioną motywami 
malarstwa uczniów naszej szkoły, którego głównym 
bohaterem był chleb wypiekany naturalnymi meto-
dami – na zakwasie z różnymi dodatkami w postaci; 
maku, ziaren lnu, sezamu i słonecznika. Uzupełnie-
niem wystawy była gazetka tematyczna, promująca 
szacunek do chleba i podstawowe zasady zdrowego 

stylu życia, przeprowadzono lekcje tematyczne na 
temat walorów żywieniowych chleba żytniego. Akcję 
w szkole zakończono degustacją chleba na zakwasie 
dostępnego na rynku lokalnym z dodatkiem smalcu 
w różnych smakach; cebulowym, czosnkowym i jabł-
kowym.

Kampania odbiła się szerokim echem w naszej 
szkole wśród uczniów, nauczycieli i pracowników 
szkoły i już dziś wiemy, że w przyszłym roku także 
do niej przystąpimy Akcja umożliwiła przecież zdo-
bycie wiedzy na temat wartości odżywczej chleba, 
jego wartości zdrowotnych, a szczególnie podkreśli-
ła konieczność szacunku do niego w ujęciu narodo-
wym, religijnym i moralnym. Pragniemy aby chleb 
na zakwasie nie stał się smakiem zapomnianym.

Koordynator akcji w szkole Elżbieta Nowak – 
nauczyciel zawodu

 

Bieg po zdrowie
23 października 2014 
roku w ZSCKR w Bog-
dańczowicach odbył się 
już po raz piąty �nał „Ty-
godnia dobrego chleba 
i zdrowego stylu życia 
w szkole”. Wyjątkowy 

charakter tej imprezie nadała współpraca z wielo-
ma partnerami m. in. oddziałami Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku 
Rolnego oraz Agencji Nieruchomości Rolnych. Do 
współudziału zaproszono też Publiczną Szkołę Pod-
stawową nr 2 w Kluczborku.

Organizatorzy obchodów „Tygodnia chleba” 
zapraszając do współpracy dzieci ze szkoły pod-
stawowej ogłosili dla nich konkurs plastyczny 
pt. „Chlebek smaczny i zdrowy”. Wystawa zgło-
szonych prac oraz wręczenie nagród odbyło się 
w głównym holu, podczas �nału imprezy z chle-
bem w tytule. Zaproszone dzieci przygotowały in-
scenizację wiersza Jana Brzechwy „Na straganie”, 

co znakomicie wpisało się w tematykę zdrowego 
stylu życia.

Jednym z aspektów zdrowego stylu życia jest 
zdrowe odżywianie się, co zostało mocno zaak-
centowane podczas naszego święta. Gość specjal-
ny – pani Ewa Korzekwa-Prędkiewicz przedstawi-
ła idee prawidłowego przygotowania posiłków wg 
zasady pięciu przemian. Wystąpienie uzupełniło 
przygotowanie ciasta i wypiek bułek orkiszowych 
przy udziale zainteresowanej publiczności. Świeżo 
upieczone, własnoręcznie uformowane i udekoro-
wane bułeczki smakowały wszystkim wyśmienicie. 
W pojęcie zdrowego odżywiania znakomicie wpisał 
się ogólnoszkolny konkurs pt. „Masters zdrowego 
jedzenia”, gdzie zgłoszone do udziału w nim trzy-
osobowe zespoły rywalizowały ze sobą przygotowu-
jąc w kolejnych etapach: kanapkę smaczną i zdrową, 
surówkę z własnoręcznie utartej marchwi oraz wi-
taminowy i smaczny deser wg własnego pomysłu. 
Emocji i radości z udziału w konkursie nie brakowa-
ło. Ważnym elementem obchodów „Tygodnia” była 

W pierwszym tygodniu li
stopada w naszej szkole po 
raz szósty przystąpiliśmy 
do udziału w ogólnopol
skiej kampanii „Tydzień 
chleba”. Pomysłodawcą 
akcji jest Fundacja Dobre 

Życie z Warszawy. Uczniowie w zawodzie technik 

Zespół Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego 
im. Zesłańców Sybiru 
w Bobowicku
woj. lubuskie
http://www.bobowicko.pl/

23 października 2014 
roku w ZSCKR w Bog
dańczowicach odbył się 
już po raz piąty �nał „Ty
godnia dobrego chleba 
i zdrowego stylu życia 
w szkole”. Wyjątkowy 

charakter tej imprezie nadała współpraca z wielo

Zespół Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego 
im. ks. Jana Dzierżona 
w Bogdańczowicach
woj. opolskie
http://www.zsckrbogdanczowice.pl/
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degustacja chleba, upieczonego przez mieszkańców 
internatu oraz dostarczonego przez zaprzyjaźnione-
go piekarza pana Radka Srokę – Wąsickiego.

Zdrowy styl życia jest nieodzownie połączony 
z ruchem, dlatego też uczestnicy wspólnie bawili się 
podczas tańców integracyjnych, a po tej rozgrzewce 

uczniowie naszej szkoły wystartowali w „Biegu po 
zdrowie”. Nagrody dla zwycięzców we wszystkich 
przeprowadzonych konkursach wręczyli dyrektorzy 
Agencji. Relacje z tej imprezy można było śledzić 
w lokalnych mediach, których reprezentanci obser-
wowali naszą imprezę.

Była pogadanka, pieczenie i degustacja chleba
W dniach 16-23 paź-
dziernika 2014 r. ucznio-
wie naszego Zespołu 
Szkół po raz kolejny 
wzięli udział w kampanii 
„Tydzień dobrego chle-
ba i zdrowego stylu życia 

w szkole”. W ramach akcji przeprowadzono nastę-
pujące działania:

 ✓ pogadankę na temat zdrowego stylu życia;

 ✓ uczniowie przygotowywali receptury do wypie-
ku chleba;

 ✓ na zajęciach praktycznych piekli różne gatunki 
chleba;

 ✓ przygotowano stoisko prezentujące efekty ich 
pracy;

 ✓ degustację chleba z różnymi dodatkami (miód, 
twaróg, powidła).

Osoby odpowiedzialne: 
Elżbieta Ślusarska, Beata Knechta

W dniach 16-23 paź
dziernika 2014 r. ucznio
wie naszego Zespołu 
Szkół po raz kolejny 
wzięli udział w kampanii 
„Tydzień dobrego chle
ba i zdrowego stylu życia 

w szkole”. W ramach akcji przeprowadzono nastę

Zespół Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego 
w Dobrocinie
woj. warmińsko–
mazurskie
http://www.zsckr.net/
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Chleb ze starego pieca
Nasz Zespół Szkół już po 
raz czwarty przeprowadził 
na terenie szkoły ogólno-
polską akcję „Tydzień do-
brego chleba i zdrowego 
stylu życia”. Rozpoczęli-

śmy 16 października, od zaprezentowania w formie 
gazetek, przygotowanych przez panią Agnieszkę 
Osowską oraz Martę Wojewodę – wiedzy na temat 
zalet dobrego chleba, jego właściwości oraz zdjęć 
z ubiegłorocznego �nału „Tygodnia dobrego chleba”.

Wszyscy uczniowie wzięli udział w prelekcji 
szkolnej pielęgniarki – pani Lucyny Targońskiej na 
temat dobrego odżywiania i zdrowego stylu życia. 
Tą samą tematykę poruszali na lekcjach wszyscy 
wychowawcy, nauczyciele przedmiotów zawodo-
wych oraz nauczyciele wychowania �zycznego. 
Uczniowie klasy I Technikum Żywienia wraz z na-
uczycielem technologii żywienia – panią Wiolettą 
Czerwińską, odwiedzili piekarnię pana Dariusza 
Guziałka w Jeninie. Jej właściciel pokazał uczniom 
wnętrze piekarni, sprzęt do wypieku chleba oraz 
omówił dokładnie technologię produkcji chleba. 
W ramach zajęć praktycznych, uczniowie klasy II 
Technikum Żywienia pod opieką pani Kingi Tyrpy, 
upiekli różne rodzaje chleba żytniego na zakwasie 
wg tradycyjnej receptury.

Kolejnym etapem obchodów „Tygodnia dobre-
go chleba”, była wizyta III klasy Technikum Archi-
tektury Krajobrazu oraz Weterynarii, z opiekunem 
– panią Martyną Rodziewicz, w Młynie Gospodar-
czym w Słońsku. Młyn powstał ok. 120 lat temu i na-
pędzany był turbiną wodną. Obecnie zgromadzone 
są w nim unikatowe eksponaty, związane z tradycyj-
nym wytwarzaniem mąki oraz tradycyjnego chleba.

Najbardziej oczekiwanym dniem był �nał obcho-
dów „Tygodnia dobrego chleba i zdrowego stylu ży-
cia”. Przygotowania rozpoczęliśmy dzień wcześniej. 
Dekoracją auli zajęła się pani Ewa Kaniowska. Już od 
rana w szkole unosił się zapach świeżo upieczonego 
chleba. Uczniowie Technikum Żywienia przygoto-
wali zdrowe, kolorowe, smaczne i apetyczne kanapki. 
Na pięknie udekorowanych stołach znalazły się: chleb 
żytni na zakwasie z dynia, słonecznikiem, żurawiną, 
suszonymi pomidorami, ciastka z bakaliami i ziarna-
mi, rogaliki drożdżowe, babeczki, trzy rodzaje smal-
cu oraz kiszone ogórki. Spotkanie rozpoczęliśmy od 
prezentacji osiągnięć gościa specjalnego, słuchacza 

szkoły dla dorosłych, pana Ryszarda Kapicy, pieka-
rza z zamiłowania. Pan Kapica omówił dokładnie 
technologię wytwarzania tradycyjnego chleba, zapre-
zentował nagrody i dyplomy, które zdobył za swoje 
wyroby. Na koniec spotkania poczęstował wszystkich 
zebranych swoimi wypiekami oraz przepysznym do-
mowym smalcem.

Dyrektor szkoły, pan Ryszard Nowicki, podkre-
ślił znaczenie żytniego chleba w życiu człowieka 
oraz rangę święta „Tygodnia dobrego chleba i zdro-
wego stylu życia” w kalendarzu imprez szkolnych. 
Pan Romuald Gawlik, dyrektor Oddziału Tereno-
wego Agencji Rynku Rolnego w Gorzowie Wiel-
kopolskim, przyjaciel szkoły, przyjechał do nas 
z pięknym prezentem – moździerzem i wspominał 
smak chleba lat dziecinnych. Zachęcał też wszyst-
kich zebranych do uczynienia z tradycji wypieku 
chleba sposobu na życie lub własny biznes. Maria 
Drewniak, sołtys Kamienia Małego, podziękowała 
za zaproszenie i wyraziła podziw dla uczniów i na-
uczycieli szkoły, którzy podjęli trud zorganizowa-
nia święta chleba w szkole oraz jego upieczenia wg 
tradycyjnych receptur. Pan Czesław Hładki życzył 
wszystkim smacznego i zawsze dobrego chleba.

Część o�cjalną obchodów zakończyła degusta-
cja, przygotowana dla uczniów oraz pracowników 
szkoły. Przy pięknie udekorowanych i suto zasta-
wionych stołach rozmawialiśmy o pomysłach na 
kolejne obchody „Tygodnia dobrego chleba” w na-
szej szkole – na pewno Was zaskoczymy.

Składam serdeczne podziękowania wszystkim 
uczniom i nauczycielom zaangażowanym w przy-
gotowanie obchodów „Tygodnia dobrego chleba 
i zdrowego stylu życia w szkole”.

Marta Wojewoda

Nasz Zespół Szkół już po 
raz czwarty przeprowadził 
na terenie szkoły ogólno
polską akcję „Tydzień do
brego chleba i zdrowego 
stylu życia”. Rozpoczęli

śmy 16 października, od zaprezentowania w formie 

Zespołu Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego 
w Kamieniu Małym
woj. lubuskie
http://www.zsrkm.pl/
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Chleb jak serce z Karolewem w środku
W dniach 16-23.10.2014 r. 
obchodziliśmy „Tydzień 
chleba” w naszej Szkole. 
W związku z prowadzo-
ną kampanią propagującą 
zdrowy styl życia, mło-
dzież przygotowała chleby 
wypiekane metodą trady-

cyjną oraz plakaty zachęcające do jedzenia „dobrego” 
chleba.

W kategorii wypieku chleba:
I miejsce zajęły uczennice klasy IV TŻ i GD: 

B. Zakrzewska i A. Rejnat, przygotowujące chleb 
w kształcie serca z napisem KAROLEWO wraz 
z kon�turami;

II miejsce zajęła: klasa II B TŻ i UG, przyno-
sząc trzy chleby wypiekane metodą tradycyjną wraz 
z pysznym śmietankowym masłem oraz uczeń klasy

I B TMR Michał Jarmułowicz, przygotowując 
wieloziarnisty chleb razowy;

III miejsce zajęła klasa III TAK oraz III TR. Wy-
różnienie w konkursie zdobyła klasa II F ZSZ.

Komisji konkursowej przewodniczył pan dyrek-
tor ZSCKR – Ryszard Kawczyński. Zespół oceniają-
cy tworzyli: pan wicedyrektor D. Chomka, kierow-
nik Praktycznej Nauki Zawodu pan A. Kołakowski, 
pani M. Jankielewicz.

Przygotowywane wypieki chleba wraz z dodat-
kami były degustowane przez nauczycieli i uczniów.

W rywalizacji na najlepszy plakat przedstawia-
jący dobry chleb i zdrowy styl życia I miejsce zajął 
uczeń I A TŻ i UG – K. Wątora; II miejsce zajęła 
uczennica II A TŻ i UG – M. Miedoniecka; III miej-
sce zajęła klasa IB TMR oraz wyróżnienie w kon-
kursie otrzymała kl. II ATŻ i UG.

Dziękujemy uczestnikom za zaangażowanie 
w akcję propagującą dobry chleb i zdrowe żywienie.

Organizatorzy:
Małgorzata Jankielewicz, 

Wioletta Ławrywianiec

Furorę zrobiła zupa dyniowa
Po raz kolejny w naszym 
Zespole Szkół Centrum 
przeprowadziliśmy kam-
panię „Tydzień dobrego 
chleba i zdrowego stylu 
życia w szkole 2014”. Po-
mysłodawcą tej szlachet-

nej ogólnopolskiej akcji jest Fundacja Dobre Życie 
z Warszawy na czele z panią Walentyną Rakiel-
-Czarnecką. W szóstej już edycji zaplanowaliśmy 
i zrealizowaliśmy następujące zadania:

Sporządzenie i wypiek dobrego pieczywa przez 
uczniów klasy II technikum kształcącym w zawo-
dzie technik żywienia i usług gastronomicznych 

oraz klasy II zasadniczej szkoły zawodowej, kształ-
cącej w zawodzie kucharz. Chleb był na zakwasie, 
a jego smak wzbogacił dodatek różnego rodzaju 
nasion takich, jak słonecznik, siemię lniane, otręby. 
Sporządzenie sezonowej pełnej wartości odżyw-
czych zupy dyniowej.

Wyjazd do tradycyjnej piekarni GS Samopo-
moc Chłopska w Baruchowie, gdzie młodzież miała 
możliwość poznania trudnej pracy piekarza, a na-
stępnie sama formowała różne rodzaje pieczywa. 
Wypiek chleba ukształtowanego przez uczniów od-
bywał się w tradycyjnym piecu chlebowym opala-
nym węglem.

W dniach 16-23.10.2014 r. 
obchodziliśmy „Tydzień 
chleba” w naszej Szkole. 
W związku z prowadzo
ną kampanią propagującą 
zdrowy styl życia, mło
dzież przygotowała chleby 
wypiekane metodą trady

Zespół Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego 
im. gen. Franciszka 
Kamińskiego w Karolewie
woj. warmińsko–
mazurskie
http://www.karolewo.com/

Po raz kolejny w naszym 
Zespole Szkół Centrum 
przeprowadziliśmy kam
panię „Tydzień dobrego 
chleba i zdrowego stylu 
życia w szkole 2014”. Po
mysłodawcą tej szlachet

nej ogólnopolskiej akcji jest Fundacja Dobre Życie 

Zespół Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego 
im. Kazimierza Wielkiego 
w Kowalu
woj. kujawsko–pomorskie
http://www.zskowal.edu.pl/
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Konkurs na hasło promujące konieczność spo-
żywania dobrego pieczywa, pokazujące bardzo waż-
na rolę, jaką odgrywają produkty zbożowe w racjo-
nalnym żywieniu.

Przeprowadzenie lekcji promujących zdrowy 
styl życia z uwzględnieniem miejsca, jakie zajmuje 
chleb na zakwasie w piramidzie żywieniowej.

Opiekę nad tygodniem chleba żytniego obję-
ły nauczycielki z bloku żywienia: Iwona Daniel, 
Anna Kopacka, Ewa Perlińska, Alicja Gołembiew-
ska-Lewandowska. Zarówno nasza młodzież, jak 
i wszyscy inni uczestnicy akcji, zajadali się świeżo 
wypieczonym chlebem, a prawdziwą furorę zrobiła 
rozgrzewająca, bo z dodatkiem m.in. imbiru, zupa 

dyniowa, będąca wspaniałą bombą witaminowo-
-mineralną.

Akcja po raz kolejny zwróciła uwagę na istotę 
zdrowego odżywiania się. Pokazała naszej mło-
dzieży, jak niewiele trzeba zmienić w swoich nawy-
kach żywieniowych, aby odżywiać się racjonalnie, 
co gwarantuje nam zdrowie i dobre samopoczucie. 
Zwróciła uwagę na jakże ważny aspekt poszano-
wania chleba i szanowania ludzi, którzy go tworzą 
„od ziarenka do bochenka”. Dziękujemy wszystkim, 
którzy razem z nami promowali dobry chleb i do 
zobaczenie za rok.

Tekst: Iwona Daniel
Fot. Arkadiusz Ciechalski

 

„Tydzień chleba” cieszy się zainteresowaniem
W naszej szkole po raz 
szósty przystąpiono do 
udziału w ogólnopolskiej 
kampanii „Tydzień chle-
ba żytniego na zakwasie 
w szkole” Fundacji Dobre 

Życie. Uczniowie z klas żywieniowych, pod kierun-
kiem nauczycieli przedmiotów zawodowych: Iwony 
Lubos-Smółki, Pawła Kąkola, Joanny Guzy, Piotra 

Cuglowskiego aktywnie wzięli udział w tygodnio-
wej akcji promocyjnej racjonalnego odżywiania się. 
Uczniowie zapoznali się z prezentacją na temat za-
sad zdrowego odżywiania się i stylu życia, która zo-
stała wyeksponowana przy wejściu do szkoły.

16.10. zorganizowany został konkurs na wypiek 
chleba. Uczniowie naszej szkoły zaprezentowali róż-
ne rodzaje chleba, wzbogacone rozmaitymi dodat-
kami smakowymi, m.in. chleb jogurtowy, cebulowy, 

W naszej szkole po raz 
szósty przystąpiono do 
udziału w ogólnopolskiej 
kampanii „Tydzień chle
ba żytniego na zakwasie 
w szkole” Fundacji Dobre 

Życie. Uczniowie z klas żywieniowych, pod kierun

Centrum Kształcenia 
Rolniczego Zespół Szkół 
w Nakle Śląskim
woj. śląskie
http://ckrnaklo.wix.com
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ziołowo-serowy, z makiem, czosnkowo-ziołowy, 
litewski, z bakaliami, z pestkami słonecznika. Ich 
prace (dostarczony przepis + wypiek) były oceniane 
przez jury, w skład którego weszli m.in. znani lo-
kalni piekarze: Tadeusz Bączkowicz, właściciel Pie-
karni-Cukierni Bączkowicz z Radzionkowa i Piotr 
Konował z Nakła Śląskiego. Wypieków po ocenie 
jury mogła także skosztować społeczność szkolna. 
Po dokonaniu oceny przyznano nagrody główne: 
I miejsce dla Natalii Sklorz z klasy I technikum ży-

wienia za chleb pszenno-żytni na zakwasie; II miej-
sce dla Małgorzaty Kitel i Karoliny Sułek z klasy III 
kucharz za chleb wieloziarnisty.

Podsumowując tegoroczną edycję „Tygodnia 
chleba” możemy śmiało stwierdzić, że cieszy się on 
niesłabnącym zainteresowaniem wśród uczniów, 
a udział w konkursie członków rodzin naszej mło-
dzieży i absolwentów, świadczy o kultywowaniu tra-
dycji wypieku chleba na zakwasie, która miała swój 
początek w nakielskiej szkole.

Dzielmy się pasją jak chlebem
Członkowie Szkolnego 
Koła Krajoznawczo-Tu-
rystycznego PTTK „TRO-
POS ” przy Zespole Szkół 
im. Leokadii Bergerowej 

w Płocku, z radością i zapałem włączyli się w ogólno-
polską Kampanię Fundacji Dobre Życie pt. „Tydzień 
dobrego chleba i zdrowego stylu życia”. TROPOS 
promuje zdrowy styl życia, więc warsztaty zorgani-
zowane przez redaktor Walentynę Rakiel Czarnecką 
w Koszelówce były „strzałem w dziesiątkę”, zarów-
no dla młodzieży jak i opiekuna koła – nauczyciela 
i przewodnika PTTK Marii Dobrzenieckiej. Temat 
chleba jak i znaczenie ruchu dla organizmu człowie-
ka były dla nas bardzo interesujące. Jeszcze raz dzię-
kujemy!

Już na warsztatach w Koszelówce Aneta Zmy-
słowska i Kasia Pietrzak rozpoczęły prace nad ulot-
ką na temat chleba. Po powrocie do szkoły kon-
tynuowały redagowanie ulotki (wielce przydatne 
okazały się materiały otrzymane na warsztatach 
w Koszelówce).

Członkowie TROPOS-u zaczęli z dużym wy-
przedzeniem pracę nad programem VI Sympozjum 
Żywieniowego pod hasłem „Dzielmy się pasją jak 
chlebem”. Takie sympozja organizowane były wcze-
śniej w szkole, ale w tym roku postanowiliśmy, że 

tematem głównym będzie właśnie chleb. W organi-
zację sympozjum zaangażowali się członkowie koła 
z klas II i III technikum żywienia i usług gastrono-
micznych oraz IV technikum żywienia i gospodar-
stwa domowego, pod kierunkiem mgr inż. Marii 
Dobrzenieckiej.

W ramach projektu klasa II wybrała się na wy-
cieczkę dydaktyczną do piekarni PSS ZGODA 
w Płocku. Młodzież poznała proces technologiczny 
produkcji chleba i bułek, a także asortyment wyro-
bów piekarniczych produkowanych w tym zakładzie.

W sobotę członkowie oraz sympatycy SKKT 
PTTK TROPOS wybrali się na rajd Pieczonego 
ziemniaka z Płocka do Wykowa. Trasa wiodła szla-
kiem niebieskim im. Władysława Broniewskiego. 
W czasie wędrówki młodzież podziwiała urokliwe 
nadwiślańskie krajobrazy w kolorach złotej, polskiej 
jesieni. Uczestnicy rajdu zatrzymali się na chwilę 
przy ujęciu wody Grabówka, by przy okazji pody-
skutować na temat jakości wody w naszym mieście. 
Tuż za ujęciem wody rajdowcy musieli zdobyć po-
wstałą nad brzegiem Wisły niejedną górę piachu – 
wielka piaskownica ucieszyła wszystkich. Młodzież 
spędziła trochę czasu w Sielskiej Dolinie – osadzie 
indiańskiej, gdzie można było pobyć w wigwamie, 
postrzelać z łuku, zatańczyć taniec indiański, przy-
mierzyć stroje, pióropusze, etc. Na mecie na wszyst-

Członkowie Szkolnego 
Koła Krajoznawczo-Tu
rystycznego PTTK „TRO
POS ” przy Zespole Szkół 
im. Leokadii Bergerowej 

w Płocku, z radością i zapałem włączyli się w ogólno

Zespół Szkół im. Leokadii 
Bergerowej w Płocku
woj. mazowieckie
http://www.zsberg.edu.pl/
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kich czekało ognisko i pieczone ziemniaki. W sumie 
turyści z TROPOS-u przeszli 16 kilometrów.

Grupa plastyczna przygotowała na „mini wysta-
wę”, towarzyszącą sympozjum plakaty promujące 
chleb na zakwasie.

Program VI Sympozjum Żywieniowego „Dziel-
my się pasją jak chlebem” przedstawiał się nastę-
pująco: Powitanie uczestników; Wartość odżywcza 
chleba – Agata Owczarzak; Walory zdrowotne chle-
ba na zakwasie – Natalia Dorywalska; Funkcje błon-
nika pokarmowego – Aneta Zmysłowska; Chemia 
w chlebie – Robert Sikora (Sanepid); Poznaj dobry 
chleb – rozpoznaj – Jacek Oliwkowski (Piekarnia 
PSS Zgoda); Ciekawostki – Ania Stępińska, Mał-
gosia Matczak; Impresje poetyckie o chlebie – Ewa 
Stefanowska, Adrian Wójcik, Daniel Kłodawski, 
Adam Szymański, Mateusz Czyż, Magda Kaźmier-
ska, Marcin Dymek – oprawa muzyczna; Dyskusja; 
Degustacja; Rozstrzygnięcie konkursu „Bądź dobry 
jak chleb”.

Najlepszy chleb upiekła Małgosia Matczak z kla-
sy IV oraz Weronika Pietrzak z klasy II. Młodzież 
z SKKT PTTK TROPOS częstowała uczestników 
sympozjum „dobrym chlebem”, a do chleba również 

było „co nieco”. Uczniowie klasy drugiej sporządzili 
smalec wiejski z cebulką, jabłkami i ziołami, nato-
miast uczniowie klasy IV przygotowali samodziel-
nie kon�turę z dyni z pomarańczą. Na sympozjum 
było też domowej produkcji masło (dar absolwenta 
TROPOS-u Radka Zmysłowskiego). Na stole de-
gustacyjnym nie mogło zabraknąć jabłek (zgodnie 
z hasłem „Im więcej chleba z owocami, tym więcej 
zdrowia z latami”), które bez żadnej „złości” zostały 
zjedzone ze smakiem, podobnie jak kanapki z ma-
słem, kon�turą czy smalcem oraz ogórkami kiszo-
nymi. Na sympozjum „chleb na zakwasie był baaar-
dzo na czasie!”

Członkowie SKKT PTTK TROPOS w czasie 
sympozjum rozdawali uczestnikom przygotowane 
na tą okazję ulotki na temat chleba, które rozeszły 
się jak „świeże bułeczki” – ku radości zespołu re-
dakcyjnego.

W sympozjum uczestniczyli uczniowie szkoły, 
goście zaproszeni, nauczyciele oraz dyrektor szkoły 
Jacek Kłosiński. Za aktywny udział w sympozjum 
wszystkim podziękowała koordynator projektu – 
Maria Dobrzeniecka.
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Inscenizacja obrzędu  
pieczenia chleba wzbudziła uznanie

Jak co roku w ramach kam-
panii podjęliśmy się re-
alizacji wielu zadań w ko-
lejnych dniach tygodnia. 
W poniedziałek zapozna-
waliśmy uczniów z proce-

sem technologicznym wypieku pieczywa. W tym celu 
zorganizowaliśmy klasie I TA/TŻ wycieczkę dydak-
tyczną do piekarni PSS „Społem Białystok”.

We wtorek w pracowni żywienia przygotowa-
liśmy pokaz pieczenia chleba przez uczniów klasy 
III TŻ. Degustacja chleba pieczonego poprzedniego 
dnia z dżemem, sporządzonym przez uczniów i ma-
słem.

W czwartek dolny korytarz zamienił się w po-
wierzchnię wystawową konkursu, na zorganizowa-
nie stoiska promującego „Zdrowy chleb na naszym 
stole”. Pomysły na realizację były różnorodne, za-
angażowanie i pomysłowość poszczególnych klas 
– ogromne.

Podsumowanie kampanii odbyło się na spotka-
niu przy chlebie dla mieszkańców gminy Rudka 
i okolicy. Tego dnia rozstrzygnięty został również 
konkurs na najlepszy chleb oraz potrawę z chleba.

Młodzież naszej szkoły zaprezentowała również 
inscenizację „Obrzęd pieczenia chleba”, która wzbu-
dziła duże uznanie widzów.

Jak co roku w ramach kam
panii podjęliśmy się re
alizacji wielu zadań w ko
lejnych dniach tygodnia. 
W poniedziałek zapozna
waliśmy uczniów z proce

sem technologicznym wypieku pieczywa. W tym celu 

Zespół Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego 
im. K. Kluka w Rudce
woj. podlaskie
http://www.zsrudka.edu.pl/
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Pieczemy lub kupujemy  
– zawsze jemy tylko dobry chleb

Przygotowując kampanię 
o chlebie w 2014  r. sko-
rzystaliśmy z doświad-
czeń z poprzednich edy-
cji. Zaczęliśmy od akcji 
promocyjnej w lokalnym 
środowisku. Billboard 
przy drodze krajowej, na 

skrzyżowaniu z drogą do szkoły informował o „Ty-
godniu chleba”. O przedsięwzięciu dowiedzieli się 
słuchacze Radia Kielce i Radia Leliwa. Zaprosze-
nia na degustacje dobrego chleba dotarły do szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych w Sandomierzu i powiecie. Pamiętaliśmy 
o rodzinach uczniów, emerytowanych pracowni-
kach i instytucjach, z którymi szkoła współpracuje, 
władzach samorządowych, oświatowych, Minister-
stwie Rolnictwa.

W szkole „Dni dobrego chleba” propagowały ta-
blice okolicznościowe i gazetki tematyczne, dotyczące 
historii, metod wypieku i przysłów związanych z chle-
bem. Wykorzystując materiały, umieszczone w książce 
Fundacji Dobre Życie – przygotowaliśmy dla zaintere-
sowanych specjalne pakiety informacyjne.

Podobnie jak w poprzednich edycjach kampanii 
nasze działania wsparła sandomierska Stacja Sani-
tarno-Epidemiologiczna. Jej pracownicy dostarczyli 
nam cenne publikacje, udzielili porad i konsultacji 
dotyczących zdrowego stylu życia.

Chleb na degustację dostarczyły okoliczne pie-
karnie – z Trześni, Zawichostu i Koprzywnicy 
(chleb z tej piekarni uhonorowany został nagrodą 
„Perła 2014”).

Akcję wzbogaciliśmy o pokazy pieczenia chle-
ba. W roli piekarek wystąpiły – mama jednego 
z uczniów i uczennica IV klasy Technikum Ogrod-
niczego. Pokaz cieszył się zainteresowaniem, prze-
pis na chleb rozchodził się „jak ciepłe bułeczki”. Do 
chleba dodawaliśmy smalec z jabłkiem i ze śliwką 
(do tego kiszony ogórek), masło czosnkowe, ziołowe 
i śmietankowe. Wśród zaproszonych gości (wymie-
niliśmy ich wcześniej), odwiedzili nas też goszczący 
w szkole przedstawiciele szkół z Czech i Niemiec. 
Obecni byli też uczestnicy krajowej konferencji (na-
uczyciele przedmiotów ekonomicznych).

Wpisy w szkolnej księdze gości, a także reakcje 
i opinie uczestników potwierdzają sens organizowa-
nia tego rodzaju kampanii.

Halina Sender, Małgorzata Rak

Przygotowując kampanię 
o chlebie w 2014  r. sko
rzystaliśmy z doświad
czeń z poprzednich edy
cji. Zaczęliśmy od akcji 
promocyjnej w lokalnym 
środowisku. Billboard 
przy drodze krajowej, na 

skrzyżowaniu z drogą do szkoły informował o „Ty

Zespół Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego 
im. Ziemi Sandomierskiej 
w Sandomierzu–
Mokoszynie
woj. świętokrzyskie
http://mokoszyn.pl/
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„Tydzień” zaczął się w Koszelówce
Realizacja projektu roz-
poczęła się na trzydnio-
wych warsztatach „Do-
bry chleb na każdym 
stole – bądź świadomym 
konsumentem”, organizo-
wanych przez Fundację 

Dobre Życie w terminie 17-19 września w Kosze-
lówce. Podczas szkolenia uczennice klasy III RT 
Wioletta Buchowska i Natalia Obuchowska oraz 
Jolanta Kaufman z kl. II RT pod opieką nauczyciel-
ki przedmiotów gastronomicznych Barbary Szczę-
snowicz dowiedziały się, jakie znaczenie ma zdrowa 
żywność i zdrowy styl życia. 

Realizacja projektu została przeprowadzona 
w Zespole Szkół CKR w Sejnach w dniach 20-22 
października. Projektem zostały objęte wszystkie 
klasy kształcące się w zawodzie technik żywienia. 
Pierwszego dnia uczniowie klasy I udali się do miej-
scowej piekarni, gdzie  dowiedzieli się, w jaki sposób 
wypieka się i wyrabia pieczywo. Wykonali również 
plakaty ścienne, dotyczące zdrowej żywności i zdro-
wego stylu życia. Owocną pracę przyniósł kolejny 
dzień. Uczniowie klas I-IV w szkolnej pracowni ga-
stronomicznej sporządzali zdrowy chleb na zakwa-

sie. 22 października na korytarzu szkolnym można 
było spróbować chleba upieczonego przez uczniów 
ZSCKR. Ostatniego dnia przeprowadzono zaję-
cia dla gimnazjalistów. Młodzież miała możliwość 
obejrzenia prezentacji na temat zdrowego pieczywa, 
rodzaju zbóż oraz pozytywnego wpływu zdrowej 
żywności i zdrowego stylu życia na organizm czło-
wieka. Gimnazjaliści mieli także możliwość wypie-
kania chleba pod okiem starszych kolegów.

Podsumowanie akcji „Tydzień dobrego chleba 
i zdrowego stylu życia 2014” wyszło bardzo po-
zytywnie – wszyscy uczestnicy byli zadowoleni 
z ciekawych działań. Dzięki projektowi wielu z nich 
mogło doświadczyć nie tylko zespołowej pracy, ale 
też dowiedzieć się więcej na temat wypieku chleba 
dawniej i dziś.

Koordynatorki projektu: 
Jolanta Kaufman

Wioletta Buchowska
Natalia Obuchowska

Uczennice Zespołu Szkół Centrum Kształce-
nia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Sejnach, 
kształcące się w zawodzie technik żywienia i usług 
gastronomicznych.

 

 

Realizacja projektu roz
poczęła się na trzydnio
wych warsztatach „Do
bry chleb na każdym 
stole – bądź świadomym 
konsumentem”, organizo
wanych przez Fundację 

Dobre Życie w terminie 17-19 września w Kosze

Zespół Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego 
im. Stanisława Staszica 
w Sejnach
woj. podlaskie
http://zsckr.sejny.pl/index.php
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Chleb symbolizuje życie, urodzaj  
i hojność Boga, jest ważny w wielu kulturach

„Tydzień Żytniego Chle-
ba”, który w tym roku ob-
chodziliśmy 23 paździer-
nika 2014 roku, wpisał się 
na dobre do kalendarza 
imprez Dyrekcja, nauczy-
ciele oraz uczniowie na-

szej szkoły już po raz piąty włączyli się do ogólno-
polskiej kampanii Fundacji Dobre Życie. 

W imprezie wzięli również udział nauczyciele 
i uczniowie z Zespołu Szkół Licealnych im. Krysty-
ny Idzikowskiej w Zdunach, nauczyciele i uczniowie 
z Gimnazjum w Zdunach, w Bielawach, w Kutnie, 
w Gostyninie, którzy odwiedzili naszą szkołę przy 
okazji organizacji I Ekoforum.

Głównym założeniem kampanii jest pokazanie, 
szczególnie ludziom młodym, że chleb to jeden 

z podstawowych składników codziennej diety czło-
wieka i jest najczęściej spożywanym produktem. 
Chleb symbolizuje życie, urodzaj i hojność Boga, 
odgrywa ważną rolę w wielu kulturach.

W ramach akcji młodzież pod okiem nauczycieli 
przygotowała wystawę ziół, ziaren, mąki oraz pro-
duktów mącznych. Uczniowie w regionalnych stro-
jach łowickich częstowali przybyłych gości smacz-
nymi kanapkami. Dużą popularnością cieszyło się 
stoisko z różnorodnymi gatunkami pieczywa. Chleb 
żytni, kukurydziany, orkiszowy, graham, z miodem, 
z żurawiną, ze śliwką – takie i wiele, wiele innych 
gatunków chleba można było degustować z ma-
słem, z miodem, z serem białym, z dodatkiem po-
wideł czy ze smalcem. 

„Tydzień Żytniego Chle
ba”, który w tym roku ob
chodziliśmy 23 paździer
nika 2014 roku, wpisał się 
na dobre do kalendarza 
imprez Dyrekcja, nauczy
ciele oraz uczniowie na

szej szkoły już po raz piąty włączyli się do ogólno

Zespół Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego  
im. Jadwigi Dziubińskiej 
w Zduńskiej Dąbrowie 
woj. łódzkie
http://www.zspzd-technikum.pl/
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Poradnik 

Tę część publikacji polecamy szczególnie nauczycielom i innym organizatorom kampanii „Tydzień chle-
ba”. Znajdziecie tutaj informacje merytoryczne o znaczeniu chleba w odżywaniu, o chlebie na zakwasie 
i pożytkach, jakie daje nam spożywanie tego produktu wypiekanego tradycyjnie. Uwadze Czytelników po-
lecamy informacje dotyczące innych produktów zbożowych, radzimy, abyśmy wracali do naturalnie produ-
kowanej 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.ra-
kiel-czarnecka.pl, w zakładce „Multimedia”. 

Można ją stamtąd pobierać i upowszechniać.
Bardzo prosimy o przekazywanie publikacji innym szkołom, ośrodkom, osobom, organizacjom, instytu-

cjom 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 do�nansowaniu Funduszu Inicja-
tyw Obywatelskich (FIO).
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Jak żyć zdrowo

Twoje zdrowie w Twoich rękach
Zgodnie z de�nicją zdrowia WHO (Worlds He-

alth Organization – Światowa Organizacja Zdro-
wia) zdrowie to nie tylko brak chorób, ale również 
ogólny dobrostan organizmu. Zatem troska o zdro-
wie oznacza nie tyko zwalczanie objawów choro-
by, ale zwłaszcza podnoszenie ogólnej odporności 
i kondycji organizmu.

Jeden z ważnych programów WHO głosił hasło: 
„Twoje zdrowie w twoich rękach”. Nie są tylko puste 
słowa, bowiem eksperci podkreślają, że to 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, dolegliwo-
ściami. Musimy mieć świadomość, że nasze zdrowie 
w dużym stopniu zależy od trybu życia, odżywania, 
umiejętności radzenia sobie ze stresem, uprawiania 
ruchu �zycznego, ale także od naszego sposobu my-
ślenia i podejścia do życia. Medycyna światowa coraz 
częściej podkreśla wagę trybu życia człowieka. WHO 
uważa, że tryb życia i troska o zdrowie poszczegól-
nych osób jest znaczącym czynnikiem dla zacho-
wania zdrowia. Więcej „waży”, niż specjalistyczne 
ośrodki zdrowia, przychodnie, szpitale. 

Zapamiętaj: Jest kilka czynników w dużym stop-
niu od nas zależnych, które mogą poprawić nasze 
samopoczucie, odporność, kondycję i wydolność. 
Są to: właściwe odżywianie, uprawianie ruchu �-
zycznego, umiejętność radzenia sobie ze stresem.

Co to znaczy być zdrowym?
Najbardziej znana jest de�nicja zawarta w Kon-

stytucji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), 
przyjętej w 1946 r.: „Zdrowie jest stanem pełnego 
dobrego samopoczucia �zycznego, społecznego, 
a nie wyłącznie brakiem choroby lub niedomagania 
(ułomności)”. Z de�nicji WHO wynika, że zdrowie 
to jest taki stan samopoczucia, w którym budowa 
i czynność wszystkich tkanek i narządów są nie tyl-
ko prawidłowe, ale zapewniają również wewnętrzną 
równowagę i zdolność przystosowania do otaczają-
cych warunków – również społecznych.

Wyraz „zdrowie” pojawia się w życiu codzien-
nym bardzo często. Wielu z nas uznaje je za jedną 
z podstawowych wartości i warunek udanego życia. 
Istnieje wiele de�nicji zdrowia, w tym profesjonalne 
i potoczne, jednak jak dotąd nie udało się stworzyć 
uniwersalnej de�nicji zdrowia. W tej sytuacji uzna-
no, że trzeba brać pod uwagę cel, któremu ma służyć 
zdrowie. Istnieje zgodność, że zdrowie jest:

 ✓ odrębną kategorią niż choroba,
 ✓ kategorią pozytywną, oznacza dobrostan, pełnię 

możliwości, sprzyja jakości życia i życiu twór-
czemu,

 ✓ pojęciem wielowymiarowym.

Zdrowie pozytywne, inaczej nazywane funkcjo-
nalnym, można mierzyć na trzy sposoby:

 ✓ działaniem – w jaki sposób nasz organizm funk-
cjonuje �zycznie 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 �zycznej.

Zdrowie to nie tylko brak cierpienia i bólu �zycz-
nego, ale rzeczywisty stan naszego ciała i umysłu, 
w którym możemy bez przeszkód cieszyć się i ko-
rzystać z życia. W osiągnięciu doskonałego zdrowia 
może pomóc nam zdrowy styl życia (piszemy o nim 
poniżej).

Za busolę pomocną w określeniu co to znaczy 
być zdrowym mogą posłużyć te słowa: ,,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 do-
brze” – Katechizm zdrowia Bernarda Christopha 
Fausta 1974.

Wg WHO zdrowie w okresie młodzieńczym to 
„dobrostan i możliwość pełnego wykorzystania po-
tencjału rozwojowego w wymiarach: somatycznym, 
psychicznym, społecznym i duchowym, czemu 
sprzyja bycie wrażliwym na bodźce sensoryczne, sta-
ny emocjonalne swoje i innych osób. Jednocześnie 
z uwagi na tę wrażliwość młodzież staje się szczegól-
nie podatna na działania szeregu czynników ryzyka”.

We wszystkich społeczeństwach zdrowie traktu-
je się jako kategorią pozytywną, dobro, stan pożąda-
ny 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 La-
londe (1974) – długość i jakość życia człowieka za-
leżą od 4 czynników. Są to: 
1. Styl życia (ok. 50-52 proc.) – zbiór decyzji (dzia-

łań) jednostki, które wpływają na jego zdrowie 
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i które jednostka może w mniejszym lub więk-
szym stopniu kontrolować.

2. Środowisko (ok. 20 proc.) – wszystkie elementy 
zewnętrzne w stosunku do ciała ludzkiego, na 
które jednostka nie ma wpływu lub ma ograni-
czony.

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.
Zapamiętajmy: Ponieważ od nas samych zależy 

bardzo wiele – powinniśmy w pełni wykorzystać 
szansę, jaką daje zdrowy styl życia.

Zdrowy styl życia – co to jest?
Nie ma kolorowego pisma, które nie zawierało 

by informacji o zdrowym stylu życia. Staje się on 
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, wyko-
rzystywanym ponad miarę), zaś żywność opatrzona 
tą etykietką (czytajmy je uważnie!) cieszy się rosną-
cym popytem. Artykuły w prasie, programy telewi-
zyjne 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 funkcjonu-
jemy 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… 

Tylko czy wiedza ta przekłada się na to, jak żyje-
my? Niestety sama świadomość i wiedza nie ozna-
cza wcale, że będziemy postępować zgodnie z zasa-
dami. 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 mło-
dzieży szkolnej w Polsce (opisanych w publikacji 
Katedry Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Wy-
chowania Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu 
Warszawskiego pt. „Zachowania zdrowotne i samo-
ocena zdrowia” – cykl „Zdrowie Młodzieży Szkol-
nej w Polsce” – Warszawa 1999), jasno wynika, że 
istnieje wiele niedostatków w zakresie podstawo-
wych zachowań zdrowotnych młodzieży znajdują-
cej się w okresie dojrzewania. 

Stwierdzono m. in., że 30-40 proc. badanej mło-
dzieży 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 mło-
dzieży wykazano nadmierne spożycie słodkich 
produktów, a u 30 proc. – potraw typu „fast food”, 
przy czym 37 proc. młodzieży charakteryzował nie-
dostatek higieny jamy ustnej. Dane zebrane w trak-
cie 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 psycho-
aktywnych – w tym tytoniu i alkoholu – oraz zbyt 
wczesna inicjacja seksualna. Stwierdzono ponadto, 
że powyższe nieprawidłowości są częstsze u chłop-
ców niż u dziewcząt, a u obu płci nasilają się z wie-
kiem 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 sto-
sują tej „instrukcji obsługi”. Młody człowiek żyje 
w przekonaniu, że tak jak się czuje dzisiaj, będzie 
czuł się do końca swojego życia. A ponieważ podej-
mowanie ryzyka leży w naturze młodego człowieka 
– eksperymentuje, sprawdza swoje możliwości, aby 
poznać reguły rządzące życiem oraz nauczyć się po-
dejmowania decyzji. Ponieważ skutki ryzykownych 
zachowań ujawniają się po latach – ludzie młodzi 
nie zauważają bezpośredniego związku między za-
chowaniem a zdrowiem.

Na szczęście dzieci i młodzież są grupą podatną 
na edukację zdrowotną i programy pro�laktyczne, 
które umożliwią im lepsze, zdrowsze życie w przy-
szłości. 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 ży-
cia. W zakresie zdrowego żywienia i aktywności 
�zycznej 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 pro-
wadzenie edukacji prozdrowotnej uczniów w szko-
łach i ich rodziców.

Zapamiętaj: Kształtowanie postaw i zachowań 
prozdrowotnych jest procesem długotrwałym, wy-
magającym systematycznej i wielokierunkowej 
edukacji oraz promowania zdrowego stylu życia 
w środowisku szkolnym. 
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Dlaczego się zmieniamy?
De�nicji stylu życia podobnie jak i de�nicji 

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 zale-
ży od cech poznawczych i emocjonalnych jednostki 
oraz czynników w otaczającym świecie.

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 osobowo-
ści, stan zdrowia, pełnione funkcje, role społeczne) 
oraz różnorodne czynniki środowiskowe. 

Najważniejszy okres dla kształtowania zacho-
wań zdrowotnych to dzieciństwo i młodość. Kształ-
tują 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 zacho-
wań przez osoby znaczące dla dziecka i młodego 
człowieka. Krytyczny dla kształtowania zachowań 
zdrowotnych jest okres dorastania, w którym utrwa-
lają się nabyte wcześniej zachowania prozdrowotne, 
a równocześnie pojawia się wiele zachowań ryzy-
kownych, często kumulujących się. Niektóre z nich 
po fazie eksperymentowania zanikają, ale u części 
młodych ludzi utrwalają się. Zmiany, które dokonu-
ją 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 młodo-
ści powinna wspierać proces kształtowania się za-
chowań prozdrowotnych i przeciwdziałać zachowa-
niom 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 niezwy-
kle trudny dla młodzieży i dlatego potrzebuje ona 
wsparcia dorosłych – rodziców, nauczycieli, pielę-
gniarek 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 nieodłącz-
nie wiąże się z wychowaniem zdrowotnym. Według 
M. Demela, „wychowanie zdrowotne jest integralną 
składową kształtowania pełnej osobowości. Polega 

na wytwarzaniu sprawności, umiejętności bezpo-
średnio lub pośrednio związanych z ochroną, do-
skonaleniem zdrowia, na kształtowaniu motywacji, 
postaw umożliwiających stosowanie zasad higieny, 
skuteczną pielęgnację, zapobieganie chorobom i le-
czenie, pobudzanie pozytywnego zainteresowania 
sprawami zdrowia poprzez spontaniczne i syste-
matyczne wzbogacanie wiedzy o swoim organi-
zmie, jego rozwoju, prawach rządzących zdrowiem 
publicznym. Równie cenne jest rozwijanie poczu-
cia odpowiedzialności za własne zdrowie i cudze, 
uwrażliwianie na potrzeby zdrowotne innych. Ce-
lem edukacji zdrowotnej, której ostatecznym efek-
tem będzie prowadzenie zdrowego stylu życia, jest 
budowanie zdolności wychowanków (dzieci, mło-
dzieży, dorosłych) do działania dla zdrowego życia 
i środowiska – kompetencji działania, wezwanie do 
poszukiwań, zdobywanie doświadczeń celem bu-
dzenia świadomości zdrowia i środowiska, poszu-
kiwanie młodego pokolenia dla zmiany – wyelimi-
nowania poczucia bezsilności wobec postępującej 
degradacji środowiska, gwałtownego rozwoju tech-
nicznego deprymującego człowieka, stosowania 
i używania coraz to godniejszych i silniejszych uży-
wek, prowadzenia nieaktywnego życia i czasu wol-
nego. We współtworzeniu warunków zdrowszego, 
lepszego życia należy podejmować wysiłki nie tylko 
jednostkowe i grupowe, ale też wysiłki w obszarze 
działań polityki społecznej, zdrowotnej, mass me-
diów, które promując zdrowy styl życia i wspierając 
�nansowo, 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 goto-

wości. 
 ✓ Rozwijaj umiejętności walki ze stresem. 
 ✓ Kształtuj i umacniaj aktywną postawę, zapew-

niającą radzenie sobie w różnych sytuacjach ży-
ciowych. 

 ✓ Wyeliminuj nałogi. 
 ✓ Bądź życzliwy dla innych (uśmiechaj się).

Warto także poznać i stosować „Dekalog zdro-
wego stylu życia” autorstwa Zbigniewa Cendrow-
skiego (wieloletniego redaktora pisma Lider & 
kultura �zyczna edukacja zdrowotna w szkole, pro-
motora zdrowego stylu życia i ruchu). Dekalog ten 
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został  nagrodzony drugą nagrodą na I Międzyna-
rodowym Kongresie Filozo�i Uniwersalistycznej, 
który odbył się w Warszawie w dniach 15-20 sier-
pień 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 �zycz-

ne.
 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 – da-

wanie sobie rady).
Opracowanie: Walentyna Rakiel-Czarnecka

Źródła:
Danuta Ponczek, Iwona Olszowy – „Styl życia i jego 

wpływ na zdrowie”.

Barbara Woynarowska – ,,Edukacja zdrowotna. 
Podręcznik akademicki”. PWN, W-wa 2007.

Krzysztof Zajączkowski – ,,Pro�laktyka w szkole”. 
Rubikon, Kraków 2004.

Biernat J. – „Żywienie, żywność a zdrowie”. Wro-
cław 2001.
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Demel M. – „Pedagogika zdrowia”. (W) Pedagogika 

ogólna i subdyscypliny, red. L. Turos, Warszawa 
1999.

Demel M. – „O wychowaniu zdrowotnym”. Warsza-
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Heszen-Niejodek I. – „Psychologia zdrowia”. (W) 
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Janicki K. (red.) – „Domowy poradnik medyczny”. 
Warszawa 2001.
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nowa jakość w życiu człowieka”. (W) „Edukacja” 
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Dobry chleb daje zdrowie
Ziarno zbóż to niemal doskonały model żyw-

ności. 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, ma-
gnezu, manganu, selenu i inne), witaminy z grupy B 
i E oraz substancje biologicznie aktywne pochodze-
nia roślinnego. 

Chleb i produkty zbożowe od zarania trakto-
wane są jako najważniejszy pokarm dla człowieka. 
Nauka potwierdza, że przetwory zbożowe o dużej 
zawartości włókna pokarmowego (błonnika) po-
winny 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. Pro-
blem 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 oczyszczo-
nej mąki. Produkcja pieczywa pełnoziarnistego 
stanowi zaledwie 5 proc. całego rynku. Tymczasem 
chleb razowy, żytni, na zakwasie jest dla człowieka 
najzdrowszy. 

Taki chleb, na zakwasie jest dla nas lekiem. Tyl-
ko 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 od-
mianę błonnika pokarmowego i inne).

Kwas mlekowy, który powstaje wskutek natu-
ralnych procesów fermentacyjnych ma szczegól-
ne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania 
przewodu pokarmowego człowieka oraz zapobie-
gania chorobom nowotworowym, działa leczniczo 
w przewlekłych schorzeniach żołądka, stanach za-
palnych jelita grubego, zalecany jest osobom cier-
piącym na choroby nerek, wątroby, trzustki.

Chleb razowy, na zakwasie zawiera cenny błon-
nik – „wymiatacz szkodliwych substancji” z jelit, 
poprawia ich pracę, obniża ryzyko wystąpienia cu-
krzycy typu II, obniża poziom „złej” frakcji chole-
sterolu, ma niski indeks glikemiczny, przez długi 
czas daje uczucie sytości. To nieprawda, że chleb 
tuczy – żytni, z pełnego przemiału, na zakwasie jest 
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dobrym „wypełniaczem” żołądka, zmniejsza uczu-
cie 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 
przez dłuższy czas. Chroni też mózg przed udarem, 
gdyż zawiera kwas foliowy.

Chleb na zakwasach pięknie pachnie i jest bar-
dzo smaczny. Kojarzy nam się z domem i tym, co 
dobre, piękne i naturalne. Dzięki smakowi i zapa-
chom, a także walorom odżywczym prawdziwy 
chleb żytni na zakwasie nigdy się nie nudzi!

Pieczywo na zakwasach dłużej zachowuje świe-
żość (tylko przechowuj je w płótnie, nie w folii).

Zapamiętaj: Chleb ob�tuje przede wszystkim 
w zdrowe węglowodany złożone, które są dla nas 
źródłem energii. Zawiera także witaminy z grupy B 
niezbędne do pracy komórek nerwowych, kwas fo-
liowy, cynk, magnez, wapń, pewne ilości białka oraz 
niezwykle ważny błonnik. Ten ostatni składnik pie-
czywa odgrywa w naszym organizmie nieocenio-
ną 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 chole-
sterolu we krwi, ponieważ ogranicza jego wchła-
nianie z przewodu pokarmowego. Jednak nie każdy 
chleb ma aż tyle zalet. Wszystko zależy od tego, z ja-
kiej jest upieczony mąki.

Coraz mniej chleba  
na naszych stołach

Chleba do niedawna zjadaliśmy sporo – śred-
nio 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 nasze-
go 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. W 2013 było to niewiele ponad 
50 kg.

Wraz z rozwojem gospodarczym i zwiększeniem 
PKB wzrosło spożycie relatywnie droższych, wyso-
ko przetworzonych produktów pochodzenia zwie-
rzęcego, kosztem mało przetworzonych wyrobów 
pochodzenia roślinnego, a szczególnie przetworów 
zbożowych. Styl życia charakterystyczny dla spo-
łeczeństw krajów rozwiniętych, w tym wadliwy 
sposób żywienia jest przyczyną wielu zaburzeń me-

tabolicznych i rozwoju na tym podłożu chorób cy-
wilizacyjnych, takich jak otyłość, kamica żółciowa, 
choroby układu krążenia i układu kostnego. Dieta 
typu zachodniego, opierająca się przede wszyst-
kim na tłuszczach i uboga we włókno pokarmowe, 
zwiększa ryzyko wystąpienia nowotworów oraz 
czynnościowych chorób układu pokarmowego. 

Warunkiem poprawy takiej sytuacji jest dzia-
łalność 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 zdro-
wie naszych dzieci – prowadzi od 2007 roku – kam-
panię na rzecz dobrego chleba, promuje także inne 
produkty zbożowe, w tym kasze. Więcej o kampanii 
piszemy na innych stronach publikacji.

Co to znaczy, że chleb jest 
na zakwasie?

Ponieważ chleba spożywamy sporo, można po-
wiedzieć, że od jego jakości w dużym stopniu za-
leży nasze zdrowie. Polskie pieczywo nie ma sobie 
równych na świecie. Z wielką przyjemnością wcho-
dzimy 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 ob-
cych 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 przygo-
towany na zakwasie – mówiła śp. profesor dr hab. 
Magdalena Włodarczyk-Kierczyńska, wieloletni 
wykładowca na Wydziale Biotechnologii i Nauk 
o Żywności Politechniki Łódzkiej, krajowy autory-
tet w dziedzinie chleba na zakwasie. Badania (pi-
szemy o nich w kolejnych fragmentach artykułu), 
którym poświęciła się pani profesor są rewelacją na 
skalę światową. Rzecz w tym, żeby je wykorzystać 
z pożytkiem dla ludzkiego zdrowia.

W jaki sposób? Między innymi poprzez podno-
szenie stanu naszej świadomości zdrowotnej. Zasta-
nówmy się, co to jest chleb? Niestety nie ma o�cjal-
nej de�nicji, według specjalistów, z panią profesor 
na czele – jest to rodzaj pieczywa wyprodukowane-
go z mąki pszennej, żytniej lub pszennej i żytniej, 
z zastosowaniem procesu fermentacji mlekowej i al-
koholowej. Wzorowy chleba składa się z wody, mąki 
i zakwasu.
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A cóż to jest ten „zakwas chlebowy”?
Zakwas do środek do spulchniania i zakwasza-

nia ciasta, który został wynaleziony prawdopodob-
nie w Egipcie około 2000 lat przed naszą erą. Po-
wstaje z mąki i wody, potrzebne jest jeszcze ciepło. 
Mieszanina ta poddawana jest działaniu mikroor-
ganizmów, znajdujących się w mące i w powietrzu. 
Mówi się, że zakwas jest wspólnotą różnych maleń-
kich żyjątek, które są od siebie wzajemnie zależne 
i chronią się nawzajem. Takie wspólnoty występują 
w naszym otoczeniu często, i w dużych ilościach. 
W serze, ke�rze, kapuście kiszonej itd.

W zakwasie występuje kilkadziesiąt różnych 
bakterii i drożdży. Wiele z nich jeszcze nie jest zba-
danych. Trzy najważniejsze to: dzikie drożdże (są 
odpowiedzialne za spulchnianie ciasta) oraz bakte-
rie odpowiedzialne za produkcję kwasu mlekowego 
(nadają charakterystyczny kwaśny smak), bakterie 
produkujące kwas octowy.

Te organizmy łączą się ze sobą w cieście i potrze-
bują 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 wytwa-
rzają w cieście chlebowym gazy, dzięki którym ono 
wyrasta.

Jakiej mąki trzeba użyć do zakwasu? 
Zakwas można wyhodować zarówno z mąki żyt-

niej 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 chęt-
nie i licznie. Stąd zakwas żytni jest najbardziej kwa-
śny ze wszystkich. Pszenny i orkiszowy są znacznie 
łagodniejsze. 

Mąka żytnia jest najbardziej rozpowszechnio-
na w niemieckojęzycznych, skandynawskich oraz 
słowiańskich krajach. Mąką pszenna używana jest 
we Włoszech (ciabatta jest pieczona na zakwasie 
pszennym zwanym „biga”), Francji (ciasta pszenne-
go używa się tam do wypieku bagietek), w USA ist-
nieje tradycja wypieku pieczywa na zakwasie pszen-

nym, także w Afryce używa się zakwaszonego ciasta 
do placków kukurydzianych.

Pieczywo wyrastające za pomocą drożdży prze-
mysłowych i zakwasu, czyli dzikich drożdży, pozor-
nie 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 opar-
ciu o tzw. „zaczątek piekarski”, angażujący w swoją 
pracę serce – pieką znakomite chleby. Trzeba jednak 
umieć ich odszukać.

Także jeden zakwas od drugiego może się znacz-
nie 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 powie-
trzu. 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 kultywo-
wanie, przedłużanie i umilanie mu życia, a nawet 
nadawanie mu imienia, żeby odróżnić go od innych.

Dobry chleba na zakwasie  
jest dla nas lekiem

Tak mówiła profesor Magdalena Kierczyńska. 
Jest zdrowy, gdyż podczas procesu fermentacji zo-
stały zniszczone liczne toksyny pleśniowe i bak-
teryjne, które są najsilniejszymi kancerogenami. 
Ponadto chleb na zakwasie zawiera kwas mleko-
wy, a we właściwie funkcjonującym jelicie bakterie 
kwasu mlekowego powinny stanowić nie mniej niż 
10 proc. ogólnej liczby drobnoustrojów, gdyż są nie-
zbędne do prawidłowego funkcjonowania naszych 
jelit. Tymczasem chleb „z worka”, jak za innymi na-
zywała go pani profesor – to produkt chlebopodob-
ny, z nazwy i wyglądu tylko przypominający chleb, 
a zawierający ulepszacze, spulchniacze i inne che-
miczne 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 – mówiła pani profesor.  
Taki produkt, ze względu na szybkość jego powsta-
wania 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 naj-
więcej wody (podobnie nieuczciwi przetwórcy pod-
stępują przy wyrobie tzw. wędlin). 
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Tymczasem tylko naturalnie przebiegająca fer-
mentacja zapewnia wytrącenie substancji szkodli-
wych 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 chle-
bie nie ma, mimo, że od sierpnia 2006 roku obowią-
zuje u nas ustawa, że produkty spożywcze muszą być 
w zrozumiały dla kupującego sposób oznakowane.

Wyciągnijmy z tej informacji wnioski i pamię-
tajmy, żeby kupując chleb spojrzeć uważnie na ety-
kietkę i przeczytać, z czego ten chleb się składa. Jeśli 
zawiera napis: chleb na zakwasie, możemy go śmia-
ło kupować.

Ludzki organizm jest wielką, biologiczną i che-
miczną przetwórnią. Moglibyśmy dziś powiedzieć 
– tak się czujemy jak się odżywiamy.

Już 2500 lat temu Hipokrates sformułował mak-
symę „Niech żywność będzie twoim lekiem, a lek 
żywnością”. U progu trzeciego tysiąclecia dysponu-
jemy potwierdzonymi naukowo dowodami o ko-
nieczności jej respektowania. Co więcej, wiemy jak 
sprostać temu zaleceniu.

Tak więc ilość, jakość i właściwy dobór składni-
ków pożywienia mają decydujące znaczenie dla kon-
dycji �zycznej, psychicznej, a tym samym długości 
życia człowieka. To teoria – a jak jest w rzeczywisto-
ści? 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 śmiertel-
ność 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, i nadal rośnie.

Dietetycy, jako środek zapobiegawczy polecają 
dietę z dużą ilością błonnika, złożoną głównie z po-
karmów nieprzetworzonych, z ograniczoną ilością 
cukru i tłuszczu.

Profesor dr hab. Magdalena Włodarczyk–Kier-
czyńska twierdziła, że można zahamować tą śmier-
telną lawinę w bardzo prosty sposób – jedząc dobry 
chleb. Na naszym rynku można kupić wszystkie ro-
dzaje 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 pani profesor 
Włodarczyk – dr inż. Anna Dziowksz z Instytutu 
Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Wydzia-
łu Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki 
Łódzkiej: „Chleb żytni jest bogaty w błonnik po-
karmowy, zwłaszcza w jego rozpuszczalne frakcje, 
dzięki czemu poprawia stopień wypełnienia jelit, 
co zapobiega zaparciom. Jednocześnie składnik 

ten sprzyja rozwojowi dobroczynnych bakterii pro-
biotycznych. Ta grupa bakterii, nie tylko zwiększa 
odporność organizmu, ale neutralizuje związki ra-
kotwórcze, prze co ogranicza rozwój komórek no-
wotworowych, zwłaszcza jelita grubego. Ich obec-
ność w przewodzie pokarmowym wpływa także na 
wartość odżywczą żywności poprzez syntezę wita-
min i wytwarzanie enzymów pozwalających na lep-
sze wykorzystanie składników żywności. 

Stwierdzono, że błonnik żytni wydatnie zmniej-
sza wydzielanie insuliny, a także obniża ryzyko wy-
stąpienia cukrzycy typu II. Dieta bogata w błonnik 
żytni jest skuteczna w obniżaniu poziomu choleste-
rolu 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 ce-
chuje niski indeks glikemiczny – wskaźnik mówiący 
o wzroście poziomu cukru we krwi po spożyciu po-
siłku. Posiłek, oparty na takim pieczywie pozwala 
zachować przez dłuższy czas prawidłowy, umiarko-
wany poziom cukru we krwi, podobnie jak i insuli-
ny. Dłużej utrzymuje się poczucie sytości, a pomię-
dzy 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 była twórcą kultur starterowych, czyli preparatów 
starannie dobranych szczepów bakterii mlekowych, 
a także inicjatorką utworzenia Fundacji Polski 
Chleb. Według pani profesor naszym największym 
sprzymierzeńcem, który pozwala zachować w zdro-
wiu układ pokarmowy są bakterie, w tym Lactoba-
cillus plantarum. Są to bakterie kwasu mlekowego, 
bardzo przyjazne dla człowieka, poprawiające �orę 
bakteryjną w przewodzie pokarmowym. Znajduje-
my je w tradycyjnym zakwasie, na którym wypie-
kały chleb nasze praprababki i który powinien co-
dziennie znajdować się na naszych stołach.

Dlaczego kwasu mlekowy jest 
ważny dla zdrowia?

Kwas mlekowy wpływa dobroczynnie na pracę 
całego przewodu pokarmowego. Reguluje pH tre-
ści jelitowej i poprzez to optymalizuje proces tra-
wienia, wydalania, zapobiega zaparciom. Poprzez 
zakwaszanie środowiska bakterie mlekowe hamują 
rozwój niepożądanych bakterii, potencjalnie choro-
botwórczych, a sprzyjają rozwojowi bakterii probio-
tycznych. Ta grupa bakterii nie tylko zwiększa od-
porność organizmu, ale także neutralizuje związki 
rakotwórcze, przez co ogranicza rozwój komórek 
nowotworowych, skutecznie zapobiega zwłaszcza 
rakowi jelita grubego.
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Chociaż mąka jest bogatym źródłem soli mine-
ralnych (im mniej oczyszczona tym bogatszym), to 
zawarte w niej pierwiastki nie są łatwo dostępne dla 
ludzkiego organizmu. Fermentacja mlekowa zacho-
dząca z zakwasie piekarskim wpływa także na do-
stępność mikro – i makroelementów.

Bakterie kwasu mlekowego pomagają nam le-
piej zagospodarować składniki odżywcze żywności 
– poprzez syntezę witamin oraz wytwarzanie enzy-
mów. Proces fermentacji zakwasów sprzyja zacho-
waniu w wypieku wielu cennych składników wraż-
liwych na działanie wysokich temperatur, takich 
jak kwas foliowy, biosterole (aktywne biologicznie 
składniki odżywcze), β-glukan (rozpuszczalna frak-
cja błonnika pokarmowego). 

Naturalny składnik zbóż – kwas �tynowy utrud-
nia nam przyswajanie pierwiastków. Otóż związek 
ten bardzo łatwo wchodzi w reakcje z dwuwartościo-
wymi kationami, tworząc z nimi trudnorozpuszczal-
ne sole – �tyninany. Prowadzi to do zmniejszenia bio-
dostępności związanych w ten sposób pierwiastków, 
czyli możliwości ich przyswojenia w przewodzie po-
karmowym. W rezultacie znaczna część niewykorzy-
stanych z pożywienia mikro – oraz makroelementów 
zostaje wydalonych. Dotyczy to głównie tak cennych 
biopierwiastków jak cynk (bierze udział w procesach 
przemiany białek i węglowodanów, zwiększa odpor-
ność organizmu), wapń (podstawowy budulec kości 
i zębów), żelazo (niedobry mogą prowadzić do ane-
mii), magnez (niezbędny do prawidłowego funkcjo-
nowania układu nerwowego), a także fosfor związa-
ny w strukturze kwasu �tynowego, który jak magnez 
– buduje kościec. 

Wysoka temperatura nie wpływa na strukturę �-
tynianów, ale fermentacja jest bardzo skuteczna. Do-
piero fermentacja z udziałem bakterii mlekowych, 
zachodząca w zakwasie – powoduje ograniczenie 
działania �tynianów, bakterie mlekowe degradują 
je. Rozprawiają się z nimi już w 12 godzin. Neutra-
lizacja tych soli zwiększa przyswajalność w/w de�-
cytowych 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 ra-
kotwórcze 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 szko-
dliwych 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 wy-
sokich temperatur. Zaliczane są do nich: a�atoksyny 
– powodujące raka przełyku oraz uszkodzenie wą-
troby i nerek; ochratoksyna A – wywołująca zmia-
ny 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 nagroma-
dzenia się ich w organizmie, co daje odległe w czasie 
skutki.

Jedynym znanym sposobem eliminacji tych 
związków z pieczywa jest wprowadzenie technolo-
gii produkcji pieczywa na zakwasach.

Stwierdzono, że wraz z rozwojem bakterii mle-
kowych w zakwasie efektywnie zmniejsza się zawar-
tość 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 za-
chorowalność na drożdżycę (candidiasis).

Co znajduje się w kromce chleba 
z ciemnej mąki?

Instytut Żywienia i Żywności wskazuje, że war-
tość żywieniowa produktów zbożowych jest uzależ-
niona od stopnia przemiału ziarna, w trakcie które-
go usuwane są zewnętrzne części bogate w składniki 
odżywcze. Mniejszą zawartością witamin i skład-
ników mineralnych charakteryzują się produkty 
otrzymane z wyższego stopnia przemiału, wówczas 
mąka i pieczywo są bielsze, a kasza drobniejsza. Na-
tomiast pieczywo razowe oraz grube kasze odzna-
czają 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 półcukierni-
cze typu chałka;
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 ✓ 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 rekomen-
dujemy na zakwasie).
Mamy także pieczywo z dodatkiem ziół, ziaren, 

suszonych owoców, warzyw, różnego rodzaju przy-
praw. 

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 zawie-
ra witaminy z grupy B, tokoferole, białko oraz tłusz-
cze. Otręby zawierają dużo błonnika pokarmowego, 
białka, witaminy z grupy B a także niemal całą pulę 
ogólnej zawartości makro – i mikroelementów w ca-
łym ziarnie. Pieczywo jest dobrym źródłem: białka, 
błonnika pokarmowego, cennych witamin, zwłasz-
cza niacyny i rybo�awiny (ich tworzeniu sprzyja 
fermentacja zakwasowa). Składniki te stanowią siłę 
napędową wielu procesów życiowych. W chlebie na 
zakwasie znajdują się ponadto witaminy z grupy B, E, 
wiele składników mineralnych, takich jak żelazo, ma-
gnez, cynk, potas, fosfor, witaminę E, kwas foliowy. 
W nieoczyszczonej mące jest nie tylko dużo składni-
ków odżywczych, ale 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, metio-
ninę) – podstawowe niezbędne elementy budulco-
we białek, których nasz organizm nie jest w stanie 
wytworzyć i musi dostarczyć w pożywieniu.

Pieczywo razowe zapobiega otyłości i obniża za-
wartość cholesterolu we krwi.

– „Zastosowanie etapu fermentacji zakwasów 
sprzyja zachowaniu w procesie wypieku wielu cen-
nych składników, wrażliwych na działania wyso-
kich temperatur. Należy tutaj wymienić wnoszony 
z mąką kwas foliowy, naturalny czynnik przeciw-
działający procesom miażdżycowym i w efekcie 
chorobom układu krwionośnego, a de�cytowy 
w codziennej diecie. 

W pieczywie na zakwasach udaje się go zacho-
wać do 70 proc. (dla porównania w cieście nieukwa-
szonym 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 perystal-
tykę jelit, dzięki czemu nie ma zaparć.

W łuskach ziarna jest dużo korzystnych dla 
naszego organizmu związków – są to tzw. anty-
oksydanty, czyli przeciwutleniacze, które chronią 
komórki przed uszkodzeniami wywołanymi przez 
wolne rodniki. Nagromadzenie się takich utlenio-
nych biomolekuł prowadzi m.in. do mutacji nowo-
tworowych i przyspieszonego starzenia się. 

W zbożu i jego przetworach zidenty�kowano 
dziesiątki różnych substancji biologicznie aktyw-
nych. Pomagają one w zwalczaniu chorób i usuwaniu 
z organizmu związków toksycznych, pochodzących 
z przemysłowej działalności człowieka oraz powsta-
jące naturalnie podczas przemiany materii w orga-
nizmie, a szczególnie w sytuacjach stresowych. Spo-
śród wielu prozdrowotnych związków znajdujących 
się w ziarnach i ich przetworach na uwagę zasługuje 
Inozytol” – pisze w swoim referacie dr Henryk Pie-
siewicz ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie, autorytet naukowy piekarzy (szczegóły 
dotyczące „Referatu” w „Źródłach”). Dalej tak pisze 
o Inozytolu: „Wykazuje ona silne działanie przeciw-
utleniające i jest potrzebna m.in. do dobrego funk-
cjonowania mózgu i rdzenia kręgowego. Wykazuje 
także w niektórych przypadkach działanie przeciw-
nowotworowe”. Niedobór tego składnika objawia się 
drażliwością i bezsennością”. 

Najbardziej odpowiednim pożywieniem dla ko-
mórek mózgowych są węglowodany złożone, któ-
re 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 od-
powiedzialne 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. węglo-
wodanów zawartych w spożywanym przez nas je-
dzeniu. 

Tak więc – jeśli chcemy rano być sprawni umy-
słowo, powinniśmy przed wyjściem z domu zjeść 
śniadanie.

Wg doktora Piesiewicza znaczenie chleba w die-
cie współczesnego człowieka będzie wzrastało, gdyż 
chleba nie da się zastąpić. 

Obecność w chlebie (zwłaszcza produkowanych 
na naturalnych zakwasach piekarskich) licznych 
substancji smakowo-zapachowych ułatwia trawie-
nie i przyswajanie składników odżywczych. Bodźce 
smakowe i zapachowe są niezbędne do powstawa-
nia dostatecznej ilości śliny i soków trawiennych 
w przewodzie pokarmowym. Substancje smako-
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wo-zapachowe chleba sprawiają, iż można go jeść 
wielokrotnie w ciągu dnia. W przypadku częstego 
spożywania każdego innego pokarmu szybko traci-
my łaknienie”.

Jak odróżnić prawdziwy chleb 
razowy od sfałszowanego? 

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 zdro-
we. Bardzo często na półkach znajdujemy chleb 
barwiony karmelem lub prażonym słodem. Praw-
nie dodatki te są dopuszczone, ale wartość odżyw-
cza 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 delikatniej-
szy. Ponadto zachowuje krótko świeżość.

Chleb razowy powinien mieć większe cząstki, 
ma ciemniejszy odcień miękiszu, w którym otwory 
są drobniejsze, ale bardziej równomiernie rozmiesz-
czone. Pieczywo pełnoziarniste, a zwłaszcza żytnie 
nie będzie pięknie wyrośnięte, ponieważ błonnik 
hamuje wzrost objętości.

Dzięki ciemnej mące ma piękny kolor, charak-
terystyczny zapach, po przekrojeniu wyczuwalna 
jest wilgotność. Chleb razowy, dzięki naturalnym 
bakteriom zachowuje świeżość do 10 dni (pod wa-
runkiem, że jest odpowiednio przechowywany – 
w lnianej ściereczce).

Koniec mitów o tuczącym chlebie
Ostatnio pojawiła się moda na niejedzenie chle-

ba. Panuje opinia, że pieczywo jest głównym wino-
wajcą nadwagi i otyłości. Co ciekawe, spożycie pie-
czywa spada, podczas gdy ludzi otyłych przybywa…

Jak wynika z badań chleb, szczególnie bogaty 
w błonnik, razowy jest jednym z elementów zwal-
czających otyłość. Jeden z najnowszych raportów 
uczonych amerykańskich podkreśla, że posiłek bo-
gaty w węglowodany ma korzystny wpływ na or-
ganizm ludzki. Węglowodany zawarte w owocach, 
warzywach, makaronie, ryżu i pieczywie są dobry-
mi „wypełniaczami” żołądka. Dzieje się tak dzięki 
dużej zdolności pochłaniania wody, węglowodany 

w porównaniu do tłuszczu dostarczają mało energii, 
którą szybko uwalniają. Produkty bogate w węglo-
wodany i błonnik wymagają lepszego przeżuwania 
co w efekcie zmniejsza prędkość jedzenia i powodu-
je większe spalanie energii.  

Coraz częściej zdarza się, że młode dziewczyny 
odchudzając się wg modnych diet rezygnują z pie-
czywa. Jest to nieporozumienie, gdyż chleb tak na-
prawdę nie tuczy.

Owszem, może tuczyć, gdy jest spożywany 
w nadmiarze, a do tego niewłaściwie dobrany (bia-
ły, pulchny). 

„Chleb spełnia znaczącą rolę w racjonalnym 
żywieniu z uwagi na tzw. efekt przesytu. Cząst-
ki chleba, zwiększają wielokrotnie swoją objętość 
w przewodzie pokarmowym, dzięki dużej zawar-
tości 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 kon-
sumpcji żywności. Ma to duże znaczenie w lecze-
niu otyłości” – pisze dr Henryk Piesiewicz. Zwraca 
uwagę: „W społeczeństwie pokutuje nieprawdziwe 
przeświadczenie, w tym także wśród niektórych le-
karzy o tuczących właściwościach chleba. Tymcza-
sem jedzenie chleba nie powoduje otyłości, wręcz 
przeciwnie zmniejsza wrażenie głodu i potrzebę 
jedzenia słodkich i tłustych dań, jest więc sprzymie-
rzeńcem 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 kła-
dziemy na chleb – tłuste wędliny, pasty, pasztety. 

Dr Anna Diowksz z Politechniki Łódzkiej zwra-
ca uwagę na indeks glikemiczny, który w przypadku 
żytniego chleba nie jest wysoki.

– „O tym, czy dany produkt jest tuczący decydu-
je nie tylko jego kaloryczność, ale przede wszystkim 
indeks glikemiczny (GLI). Jest to wskaźnik mówią-
cy o zmianach stężenia glukozy we krwi po spoży-
ciu 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. Re-
akcją organizmu jest równie szybki wyrzut insuliny 
i w efekcie poziom cukru szybko spada. Spożywanie 
produktów o wysokim indeksie glikemicznym po-
woduje 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 



124

utrzymuje się poczucie sytości i stały, umiarkowany 
poziom glukozy we krwi, co skutecznie zapobie-
ga napadom „wilczego apetytu”, który jest zmorą 
wszystkich stosujących drastyczne diety. Łatwo wte-
dy o złamanie reżimu dietetycznego i niekontrolo-
wane 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 za-
wału serca, to można wręcz zalecać osobom oty-
łym, i nie tylko, spożywanie pieczywa na zakwasach 
w celach terapeutycznych.

Atutem polskich piekarzy jest to, że w ich piekar-
niach nadal kultywowana jest tradycyjna produkcja 
pieczywa na zakwasie. A konsumenci powinni wy-
korzystać to, że na co dzień mają łatwy dostępny 
produkt o wysokich walorach zdrowotnych, na któ-
rego rozpowszechnienie kultury zachodnie muszą 
dopiero poczekać” – pisze pani doktor w swoim ar-
tykule „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 służy zdrowiu 
Dr Jenkins (Toronto 1998) powiedział: „Mamy 

ciało z epoki kamiennej, do którego nie nadaje się 
przetworzona, ra�nowana żywność z supermarke-
tów”. Kto jednak bierze do serca te słowa? Kto za-
stanawia 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 spowodo-
wała wyeliminowanie błonnika z ziarna zbóż (biały 
chleb). Lecznicze znaczenie błonnika zaczęto doce-
niać 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 przewo-
du pokarmowego zbędne produkty przemiany ma-
terii. Działa jak szczotka, bo wymiata z organizmu 
niestrawione resztki jedzenia. Są wśród nich dodat-
ki do żywności, konserwanty, syntetyczne barwniki. 
Jeśli zalegają w jelitach zbyt długo, są niekorzystne 

dla ludzkiego zdrowia. W rezultacie zwiększa się ry-
zyko zachorowania na raka jelita grubego – stwier-
dza profesor dr hab. Iwona Wawer z Uniwersytetu 
Medycznego w Warszawie. Kontynuuje: 

– Nasz organizm nie trawi błonnika, ale bar-
dzo go potrzebuje. Zapobiega zaparciom, ponie-
waż wzmaga ruchy perystaltyczne jelit, zmniejsza 
ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia takich 
jak nadciśnienie, udary i wylewy bo obniża poziom 
cholesterolu i trójglicerydów we krwi. Wspoma-
ga leczenie cukrzycy, gdyż spowalnia wchłanianie 
cukrów w jelicie cienkim. Błonnik pokarmowy 
normalizuje �orę 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 za-
chwycił arystokrację, a potem resztę społeczeństwa. 
I zaczęły się kłopoty zdrowotne, bo w pieczywie za-
brakło błonnika. 

Ten postęp techniczny obrócił się przeciw kon-
sumentom. Ewolucja wcale nas nie przystosowała 
do diety, na którą składają się wysokoprzetworzone 
produkty z supermarketów. Na szczęście piekarze 
powrócili do tradycyjnych wypieków z mąki boga-
tej w błonnik i mamy teraz na rynku dużo zdrowe-
go chleba z różnymi dodatkami. Źródłem błonnika 
jest bowiem nie tylko ziarno zbóż, ale także owo-
ce, m.in. jabłka, czarna porzeczka, jagody i przede 
wszystkim aronia.

Według profesor Iwony Wawer błonnik:
 ✓ pomaga w walce z otyłością 
 ✓ obniża poziom cholesterolu i trójglicerydów
 ✓ stabilizuje stężenie glukozy we krwi
 ✓ oczyszcza organizm z toksyn i metali ciężkich
 ✓ łagodzi stany zapalne okrężnicy
 ✓ konieczny jest przy zaparciach, hemoroidach
 ✓ zapobiega kamicy pęcherzyka żółciowego, 
 ✓ zapobiega uchyłkowatości okrężnicy
 ✓ zapobiega nowotworom jelita grubego.

W Polsce spożycie błonnika kształtuje się na pozio-
mie 15 g dziennie. W społeczeństwach nieuprzemy-
słowionych, np. w Afryce spożycie błonnika wynosi 
około 60 g na dobę. Efektem tego jest mniejsza zacho-
rowalność 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! 

Zapamiętaj: Jak wynika z badań dotyczących 
pro�laktyki chorób nowotworowych w popula-
cjach, które spożywają dużo produktów z całego 
ziarna, występowanie raka jelita grubego jest istot-
nie mniejsze. Jest tak, gdyż część błonnika jest roz-
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kładana w jelicie grubym. Powstające kwasy tłusz-
czowe i ich sole nie dopuszczają do zaniku błony 
śluzowej jelita i ją ochraniają.

Chlebem w raka
Przypomnijmy słowa profesor Magdaleny Wło-

darczyk-Kierczyńskiej: „Naszym największym sprzy-
mierzeńcem, który pozwala zachować w zdrowiu 
układ pokarmowy są bakterie, w tym Lactobacillus 
plantarum. Są to bakterie kwasu mlekowego, bardzo 
przyjazne dla człowieka, poprawiające �orę bakteryj-
ną w przewodzie pokarmowym. We właściwie funk-
cjonującym jelicie bakterie kwasu mlekowego po-
winny stanowić nie mniej niż 10 proc. ogólnej liczby 
drobnoustrojów, gdyż są niezbędne do prawidłowego 
funkcjonowania naszych

Znajdujemy je w tradycyjnym zakwasie, na któ-
rym wypiekały chleb nasze praprababki i który po-
winien codziennie znajdować się na naszych stołach. 
Dobry chleb na zakwasie jest dla nas lekiem, gdyż 
podczas procesu fermentacji zostały zniszczone licz-
ne toksyny pleśniowe i bakteryjne, które są najsil-
niejszymi kancerogenami. Tylko naturalnie przebie-
gająca fermentacja zapewnia wytrącenie substancji 
szkodliwych dla zdrowia, które są w każdej mące”. 

Obecność bakterii mlekowych wpływa na wie-
le funkcji całego organizmu, Bakterie te mobilizują 
i stabilizują układ odpornościowy. Na chorobę no-
wotworową szczególnie wrażliwe jest jelito grube. 
Tu tra�ają nie strawione resztki pokarmu wraz ze 
wszystkimi „dodatkami”, które w pożywieniu były 
niepotrzebne i szkodliwe. Resztki te zwykle zalega-
ją w różnych odcinkach jelita przez kilka do kilku-
nastu godzin, podrażniają go, wywołują miejscowe 
stany zapalne śluzówki, a w efekcie jej rozrost, co 
może doprowadzić do zezłośliwienia. W prawidło-
wym funkcjonowaniu jelita grubego ważną rolę od-
grywa �ora bakteryjna, która może być sprzymie-
rzeńcem, lecz czasem bywa też wrogiem.

Kto z nas wie, że tylko 10 proc. komórek w ludz-
kim 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 mikroor-
ganizmów, wspomagających rozkład nie strawionego 
pokarmu. Prawidłowo „zamieszkały” przewód po-
karmowy stanowi o komforcie przemieszczania się 
nie strawionej części pokarmu, reguluje wypróżnie-
nia, zapobiega biegunkom i zaparciom.

Co zakłóca równowagę współbytowania tych 
kilkuset gatunków bakterii? Czynniki „zewnętrzne”, 
związane z niewłaściwym, nieregularnym odżywia-

niem. Przewagę zyskują szczepy, które nie sprzyjają 
naszemu zdrowiu ze względu na tworzenie wielu 
metabolitów, które w ostatecznym efekcie są kance-
rogenne (tzn. rakotwórcze). Zagrożeniem dla stanu 
mikro�ory jelitowej jest m.in. częste, nadmierne 
i nieuzasadnione stosowanie antybiotyków. Przy 
okazji „tępienia” bakterii chorobotwórczych niszczy-
my liczne gatunki stałych, sprzyjających naszej kon-
dycji „mieszkańców” jelit. Podobne wyniszczenie 
wywołują chemio – i radioterapia. W obu przypad-
kach giną w pierwszej kolejności szczególnie przyja-
zne człowiekowi bakterie fermentacji mlekowej.

Dlatego należy dążyć do zmiany nawyków żywie-
niowych, które Polacy tak szybko przejęli od boga-
tych krajów europejskich i Stanów Zjednoczonych.

Promowanie spożycia produktów zawierających 
błonnik z pewnością jest jedną z dróg prowadzą-
cych do ograniczenia zachorowań.

Bogatym i tanim sposobem wzbogacania poży-
wienia we włókno jest spożywanie produktów zbożo-
wych 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 za-
pewnienie 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 postę-
pem technicznym zaczęto je odsiewać i pojawiła się 
bielutka mąka bez błonnika. Ten postęp obrócił się 
przeciwko konsumentom. Ewolucja nie przystoso-
wała nas do diety składającej się z wyskoprzetwo-
rzonego produktu z supermarketów. Na szczęście 
część piekarzy powróciła do tradycyjnego sposoby 
wypiekania chleba. Źródłem błonnika są nie tylko 
ziarna zbóż, ale także owoce.

Zapamiętaj: Jedynym znanym sposobem eli-
minacji związków rakotwórczych z pieczywa jest 
wprowadzenie technologii produkcji pieczywa na 
zakwasach. Stwierdzono, że wraz z rozwojem bakte-
rii mlekowych w zakwasie efektywnie zmniejsza się 
zawartość tych toksyn (pisaliśmy o tym powyżej).

Kampania Fundacji Dobre Życie 
na rzecz dobrego chleba

Jak wielu z nas żyłam w błogiej nieświadomo-
ści niemal pół wieku. Jak wszyscy kupowałam chleb 
codziennie – raz mi smakował, częściej nie. Jako 
dziecko piekłam z mamą chleb, pamiętałam jego 
nadzwyczajny smak i zapach…

Jako osoba dorosła owszem, czytałam, intereso-
wałam się, instynktownie szukałam chleba pieczo-
nego wg tradycyjnych technologii, czyli na zakwa-
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sach, 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 pt. 
„Nasz chleb niepowszedni” autorstwa Władysława 
Edwarda Kostkowskiego. Podczas lektury „dozna-
łam olśnienia”, dotarłam osobiście do profesor Mag-
daleny Włodarczyk-Kierczyńskiej. Potem nastąpiła 
seria długich rozmów, pochłanianie kolejnych arty-
kułów, publikacji. Kiedy uświadomiłam sobie, jak 
wiele zależy od dobrego chleba, postanowiłam tą 
wiedzą podzielić się z innymi. I tak Fundacja Do-
bre Życie, którą założyłam z profesor Alicją Zobel 
w grudniu 2005 roku – od ponad 9 lat prowadzi 
kampanię na rzecz dobrego chleba. 

W jej ramach zorganizowaliśmy w styczniu 2007 
roku konferencję z udziałem posła na Sejm RP – Alek-
sandra Soplińskiego, marszałka województwa mazo-
wieckiego – Adama Struzika, naukowców, piekarzy, 
środowisk opiniotwórczych. Konferencja, w której 
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 właśnie było.

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 zdro-
wia, na spotkaniach ze słuchaczami Akademii Do-
bre Życia.

W 2008 roku Fundacja pozyskała fundusze na 
szkolenie piekarzy oraz konferencję prasową. Szko-
lenie odbyło się w Warszawie, w listopadzie 2008 
roku, przeszkoliliśmy 70 piekarzy z Mazowsza. 
W tym przedsięwzięciu wspierał mnie Cech Pieka-
rzy Warszawski na czele z przewodniczącym Bog-
danem Mamajem, wychowanek profesor Magdale-
ny Włodarczyk-Kierczyńskiej – dr Piotr Dziugan 
oraz dr Henryk Piesiewicz. Po szkoleniu zorganizo-
waliśmy konferencję prasową – i na temat kampa-
nii, i na temat szkolenia.

Zainteresowanie dziennikarzy przerosło nasze 
oczekiwania – ukazało się szereg artykułów, audycji 
radiowych, były migawki w telewizjach.

We współpracy z posłem Aleksandrem Sopliń-
skim złożyliśmy w Sejmie „Dezyderaty w sprawie 
chleba”, przygotowaliśmy i rozdaliśmy ponad 100 
tys. egzemplarzy ulotek i gazetek, promujących 
idee zrównoważonego rozwoju, zdrowego stylu 
życia, chleba na zakwasie oraz zachęcających do 
spożywania tego pieczywa, przeprowadziliśmy 
wiele rozmów z Głównym Inspektorem Sanitar-
nym, przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, urzędowymi kontrolami żywności, 

parlamentarzystami, naukowcami, piekarzami itd. 
W ten sposób zebraliśmy wiedzę nt. chleba, za któ-
ry, zgodnie z przepisami unijnymi odpowiada tylko 
piekarz, który z kolei nie musi mieć nawet specjal-
nego przygotowania. 

Chleb nie ma de�nicji, nikt nie określił, z czego po-
winien 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 organi-
zmie człowieka, ani w jaki sposób sumują się te sub-
stancje, wprowadzane do organizmy razem z innymi 
produktami (wszak jemy nie tylko chleb). 29 czerw-
ca 2009 roku Fundacja prezentowała problem jakości 
chleba przed Sejmową Podkomisją Zdrowia.

W 2014 roku zorganizowaliśmy i przeprowadzi-
liśmy warsztaty o chlebie dla 64 osób, aktualnie or-
ganizujemy siódmą edycję kampanii „Tydzień chle-
ba w szkole”, w której każdego roku bierze udział 
kilkaset szkół w całej Polsce.

To zaledwie kilka form naszych działań w tym ob-
szarze. Fundacja prowadzi kampanię na rzecz dobre-
go chleba, gdyż chce spowodować, aby każdy miesz-
kaniec Polski miał szansę kupować dobry, zdrowy 
chleb na zakwasie. Naszym celem jest, aby chleb na 
polskich stołach nie tylko zaspokajał głód, ale rów-
nież wspomagał zdrowie, aby zachowywał swoje wa-
lory smakowe i dietetyczne do ostatniej kromki.

Warto przypomnieć, że Francuzi, w trosce o zdro-
wie 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 po-
glądy naukowców, których zdaniem chleb przygo-
towany tradycyjną metodą, na zakwasie, z żytniej 
mąki jest najzdrowszy. O wartościach odżywczych 
i zdrowotnych chleba na zakwasie mówiła przez lata 
profesor dr hab. Magdalena Włodarczyk – Kier-
czyńska, promująca ten rodzaj pieczywa.

Co stoi na przeszkodzie, aby dobry chleb, czyli na 
zakwasie był ogólnodostępny? Dlaczego chleba na za-
kwasach jest droższy i nie każdego stać na jego zakup?

Sprawą zainteresował się śp. profesor Tadeusz 
Kierczyński, mąż profesor Włodarczyk-Kierczyń-
skiej, profesor Szkoły Głównej Handlowej w War-
szawie. 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 aby tak się stało? Jedną z dróg jest 
uświadamianie konsumentów – co też Fundacja 
Dobre Życie czyni.

W polskim piekarstwie panuje chaos i pełna do-
wolność. Istnieje przepis nakazujący umieszczać 
etykietkę, ale mało kto go przestrzega. Potwierdza 
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to kontrola Inspekcji Handlowej z 2013 r. Skon-
trolowano wówczas ponad 2,8 tys. partii pieczywa 
i wyrobów piekarskich. Nieprawidłowości stwier-
dzono w 55,6 proc. przypadków. 

Nieprawidłowości polegały m.in. na braku in-
formacji o masie pieczywa oraz niepodawaniu peł-
nej nazwy produktu i danych identy�kujących pro-
ducenta. Rzadziej kwestionowano jakość pieczywa 
(12 proc. spośród 58 skontrolowanych partii).

UOKiK – na kanwie tej kontroli przypomniał, 
że podstawowe składniki pieczywa to mąka, woda, 
drożdże lub zakwas, sól. Jednak producenci stosują 
dodatki zwane polepszaczami, które skracają proces 
pieczenia oraz m.in. zwiększając objętość i popra-
wiają wygląd pieczywa. 

Szczególną uwagę warto zwrócić na pieczywo 
pakowane, w którego składzie oprócz polepszaczy 
można znaleźć konserwanty hamujące i przedłuża-
jące trwałość. UOKiK opublikował kilka przykła-
dów: 

 ✓ karmel – jest zakazanym barwnikiem, dopusz-
czalny tylko w pieczywie słodowym (tj. chlebie 
z dodatkiem ekstraktu słodowego). Nadaje pie-
czywu kolor brązowy, aby sprawiał wrażenie 
razowego, którym w rzeczywistości nie jest. 
Do chleba i produktów podobnych nie można 
w ogóle stosować dodatku barwników spożyw-
czych, są one dopuszczalne w pieczywie cukier-
niczym;

 ✓ dioctan sodu (E262) – przedłuża świeżość pie-
czywa, stosowany do wyrobu tzw. pieczywa to-
stowego;

 ✓ kwas L-askorbinowy (E300) – pomaga zatrzy-
mywać gaz w cieście, co powoduje, że optycznie 
zwiększa się objętość pieczywa;

 ✓ ma guar (E412) – jest stosowana jako stabilizator 
i środek zagęszczający. 

Jak z powyższego wynika – konieczny jest nad-
zór nad rynkiem chleba i jego wytwórcami. Wzo-
rem może być dokument rządowy przyjęty we 
Francji – Karta narodowa dla rozwoju piekarstwa 
rzemieślniczego, która strzeże branży i tradycyjne-
go pieczywa i tępi wszelkie próby podszywania się 
pod rzemieślniczą wysokojakościowo produkcję.

Co można zrobić u nas? Można odgórnie naka-
zać znakowanie pieczywa, a dokładniej egzekwowa-
nia istniejącego przepisu – i o to m.in. zabiegaliśmy 
w Sejmie. Chcemy również, aby chleb na zakwasie 
miał de�nicję, normę sanitarno-technologiczną, 
aby na bochenkach umieszczać etykietki informu-
jące, co zawierają. 

Uważamy, że sprawa chleba zasługuje, aby nadać 
jej narodowy priorytet. Przestawienie produkcji na 
naturalną nie wymaga nakładów, jesteśmy też przy-
gotowani naukowo, brakuje tylko chęci.

Impulsem do zmiany mogą być konsumenci. 
Dlatego zadajemy sobie tyle trudu w podniesienie 
świadomości. 

Zredagowaliśmy i złożyliśmy w Sejmie „Dezyde-
raty”, w których piszemy, jakie trzeba podjąć działa-
nia, aby problem chleba został rozwiązany. Dodam, 
że w ich pisaniu uczestniczyła nie żyjąca już niestety 
pani profesor Magdalena Włodarczyk-Kierczyńska 
i jej mąż – śp. profesor Tadeusz Kierczyńśki. 

Dezyderaty znajdziecie na stronie www.rakiel-
-czarnecka.pl

Z uwagi na fakt, że w 2015 roku zmarła pani pro-
fesor Włodarczyk-Kierczyńska, mój guru w dziedzi-
nie dobrego chleba, z racji kontaktów, jakie utrzymy-
wałam z panią profesor, wiedzy, jaką mi przekazała 
oraz wsparcia psychicznego i moralnego, jakiego mi 
udzielała – czuję się zobowiązana do kontynuacji 
działań na rzecz promocji dobrego chleba.

Opracowanie: Walentyna Rakiel-Czarnecka

Wybrane źródła:
Publikacja oraz artykuły profesor dr hab. Magda-

leny Włodarczyk-Kierczyńskiej oraz dr. Piotra 
Dziugana z Instytutu Technologii i Mikrobiolo-
gii, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, 
Politechnika Łódzka.

Prezentacja dr inż. Krystyny Jarosz, wiceprzewod-
niczącej Krajowego Forum Piekarzy i Cukierni-
ków przy Stowarzyszeniu Inżynierów i Techni-
ków Spożywczych.

Materiały własne, zebrane podczas konferencji, 
warsztatów, rozmów, lektury różnych materia-
łów itd.

Magdalena Włodarczyk – Kierczyńska, Piotr Dziu-
gan – „Czynniki surowcowe i biotechnologiczne 
stanowiące o prozdrowotnych wartościach pie-
czywa”.

„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 – źró-
dłem zdrowia”, Chleb żytni – powrót do dobrej 
tradycji”.Elżbieta Bartnikowska, Katedra Dietety-
ki, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Kon-
sumpcji SGGW „Przetwory zbożowe tradycyjne 
i nowe linie pieczywa o charakterze żywności 
funkcjonalnej o działaniu prozdrowotnym”.

Szostak W., Cybulska B., Farnier M, Hanzlik J., Kłó-
osiewicz, Latoszek L., Rysik S., „Hiperlipidemia 
a choroby układu krążenia”. Towarzystwo Inter-
nistów 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.
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„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 Wę-
glowodanów Akademii Rolniczej w Krakowie, 
autorka – Natalia Adamska.

„Gazeta Wyborcza”, 7-8 marca 2009 rok, artykuł pt. 
„Unia rusz do walki z otyłością” – Katarzyna Bo-
saka, doc. Małgorzata Kozłowska – Wojciechow-
ska.

Referat dr. Henryka Piesiewicza, wygłoszony po raz 
pierwszy na konferencji w Radomiu, organizo-
wanej przez Cech Piekarzy w Radomiu, 8 listo-
pada 2007 roku. 

Ulotka Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdży-
cą 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 Mikro-
biologii, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żyw-
ności, Politechnika Łódzka.

„Chleb i zdrowie” – kwiecień 2007 – dodatek do 
„Życia Warszawy”, artykuł pt. „Błonnik zapew-
nia zdrowie i długie życie. Niezastąpiony w co-
dziennej diecie”, autorka – Jolanta Czudak. 

„Przekrój” z 21 sierpnia 2008 roku, artykuł „Za chle-
bem i zakwasem”, autor Wojciech Mikołuszko.

„Przegląd” z 13 listopada 2008 roku, artykuł pt. 
„Chleb na ostrzu noża”, autor Bronisław Tumi-
łowicz. 

Włóż produkty zbożowe do menu
Specjaliści radzą, aby podstawę codziennego po-

żywienia stanowiły przetwory zbożowe o dużej za-
wartości włókna pokarmowego. Spożycie przetwo-
rów 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 ka-
szach, makaronach i innych produktach ze zbóż!

Niech do naszej wyobraźni przemówią argu-
ment, że dieta bogata we włókno pokarmowe (błon-
nik) daje nam ogromne pożytki:

 ✓ stymuluje gryzienie i zwiększa wypływ śliny,
 ✓ buforuje i wiąże nadmiar kwasu solnego w żo-

łądku,
 ✓ zwiększa wypełnienie jelit, pobudza ich ukrwie-

nie i perystaltykę,
 ✓ tworzy korzystne podłoże dla rozwoju pożąda-

nej mikro�ory bakteryjnej w jelicie grubym.
Włókno pokarmowe jest składnikiem nisko-

energetycznym i nie należy do substancji biolo-
gicznie czynnych. Wywiera jednak istotny wpływ 
na funkcje przewodu pokarmowego. Gdzie szukać 
produktów z dużą zawartością włókna pokarmowe-
go? – zapytacie.

Przede wszystkim w produktach pełnoziarni-
stych. Jakie są to produkty? Są to nasiona zbóż w na-
turalnej postaci lub produkty spożywcze zawierające 
nasiona zbóż, które nie zostały pozbawione w czasie 
przetwarzania okrywy owocowo-nasiennej (skorup-
ki). Ta okrywa jest niezmiernie cenna, gdyż zawiera 
ogromną większość witamin i minerałów. Do pro-
duktów pełnoziarnistych zaliczane są też te, które są 
poddawane obróbce takiej jak: łamanie, kruszenie, 
mielenie, moczenie, gotowanie czy kiełkowanie.

Zapamiętaj: 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 naj-
dawniejszych czasów ziarna zbóż w różnej formie 
były pokarmem ludzi. 

Zboża – z czym to się je?
Ludzkość ma świadomość co jest konieczne do 

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

Co to są te zbożą? 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, piwo-
warstwo, gorzelnictwo, młynarstwo).

Do zbóż zalicza się takie rośliny jak: • Pszenica 
(Triticum); • Żyto (Secale); • Jęczmień (Hordeum); 
• Owies (Avena); • Kukurydza (Zea); • Przenżyto 
(xTriticosecale); • Proso (Panicum); • Pszenica or-
kisz (Triticum pelta L.,); • Ryż (Oryza); • Sorgo (An-
dropogon).

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.
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Ze względu na sposób uprawy zboża można po-
dzielić na jare i ozime.

Są trzy zboża, zaspokajające podstawowe zapo-
trzebowanie energetyczne ludności globu: pszenica, 
ryż i kukurydza.

Kierują nami emocje, a nie rozum
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 dzien-
nie – 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 dzien-
nej 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 przy-
gotowywania jasnego pieczywa sięgają nawet 90 
procent.

Jak twierdzą specjaliści zjadamy za mało nie tyl-
ko chleba, ale także innych przetworów zbożowych. 
Szacuje się, że niejeden Polak i niejedna Polka zja-
dają dziennie nawet mniej niż 150 gramów pieczy-
wa dziennie i ok. 40 gramów innych przetworów 
zbożowych. Jeśli spożycie chleba i innych przetwo-
rów zbożowych nie wzrośnie, odnotujemy wzrost 
zachorowań na poważne choroby cywilizacyjne: 
otyłość, choroby układu krwionośnego, niektóre 
nowotwory, cukrzycę itp.

Jak wynika z badań konsumenckich, przeprowa-
dzonych przez Instytut Fermentacji i Mikrobiologii 
Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Poli-
techniki Łódzkiej – czynnikiem kształtującym zwy-
czaje żywieniowe Polaków nie jest dbałość o zdro-
wie, 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 zbożo-
wych – i to poniżej zalecanego minimum spożycia. 
Co gorsza, niekorzystna jest także struktura spożycia 
– odchodzi się w kierunku żywności bardziej prze-
tworzonej. Jedzenie „na mieście” różnych przekąsek, 
fast foodów, spożywanie „zapychaczy” – to nowy 
sposób odżywania. Jest on niezdrowy. Dlatego naj-
wyższy już czas, aby podjąć działania promocyjne, 
szczególnie wśród dzieci i młodzieży, zmierzające do 
zwiększenia spożycia zbóż i jego przetworów.

Zboże to zdrowie
Nasiona zbóż są najbardziej wartościowe i mają 

niezwykłą siłę ukrytą w sobie – zarodek. Ta „iskier-
ka życia”, zwarta w nasionach jest niezwykle ważna 
dla ludzkiego zdrowia, życia i płodności.

Przetwory zbożowe, szczególnie z całego ziarna 
są dobrym źródłem włókna (błonnika) pokarmo-
wego, witamin, szczególnie z grupy B oraz wielu 
składników mineralnych, a przede wszystkim do-
starczają złożonych węglowodanów (skrobi). Pro-
dukty pochodzenia roślinnego zawierają również 
białka, ale o gorzej zbilansowanym składzie amino-
kwasów. Ponadto są naturalnym źródłem nienasy-
conych 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 �zycznej itd. Inaczej mó-
wiąc – wskaźnik INQ wyraża stopień, w jakim dany

produkt pokrywa zapotrzebowanie energetycz-
ne zaspokajając jednocześnie zapotrzebowanie 
człowieka na określony składnik spożywczy. Jeśli 
wartość INQ jest zbliżona do „1” oznacza, że pro-
dukt jest dobrze zbilansowany pod względem dane-
go składnika odżywczego w odniesieniu do energii.

Wskaźnik INQ zboża i jego przetworów wskazu-
je, że są one dość dobrze zbilansowane pod wzglę-
dem zawartości składników odżywczych w odnie-
sieniu do energii i zapotrzebowania na składniki 
odżywcze organizmu człowieka. Powinniśmy jed-
nak pamiętać, że z uwagi na to, że składniki od-
żywcze 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 żywie-
niem; dostarczają bowiem jednych składników od-
żywczych zbyt dużo, a innych zbyt mało.

Mąka z ziarna
Ze zboża wytwarzane są przetwory zbożowe. Są to 

produkty przemiału ziarna. W zależności od rodzaju 
i stopnia przerobu klasy�kuje się je następująco:

 ✓ Ziarno zbożowe – produkt nie poddany prze-
miałowi.

 ✓ Śruty grube i drobne – ziarno poddane wstęp-
nym procesomprzemiału.

 ✓ Kasze drobne, średnie i grube – ziarno poddane 
przerobowi poprzezprzemiał lub łamanie.
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 ✓ Miały – ziarno poddane kilku etapom przemia-
łu. W efekcie uzyskiwane są produkty zbliżone 
konsystencją do gruboziarnistych mąk. Miały 
wykorzystuje się do produkcji żywności jako 
mąkę krupczatkę.
Inną grupą przetworów zbożowych, uzyski-

wanych 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 mie-
szanina wszystkich rozdrobnionych cząstek ziarna 
bez oddzielania części pochodzącej od łuski lub za-
rodków ziarna. W zależności od poziomu rozdrob-
nienia klasy�kuje się je jako śruty grube i drobne).

Otręby wykorzystywane są w produkcji pieczy-
wa dietetycznego jako surowiec dodatkowy lub przy 
produkcji pieczywa graham jako surowiec pomoc-
niczy.

Do przetworów zbożowych zalicza się również 
zarodki, które oddzielone są od ziarna głównie w fa-
zie wstępnej. Z uwagi na bogatą zawartość węglo-
wodanów wykorzystywane są głównie do produkcji 
słodu.

Dzisiaj kasza – dobra nasz
Kasze zachowują wszystkie właściwości odżyw-

cze ziaren i nasion, z których pochodzą.
Królowały one na polskich stołach do 1863 r. Jan 

III Sobieski wracając z odsieczy wiedeńskiej przy-
wiózł ziemniaki. Najpierw ziemniak był traktowa-
ny jako roślinna ozdobna, po pewnym czasie zaczął 
być uprawiany masowo. Wyparł z jadłospisu kasze 
i już w XIX wieku stał się podstawą pożywienia Po-
laków. Szkoda, że tak się stało, gdyż kasza z uwagi 
na swoje odżywcze wartości i oczyszczające właści-
wości, 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 za-
miast 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 do-
brego samopoczucia.

Póki co konsumpcja kasz w Polsce nie należy do 
najpopularniejszych, choć wzgląd na zdrowotne walo-
ry 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 wy-
twarza się kaszę i stopnia rozdrobnienia, wyróżnia 
się następujące kasze:

 ✓ z jęczmienia – pęczak, kaszę perłową, kaszę jęcz-
mienną, 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 ka-

szę mannę, w drugiej kolejności po kaszę jęczmien-
ną mazurską, zaś najrzadziej wybierają kaszę jęcz-
mienną 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, ja-
kie właściwości ma produkt przez nich spożywany 
i jakie znaczenie ma on dla ich zdrowia i samopo-
czucia. Moda i dbałość wielu z nas o zdrowy styl od-
żywiania 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 prześci-
gają się nawzajem w wymyślaniu coraz to nowych, 
lepszych, zdrowszych gatunków pieczywa, płatków, 
makaronów itd.

Co się w kaszy kryje
Kasze zawierają wiele cennych składników spo-

żywczych:
 ✓ Witaminy: z grupy B (witamina B1 – tiamina, 

witamina B2 – rybo�awina, witamina B6 – piry-
doksyna), witaminy E, PP (niacyna);

 ✓ Kwas foliowy;
 ✓ Składniki  mineralne (potas, fosfor, magnez, że-

lazo, 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 po-
karmowego, zapewnia regularny rytm wypróż-
nień. Poprawia perystaltykę jelit, działa jak na-
turalny środek przeczyszczający;

 ✓ Skrobię (rozkłada się powoli na glukozę koniecz-
ną do funkcjonowania wszystkich komórek. Po-
wolność jest ważna, gdyż nie powoduje gwał-
townego wyrzutu insuliny do krwioobiegu).
Zapamiętajmy, że 100 gram kaszy zaspokaja 

dzienne zapotrzebowanie na węglowodany.
Opracowanie: Walentyna Rakiel-Czarnecka
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Kilka rad o tym, co należy jeść, aby zachować zdrowie?
Zgodnie ze „Złotą Kartą Prawidłowego Żywie-

nia”, opracowaną przez Radę Promocji Zdrowego 
Żywienia (we współpracy z Medycznymi Towa-
rzystwami Lekarskimi, Narodowym Instytutem 
Kardiologii, niektórymi fundacjami promującymi 
zdrowie, w zgodzie z Narodowym Programem Pro-
�laktyki Cholesterolowej) – aby być zdrowym, co-
dziennie 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 każ-
dego posiłku, a także między posiłkami.

4. Co najmniej 2 pełne szklanki mleka (najlepiej 
chudego) lub tyle samo ke�ru i jogurtu oraz 1-2 
plasterki serów.

5. Jedną z porcji (do wyboru): ryby, drobiu, gro-
chu, fasoli lub mięsa.

6. Jedną łyżkę stołową oleju lub oliwy oraz nie wię-
cej niż 2 łyżeczki margaryny miękkiej (bez tłusz-
czów 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, łyżeczkę 
dziennie.

Zalecenia wynikające z „Karty”, że należy spoży-
wać w każdym posiłku produkty zbożowe potwier-
dzają także inni specjaliści ds. żywienia. Radzą, by 
podstawę dziennych racji pokarmowych stanowi-
ły przetwory zbożowe. Do głównych przetworów 
z ziarna zbóż zalicza się: produkty z mąk, kasze gru-
bo 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 odpowia-
da: 1 kromka chleba lub 1 szklanki ugotowanych 
płatków, ryżu, makaronu lub 30 g płatków typu „go-
towe do spożycia”.

Klucz do prawidłowego żywienia – 
wg profesor Ireny Celejowej

Profesor dr hab. Irena Celejowa studiowała wy-
chowanie �zyczne i biologię, uzyskała dyplomy 
Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu War-
szawskiego. Jest specjalistką w zakresie żywienia 

sportowców, higieny i promocji zdrowia, jako pra-
cownik naukowo-dydaktyczny pełniła funkcje: kie-
rownika 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 Uni-
wersytetu Szczecińskiego. Jest profesorem w Wyższej 
Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie – kieru-
nek Zdrowie Publiczne. W pracy naukowo-badaw-
czej w zakresie żywienia sportowców Irena Celejowa 
wykorzystała też własne doświadczenia, które zdoby-
wała jako zawodniczka, nauczycielka wf i trenerka. 
Prowadziła długofalowe, wieloaspektowe badania nt. 
zapotrzebowania na białko wśród sportowców wy-
soko kwali�kowanych. Wiele uwagi poświęciła także 
problemom wydatków energetycznych i racjonalne-
go regulowania masy ciała w sporcie. 

Liczne publikacje Ireny Celejowej, prace na-
ukowe, skrypty i podręczniki stały się nieodłącz-
ną 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 nieod-
łączną pomocą dla lekarzy, trenerów i studentów. 
Dorobek naukowy prof. I. Celejowej obejmuje ok. 
200 prac naukowo-badawczych, przeglądowych, 
poglądowych i popularnonaukowych, w tym 18 
w czasopismach i monogra�ach zagranicznych oraz 
10 rozdziałów w pracach zbiorowych. Brała udział 
(z wygłoszeniem referatów) w spotkaniach nauko-
wych w Czechosłowacji (czterokrotnie), Francji, 
Hiszpanii, Niemczech, Włoszech, USA i ZSRR.

Od kilkudziesięciu lat kieruje społecznie wolną, 
społeczną wszechnicą – „Warszawska Szkoła Zdro-
wia”, upowszechniającą zdrowy styl życia, która zy-
skała znakomitą opinię, podobnie jak czasopismo 
„Roczniki Warszawskiej Szkoły Zdrowia”, którego 
jest redaktorem naczelnym.

Oto wspomniany powyżej „Klucz do prawidło-
wego żywienia”, autorstwa prof. I. Celejowej:

 ✓ Musisz dbać o urozmaicone pożywienie. Tylko 
takie zapewni Ci wszystkie niezbędne składniki 
pokarmowe. Co więcej – uchroni Cię od działa-
nia różnych trujących substancji, które przeni-
kają 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 szkodli-
we dla zdrowia.
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 ✓ Codziennie spożywaj mleko i przetwory mlecz-
ne. Pij 1-2 szklanki napoju mlecznego i jedz 50 
gramów sera dziennie.

 ✓ Mięso spożywaj 2-3 razy na tydzień w umiarko-
wanych ilościach, głównie chude. W pozostałe 
dni zastępuj je potrawami z mleka, sera i jaj. Tłu-
ste produkty tylko od czasu, do czasu, na okrasę. 

 ✓ Z tłuszczów jadalnych możesz w ogóle wyrzucić 
tłuszcze zwierzęce (oprócz niewielkich ilości ma-
sła i śmietany, i to na surowo). Jako dodatku do 
chleba używaj 10-20 gramów dziennie masła lub 
masła roślinnego. Do zup, sałatek i surówek mo-
żesz dodać 1-2 łyżeczki śmietany. Podstawowym 
tłuszczem jadalnym w Twoim jadłospisie niech 
będzie olej roślinny: oliwa, olej lniany, słoneczni-
kowy, sojowy, arachidowy, kukurydziany, rzepa-
kowy (nisko-bezerukowy, czyli odporny na utle-
nianie). Najlepiej, jeśli mięso będziesz gotował 
lub dusił. Jeśli jednak nie możesz zrezygnować ze 
smaku smażonego mięsa, używaj do smażenia, 
pieczenia – smalcu, oliwy, oleju rzepakowego. 

 ✓ Z umiarem spożywaj pieczywo, i to mieszane. 
Codziennie jedz pieczywo razowe i kasze z gru-
bego 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 tyl-
ko 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 produk-
ty nie przetworzone i świeże; najlepiej krajowej 
produkcji.

 ✓ Jeśli wiesz, że produkt jest bezpieczny, nie zanie-
czyszczony, spożywaj go w całości, wraz ze skór-
ką, 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 owo-
cami, jak �gi, 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-za-
sadowej).

 ✓ 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 do-
jadaj. Daj czas organizmowi na trawienie, przy-
swajanie i odtruwanie substancji odpadowych 
podczas snu, co trwa kilka godzin (śpij co naj-
mniej 7 godzin).

 ✓ Wstawaj na tyle wcześniej, aby po porannej to-
alecie spokojnie zjeść pełnowartościowe śnia-
danie. Po kilkugodzinnej przerwie zapasy ener-
getyczne Twojego organizmu są uszczuplone. 
Musisz je uzupełnić. Pamiętaj – bez śniadania 
pracujesz źle, niewydajnie i złe jest Twoje samo-
poczucie..

 ✓ Jedz regularnie, zawsze o tych samych godzi-
nach. O tej samej godzinie układaj się do snu i o 
tej samej godzinie rano wstawaj. Będziesz wtedy 
w zgodzie z rytmami biologicznymi Twego or-
ganizmu. 

Pani profesor radzi: „Z tym kluczem w ręku mo-
żesz się odżywiać, jak chcesz przyjmować modele 
żywienia, które Ci się spodobają, ale nie są wolne 
od błędów. Jeśli nie lubisz pewnych produktów i po-
traw, to nie musisz ich jeść! Upodobania żywienio-
we 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, cho-
ciaż 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



133

Zajrzyjmy do szkolnych sklepików
Fundacja Dobre Życie zachęca, aby w ramach 

tegorocznej edycji kampanii uczniowie, z pomocą 
nauczycieli zorientowali się, co znajduje się w szkol-
nych sklepikach. Wraz z nowym rokiem szkolnym 
2015/2016  zostają wprowadzone nowe przepisy, 
dotyczące sprzedaży żywności w szkołach.

17 grudnia  2014 r. prezydent Bronisław Komo-
rowski podpisał nowelizację ustawy o bezpieczeń-
stwie żywności i żywienia, wprowadzającą m.in. 
zakaz niezdrowej żywności w sklepikach szkolnych 
oraz normy żywieniowe w żywieniu dzieci i młodzie-
ży, uczęszczających do szkół i placówek funkcjonują-
cych w systemie oświaty, a także do przedszkoli oraz 
innych form wychowania przedszkolnego. Autorzy 
ustawy wskazywali, że niezbędne jest ograniczenie 
dostępu na terenie przedszkoli, szkół i placówek 
oświatowych do produktów żywnościowych za-
wierających środki spożywcze, niekorzystnie wpły-
wające na prawidłowy rozwój i stan zdrowia dzieci 
i młodzieży. Podkreślali, że zmiany te będą służyć 
przeciwdziałaniu m.in. groźnemu problemowi nad-
wagi i otyłości wśród dzieci, który skutkuje pogarsza-
niem stanu zdrowia i kondycji najmłodszych.

Pod koniec czerwca 2015 r. Ministerstwo Zdro-
wia opublikowało wyczekiwany projekt rozporzą-
dzenia dot. sprzedaży żywności w szkołach. Po kon-
sultacjach społecznych „Rozporządzenie” wejdzie 
w życie 1 września 2015 r.

Produkty, które w projekcie rozporządzenia 
wskazano jako dopuszczone do sprzedaży w szko-
łach, to: kanapki, sałatki i surówki, mleko, napoje 
zastępujące mleko, produkty mleczne (jogurt, ke�r, 
maślanka, serek homogenizowany itd.), zbożowe 

produkty śniadaniowe, inne produkty zbożowe, 
warzywa, owoce, suszone warzywa i owoce, orzechy 
oraz nasiona, soki owocowe, warzywne i owocowo-
-warzywne, przeciery i musy, koktajle, woda mi-
neralna, woda źródlana i woda stołowa, oraz inne 
napoje przygotowywane na miejscu. W przypad-
ku wszystkich wymienionych kategorii produktów 
obowiązują spore obostrzenia dotyczące zawartości 
niektórych składników (np. cukru), wielkości opa-
kowania, formy podania etc. Produktów, które nie 
znajdą się w ostatecznej wersji wykazu, nie będzie 
można sprzedawać na terenie szkoły.

Fundacja Dobre Życie ma swój udział w noweli-
zacji ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. 
Jeszcze w 2005 roku, kreując hasło „Czy wiesz co 
jesz?” – zainspirowaliśmy autorów nowego przepi-
su. W podejmowanych przez nas działaniach wie-
lokrotnie zwracaliśmy uwagę na toksyny, zawarte 
w żywności, którą karmimy nasze dzieci. 

Jak będą wdrażane te przepisy – nie wiemy.  Dlate-
go, wzorem ubiegłorocznej edycji kampanii „Tydzień 
dobrego chleba i zdrowego stylu życia w szkole” – 
apelujemy o zainteresowanie się tą tematyką. W dal-
szej części naszego poradnika znajdziecie dokładną 
instrukcję pt. „Co wyrzucić ze szkolnego sklepiku”? 
Instrukcja ta powstała zanim jeszcze wdrożono nowe 
przepisy. Z uwagi na fakt, że w chwili zamykania ni-
niejszej publikacji „Rozporządzenie” do omawianej 
ustawy było na etapie konsultacji – zamieszczamy ar-
tykuł wybitnych specjalistów z Wydziału Nauk o Ży-
wieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie 
z 2011 roku. Wg nas zawarte w nim treści nie tracą na 
aktualności. 

Co wyrzucić ze szkolnego sklepiku?
Zastanawiacie się, co nie powinno znaleźć się 

w sklepiku szkolnym? Zajrzyjcie do naszej ściągaw-
ki 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 pro-
duktów, które warto sprzedawać. Jeśli uważacie, że 
Wasz sklepik wymaga reformy, zacznijcie od spraw-
dzenia tego, jak jest i zaplanowania tego, do czego dą-
życie:
1) Wyznaczcie grupę diagnostyczną – kilkoro 

uczniów, którzy wybiorą się do sklepiku uzbroje-
ni w aparaty fotogra�czne 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) Następnie do działania wchodzi grupa sprawdza-
jąca, która analizuje składy wszystkich produktów, 
etykiety, wartości kaloryczne i odżywcze. Jeśli trze-
ba poradźcie się dietetyka w lokalnej przychodni 
lub poradni specjalistycznej, zajrzyjcie też do Inter-
netu w poszukiwaniu informacji i danych:
http://www.postawnazdrowie.pl/czytaj-etykie-

ty-/co-powinna-zawierac-etyki...
http://dziecisawazne.pl/jak-czytac-etykiety/
http://sztukaodzywiania.pl/component/con-

tent/article/17-zdrowe-dzieci/17...
http://czywieszcojesz.cba.pl/s1.htm
http://www.konsumenckieabc.pl/konserwanty.

html
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http://www.konsumenckieabc.pl/index.php/
znaki-i-symbole.html

3) Jak już wiecie czy potrzebna jest wymiana asorty-
mentu na zdrowszy, sformułujcie petycje do dy-
rekcji szkoły, osoby prowadzącej sklepik, rodziców 
i nauczycieli wskazującą co dokładnie uznajecie 
za niezdrowe i dlaczego i co chcielibyście zmienić 
żeby kupować w sklepiku zdrowiej. Możecie zor-
ganizować ogólnoszkolną kampanię informacyjną, 
rozdać przygotowane ulotki lub opublikować arty-
kuł z Waszym doświadczeniem w szkolnej gazetce. 
Jedno jest pewne – warto powalczyć o zdrowie!

Żródło: http://wiemcojem.um.warszawa.pl/?id=or-
ganizacja_zywienia#roz_

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 nawy-
ków żywieniowych, nie powinien w swoim asorty-
mencie uwzględniać takich produktów, jak:

 ✓ żywność typu fast-food (np. pizze, hod-dogi, 
zupy instant – błyskawiczne),

 ✓ słone przekąski węglowodanowo-tłuszczowe 
(np. chipsy ziemniaczane, chrupki, słone palusz-
ki, popcorn, prażynki, krakersy),

 ✓ słodkie przekąski węglowodanowo-tłuszczo-
we (np. batony, wa�e 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 węglo-

wodanowo-tłuszczowe, charakteryzujące się niską 
wartością odżywczą, dostarczają na ogół dużo ener-
gii w postaci cukrów prostych i dwucukrów (głównie 
sacharozy) oraz tłuszczów o niekorzystnym pro�lu 
kwasów tłuszczowych (tj. o dużej zwartości kwasów 
tłuszczowych nasyconych oraz izomerów trans). Pro-
dukty te nie zapewniają ponadto odpowiedniej ilo-
ści cennych składników odżywczych, jakimi są m.in. 
witaminy i składniki mineralne, błonnik pokarmowy 
oraz inne substancje biologicznie czynne, o działaniu 
prozdrowotnym, potrzebne do prawidłowego funk-
cjonowania, zwłaszcza młodego organizmu.

Słodkie napoje (gazowane i niegazowane), wody 
smakowe, gumy do żucia, żelki są z kolei źródłem 

sacharozy, konserwantów, barwników, a niektóre 
również kwasu ortofosforowego i kofeiny. Napoje 
energetyzujące, oprócz cukru, zawierają dodatko-
wo substancje o działaniu pobudzającym, stymu-
lujące 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 za-
warte w tych produktach, są bardzo szybko wchła-
niane przez organizm, powodują szybki wzrost po-
ziomu glukozy we krwi, na który organizm reaguje 
szybkim wyrzutem insuliny (hormonu wytwarzane-
go przez trzustkę), powodującym równie szybki jej 
spadek. Efektem tego są duże wahania stężenia glu-
kozy we krwi i jednocześnie wzrost łaknienia, co do-
datkowo nakręca tzw. „spiralę pustych kalorii”, czyli 
spożywania produktów o niskiej wartości odżywczej, 
a wysokiej wartości energetycznej. Powoduje to gor-
szą pracę mózgu i obniżenie percepcji i zdolności 
przyswajania wiedzy, co skutkuje gorszymi wynika-
mi uczniów w nauce. Ponadto spożywane w nadmia-
rze cukry proste szybko wchłaniane przez organizm 
powodują wzrost wolnych cukrów we krwi, a niewy-
korzystane, jako źródło energii, zostają zamienione 
na kwasy tłuszczowe i odłożone w tkance tłuszczo-
wej 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 próch-
nicy zębów, cukrzycy tupu II, chorób układu krąże-
nia, niedoborów składników odżywczych, w tym na 
przykład żelaza, przyczyniając się do rozwoju anemii 
(niedokrwistości) oraz wielu innych schorzeń po-
wstałych na tle wadliwego żywienia.

Władze szkoły wspólnie z nauczycielami, rodzi-
cami oraz specjalistami ds. żywienia i organizacjami 
(instytucjami) odpowiedzialnymi za promocje zdro-
wego stylu życia, powinny zapewnić uczniom moż-
liwość wyboru i jedzenia na terenie szkoły prawi-
dłowo skomponowanych zestawów śniadaniowych. 
W praktyce funkcję tę może spełniać sklepik szkolny 
oferujący zestawy śniadaniowe i napoje przygotowa-
ne zgodnie z zasadami prawidłowego żywienia o wy-
sokiej wartości odżywczej, jakości mikrobiologicz-
nej, 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 po-
winny być oferowane w małych, jednorazowych 
porcjach i opakowaniach. Jeżeli zachodzi taka po-
trzeba (np. w przypadku jogurtów, sałatek owo-
cowych) 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, pieczarko-

wym),
 ✓ z nadzieniem na słodko (np. serowym, owoco-

wym).

NAPOJE
Naturalne wody mineralne i wody źródlane
Soki:

 ✓ owocowe (zawierające tylko naturalnie występu-
jące cukry),

 ✓ warzywne (zawierające tylko naturalnie wystę-
pujący sód),

 ✓ owocowo-warzywne.
Napoje mleczne:

 ✓ mleko (w małych opakowaniach przeznaczone 
do bezpośredniego spożycia),

 ✓ mleka smakowe,
 ✓ jogurty naturalne i owocowe,
 ✓ ke�ry,
 ✓ 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 bezpośred-

niego spożycia) np. marchewka, papryka, ogó-
rek, 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 miesięczni-
ka LIDER – Promocja Zdrowia, Kultura Zdrowotna 
i Fizyczna wydawanego pod wspólnymi auspicjami 
Szkolnego Związku Sportowego i Instytutu Kardio-
logii przedstawił swą opinię dotyczącą problemów 
wychowawczych w szkolnej kulturze �zycznej.

Profesor Zbigniew Religa powiedział między 
innymi: 

„Wszelki wysiłek �zyczny 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, powi-
nien być wspierany, to musimy zdawać sobie sprawę 
z tego, że nie zawsze jest on zbieżny z celami zdro-
wotnymi, czasem wręcz przynosi skutki szkodliwe 
dla zdrowia. Ja sam jestem zagorzałym sympaty-
kiem piłki nożnej, kibicuję Górnikowi Zabrze i czę-
sto mimo nawału pracy, razem z wnuczkiem uda-
jemy się na stadion i wspieramy naszych piłkarzy. 
To też jest ważne i potrzebne człowiekowi przeżycie. 
Ale oczywiście ten rodzaj aktywności �zycznej, jaką 



136

jest sport wyczynowy, spełnia nieco inne funkcje 
niż codzienny wysiłek �zyczny jaki mamy na myśli.

Kiedy mówimy o zdrowotnych aspektach ruchu 
dostępnego dla każdego, stosownie do jego potrzeb 
i możliwości, rozumiemy, że chodzi przede wszyst-
kim o systematyczny wysiłek �zyczny, podejmowa-
ny w każdym wieku i w takiej formie która przynosi 
satysfakcję, daję przyjemność, pozwala na odpręże-
nie a jednocześnie wzmacnia nasz organizm. Moż-
na niemal bez końca wyliczać, jakie wszechstronne 
korzyści może odnieść każdy, kto taki ruch uprawia. 
Systematyczna aktywność �zyczna ogranicza ujem-
ne skutki cukrzycy, wpływa na regulację ciśnienia 
tętniczego, obniża poziom cholesterolu, wydatnie 
zwiększa możliwości układu krążenia, między in-
nym przez rozwój krążenia obocznego, wpływa re-
gulująco na procesy metaboliczne, w tym znacząco 
a czasem wręcz decydująco wpływa na utrzymanie 
właściwego ciężaru ciała. Niezwykle istotny jest też 
wpływ wysiłku �zycznego na ograniczanie ujem-
nych skutków codziennego dystresu.

Mówiąc o edukacji i wychowaniu, powinniśmy 
mieć zatem na uwadze takie powinności rodziny, 
szkoły i innych struktur naszego państwa: admini-
stracyjnych, samorządowych i organizacji pozarzą-
dowych, które nakierowane są na tworzenie dobrych 
warunków dla aktywizacji ruchowej każdego dziecka 
i młodego uczącego się człowieka, by w ruchu, spor-
towaniu mogło ono znajdować wsparcie dla swe-
go 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 współcze-
sne miejsce pracy większości z nas. Dzięki upra-
wianiu różnych form ćwiczeń, rekreacji, turystyce, 
sportowi, większej sprawności i wydolności mogą 
być skuteczniej eliminowane zagrożenia choroba-
mi cywilizacyjnymi, w tym wciąż najgroźniejszą 
ich odmianą – chorobami układu krążenia. Myślę, 
że taki rodzaj aktywności �zycznej, czy wręcz spor-
towej, w którym uczestniczymy z przyjemnością 
a jednocześnie rozwijamy kondycję i sprawność or-
ganizmu jest nam wszystkim bardzo potrzebny.

Jest wreszcie dowiedziony wielki i wszechstron-
ny wpływ aktywności �zycznej, ruchu, turystyki na 
stan zdrowia osób trzeciego wieku. Tu zdaje się też 
mamy duże zaniedbania. Współczesne społeczeń-
stwa 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 wie-
ku. Z pewnością nasze szpitale i przychodnie mia-
łyby dużo mniej pracy a i lekarstw nie byłoby tyle 
trzeba, gdybyśmy częściej sięgali po ten najwspa-
nialszy lek, jakim jest ruch, wysiłek �zyczny.

Jeżeli więc miałbym czegoś życzyć, wszystkim 
rodzicom i nauczycielom a przede wszystkim dzie-
ciom i młodzieży, to można by to życzenie zapisać 
w formie powszechnie dostępnej dla każdego recep-
ty kardiologa Zbigniewa Religi: co najmniej godzi-
na 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 za-
pach. Chleb piecze także moja synowa – Asia. To 
ona dała mi zakwas, a także sprawdzony przepis. 
Piecze od kilku lat, ale dopiero pieczywo przygoto-
wane wg poniższego przepisu najbardziej jej sma-
kuje.

Spróbowałam i ja… I polecam Państwu. Bardzo 
smaczny chleb. Przepis pochodzi ze strony interne-
towej pani Małgorzaty Zielińskiej (na forach inter-
netowych zwana mirabbelką).

Oto link do tej strony: http://www.chleb.info.pl/
strona-glowna, można tam również zamówić książ-
kę autorki strony – pt. „KSIĄŻKA DOMOWA PIE-
KARNIA”.

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 chle-

by razowe to te przygotowane dzień wcześniej. Nie 
dotyczy to tylko zaczynu, ale i namoczenia pozosta-
łej mąki, prawie w całości. Im mniej dodanej mąki 
suchej do chleba, tym lepszy, bardziej wilgotny 
i smaczniejszy miękisz.

To kolejna propozycja dla miłośników mąki ra-
zowej 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 obję-
tość, 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.

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 rozdrob-

nić, dodać resztę składników i wymieszać. Można 
dodać na tym etapie odrobiną mąki lub wody, jeśli 
zachodzi taka potrzeba. Całość pozostawić w przy-
krytym 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, ke�rem. Wszyst-
kie wychodzą smaczne. Mąkę pszenną zastąpiłam 
orkiszową. Też smaczny chleb wychodzi. Proszę pa-
miętać, że dajemy mąkę razową, tzn. tzw. mąkę typ 
2000.

Jak zrobić zakwas?
(ta receptura pochodzi z wymienionej powyżej stro-
ny pani Zielińskiej)

Mąka żytnia zawiera mało glutenu i musi być on 
aktywowany przez ukwaszenie. Poza tym żyto zawie-
ra enzymy, które przeszkadzają w budowaniu odpo-
wiednich struktur w miękiszu chleba. Dodatek ciasta 
zakwaszonego jest niezbędny, żeby zahamować ten 
proces. W procesie zakwaszenia biorą udział bakte-
rie odpowiedzialne za produkcję kwasu mlekowego 
i octowego. Kultury kwasowe w cieście żytnim roz-
mnażają 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 upie-
czony tylko z dodatkiem drożdży jest zbity i nie-
smaczny. Czyli inaczej mówiąc mąka żytnia wyma-
ga koniecznie zakwaszenia. Pszenna nie wymaga, 
ale zakwaszanie jej też jest możliwe. Chleb pszenny 
na zakwasie jest dużo bardziej aromatyczny i znacz-
nie dłużej świeży niż ten pieczony tylko przy pomo-
cy 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.
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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 wy-
mieszać, tak, aby pokazały się pęcherzyki powietrza, 
znowu przykryć i odstawić w spokoju. Każdego 
dnia dodawać garść mąki i trochę wody, do uzyska-
nia konsystencji jak wyżej i tak przez 4–5 dni. Opty-
malna temperatura do rozwoju zakwasu to miedzy 
25° a 30°C. W niższej zakwaszanie trwa dłużej, cza-
sami zupełnie się nie udaje; w wyższej zaś fermenta-
cja 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 lo-
dówce w szklanym słoju, lekko przykrytym. Używa-
jąc go potem, skracamy sobie czas oczekiwania na 
nowy zakwas przy następnym pieczeniu o ok. 2 dni.

Częstym problemem opisywanym przez począt-
kujących piekarzy jest zbyt niska temperatura panu-
jąca 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, otu-
lenie go kocem, ustawienie pod lampą, lub jak to 
opisują niektórzy na forach internetowych, ustawie-
nie zakwasu bezpośrednio na komputerze, podczas 
jego pracy. Mieszanina pozostawiona w cieple za-
czyna 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, któ-
re się rozmnażają w mieszance). Po wytworzeniu się 
odpowiedniej kwaśności, zewnętrzne objawy fer-
mentacji 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, za-
pachu i konsystencji.

Zapach zakwasu  zależy od użytej mąki. Mąka 
żytnia razowa pachnie dość intensywnie. Kiedy 
proces fermentacyjny się ustabilizuje, zapach po-
prawi 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 or-
kiszowa). Lekki zapach octowy też nie jest niczym 
nieprawidłowym; także lekko alkoholowy bądź ace-
tonowy zapaszek (szczególnie wtedy, gdy zakwas stal 
długo w lodówce) jest rzeczą normalną. We wszyst-
kich tych przypadkach obowiązuje jedna zasada: tak 
długo jak nasz zakwas nie pachnie całkiem paskud-
nie, możemy założyć, że jest w porządku.

Kolor zakwasu może być różny: od jasnobeżowe-
go 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, nie-
bieski 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 dokar-
mieniu i wymieszaniu.

Zasada brzmi: Tak długo, gdy zakwas nie zmie-
nia 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 pierw-
sze nie jesteście w stanie stwierdzić zmian i nie bar-
dzo 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 meto-
da, tzn. tylko mąka i woda, mimo, że dość trudne do 
kontrolowania i sterowania, są najbardziej efektywne 
i najbezpieczniejsze. Te metody stosowały nasze bab-
cie 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 naczy-
nia, w którym rośnie zakwas. Najlepiej sprawdza się 
przykrycie naczynia gazą, lub czystą ściereczką.

Czasami jednak fermentacja postępuje niemra-
wo, pęcherzyki powietrza pojawiają się, ale bardzo 
nieliczne. Należy wtedy wspomóc fermentacje i w 
trzecim dniu dokarmiania wyrzucić połowę stare-
go 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 metoda-
mi hodowania stosowanymi z powodzeniem u nas 
w Polsce, w kraju żurku, kiszonej kapusty i ogórków 
małosolnych. W innych rejonach świata nie wystar-
czy po prostu wymieszać mąkę z wodą. Czegoś bra-
kuje 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 ma-
ślanki.  Można zastosować również dodatek miodu 
i wody w której moczyły się rodzynki jak w tym prze-
pisie. W naszym klimacie i otoczeniu zakwas udaje 
się znakomicie, widać mamy sprzyjające ku temu wa-
runki, z czego możemy się naprawdę cieszyć.

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 za-
leca się umyć w gorącej wodzie, wysuszyć i próbo-
wać 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 roz-
powszechnionego chleba francuskiego typu Pain au 
Levain, lub Pain de Campagne. Również do wypie-
ku 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.
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Ogólnopolski Program Edukacyjny 
„TRZYMAJ FORMĘ”

Wychodząc naprzeciw zaleceniom strategii Świa-
towej Organizacji Zdrowia w zakresie diety, aktywno-
ści �zycznej i zdrowia oraz zaleceniom „Białej Księgi 
Komisji Europejskiej – strategia dla Europy, w za-
kresie zagadnień zdrowia związanych z żywieniem, 
nadwagą i otyłością”, Główny Inspektorat Sanitarny 
oraz Stowarzyszenie Polska Federacja Producentów 
Żywności, zapoczątkowały w roku 2006 Ogólnopol-
ski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!” promują-
cy zasady zbilansowanej diety i aktywności �zycznej 
wśród młodzieży szkolnej.

„Trzymaj Formę!” jest pierwszym Programem 
opartym na partnerstwie publiczno-prywatnym, 
który został zaakceptowany przez Ministerstwo 
Edukacji Narodowej, Ministerstwo Sportu i Instytut 
Żywności i Żywienia.

Cel główny programu:
Edukacja w zakresie trwałego kształtowania proz-
drowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej 
poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbi-
lansowanej diety w oparciu o odpowiedzialność in-
dywidualną i wolny wybór jednostki.

Cele szczegółowe programu:
 ✓ pogłębienie wiedzy w zakresie znaczenia zbilan-

sowanej diety i aktywności �zycznej dla organi-
zmu człowieka,

 ✓ kształtowanie zmiany postaw i zachowań zwią-
zanych z prawidłowym żywieniem, odpowied-

nią jakością zdrowotną żywności i aktywnością 
�zyczną,

 ✓ dostarczenie wiedzy i umiejętności korzystania 
z informacji zamieszczonych na opakowaniach 
produktów spożywczych,

 ✓ dostarczenie wiedzy w zakresie higieny i bezpie-
czeństwa żywności w sklepikach szkolnych.

Koordynatorzy programu:
 ✓ poziom szkolny – dyrekcje i prawnicy szkół z wo-

jewództwa łódzkiego.

Adresaci programu:
 ✓ uczniowie V i VI klas szkół podstawowych,
 ✓ uczniów I; II i III klas szkół gimnazjalnych,
 ✓ rodzice i opiekunowie.

Uczestnicy programu:
 ✓ dyrekcje szkół, nauczyciele, społeczność szkolna,
 ✓ pielęgniarki środowiska szkolnego,
 ✓ władze wojewódzkie i powiatowe oraz społeczność 

lokalna wg możliwości i potrzeb środowiskowych.

Fundacja Dobre Życie, za zgodą organizatorów – 
już po raz kolejny publikuje broszurkę, adresowaną 
do młodzieży, wydaną w ramach w/w programu. 

Zachęcamy do skorzystania z zawartych w bro-
szurce informacji w ramach działań podejmowa-
nych podczas „Tygodnia chleba”. 
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