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Kampania Fundacji Dobre Życie  
„Tydzień Chleba w Szkole”

„Przyznają, że jest to bardzo niezwykłe,  
że już od czterech lat przychodzi taki czas,  
kiedy w szkole mówi się o chlebie.  
Jest w tym jakaś magia…”

W dniach 16-23 października 2012 roku w wielu szkołach w Polsce już po raz czwarty będą mó-
wili o chlebie. Każda szkoła według własnego pomysłu, a jest ich sporo. Iskierką, która wyzwoliła 
mnóstwo cennych działań jest kampania „Tydzień chleba w szkole”, wykreowana i przeprowadzana 
przez Fundację Dobre Życie z Warszawy. Bardzo dużo placówek wpisało ten „Tydzień” na stałe do 
swojego kalendarza, inne włączają się do kolejnych edycji. Zapraszamy wszystkich, którym leży na 
sercu zdrowie nasze, dzieci i wnuków do udziału w tegorocznej edycji kampanii. 

Pierwsza kampania pod hasłem „Tydzień Żytniego Chleba w Szkole” odbyła się w 2009 roku, 
druga w 2010, trzecia – pod nieco zmienionym hasłem – „Tydzień Chleba Na Zakwasie w Szkole” – 
realizowana była w 2011 roku. Takie samo hasło będzie przewodnią myślą w tegorocznej, czwartej 
już edycji kampanii. 

Jej celem jest zwrócenie uwagi na problem chleba, a także podniesienie świadomości konsu-
mentów na temat zdrowotnych właściwości chleba na zakwasie, wypiekanego tradycyjnymi meto-
dami, a także wpływanie na jakość chleba na rynku. Kampania jest pretekstem i okazją do zaintere-
sowania uczestników tym, co kładą na talerzu, jak się odżywiają, i jak dieta wpływa na ich zdrowie. 
Z uwagi na drastyczny spadek spożycia chleba szczególny akcent kładziemy na jego walory od-
żywcze i zdrowotne, podkreślamy rolę błonnika, zawartego w chlebie z mąki z pełnego przemiału, 
wskazujemy, że w piramidzie żywieniowej produkty zbożowe są najważniejszym składnikiem na-
szej diety, są jej podstawą. Zachęcamy, aby ten wzorzec był wcielany w życie.

Nasze przesłanie zostało bardzo pozytywnie odczytane przez nauczycieli, którzy włączyli się do 
kampanii. Wystarczy wpisać w wyszukiwarce internetowej „Tydzień chleba w szkole” i wyskaku-
je mnóstwo linków, pod którymi czytamy sprawozdania, oglądamy zdjęcia. Z tej lektury, a także 
materiałów przysyłanych do Fundacji (pocztą elektroniczną lub listownie) wnoszę, że idea która 
urodziła się w  mojej głowie rośnie i  upowszechnia się, gdyż trafia na bardzo pozytywny grunt. 
Przyznaję, że ze wzruszeniem czytam relacje, sprawozdania, raporty o niezwykle ciekawych, autor-
skich programach „Tygodnia”. Ogromnie się cieszę, że nauczyciele (bo do nich głównie kieruję mój 
apel) zrozumieli przesłanie, że przemówiła do nich troska Fundacji o zdrowie społeczeństwa, że 
dostrzeżono nasze starania; kampania wyzwoliła mnóstwo cennych pomysłów, inicjatyw, przedsię-
wzięć. Szkolne społeczności zadają sobie mnóstwo trudu, aby przygotować ulotkę, plakat, gazetkę, 
prezentację, przeprowadzić lekcje o chlebie, pójść do piekarni z uczniami, upiec w szkole chleb, za-
prosić gości na degustację, przygotować przedstawienie. W ramach kampanii o chlebie w szkołach 
piszą wiersze, śpiewają piosenki, a nawet rapują. 

Część szkół wyszła poza mury swojej placówki i pojechała z chlebem do innych szkół, przed-
szkoli, inni – jak np. w Wolsztynie – wyszli na ulice i częstowali chlebem przechodniów, rozda-
wali ulotki o wartościach odżywczych tradycyjnie wypiekanego chleba. Tak oto idea „wędruje od 
drzwi do drzwi”, zataczając coraz większe kręgi. Szkoły tworzą coraz to nowe scenariusze „Tygo-
dnia”, inscenizacji, happeningów, powstają apele, nowe materiały, plakaty, hasła, przeprowadzane 
są konkursy. Nauczyciele i uczniowie mają tak wiele pomysłów i serca do tego naszego chleba, że 
nie sposób jest patrzeć na te działania chłodno i z dystansem. Jest coś pięknego i wzniosłego w tej 
kampanii, w podejściu jej uczestników, zaangażowaniu. 

Rozwijając kampanię i biorąc w niej udział przywracamy znaczenie symbolu chleba, umacnia-
my szacunek dla niego i ludzi pracujących, aby powstał, sprawiamy, że rodzą się refleksje i dobre 
myśli, że uczestnicy zaczynają się zastanawiać co jedzą, jakie to ma znaczenie dla ich zdrowia i co-
raz świadomiej wybierają żywność w sklepie.
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Dzięki uczestnikom kampanii powstaje nowa przestrzeń, w której idea zdrowego życia, w zgo-
dzie z naturą przeistacza się w konkretne i różnorodne działania. Moje idee – z pomocą nauczycieli 
i szkolnych społeczności – żyją już własnym życiem. Przyznają, że jest to bardzo niezwykłe, że już 
od czterech lat przychodzi taki czas, kiedy w szkole mówi się o chlebie. Jest w tym jakaś magia…

Mówimy coraz mocniejszym głosem, w  wielu miejscowościach tak się stało, że piekarz pod 
wpływem kampanii zaczął wypiekać chleb na zakwasie. Tam kampania przyniosła wymierny efekt 
– dobry chleb dla wszystkich konsumentów.

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

Walentyna Rakiel-Czarnecka
wiceprezes Fundacji Dobre Życie

Fundacja apeluje: 
Zorganizujmy w szkole  

„Tydzień Chleba na Zakwasie”
Fundacja Dobre Życie zaprasza do udziału w  tegorocznej, czwartej już edycji „Tygodnia 

Chleba w  Szkole”, który odbędzie się w  dniach 16-23 października 2012 roku. „Tydzień” jest 
okazją, aby zastanowić się nad swoją dietą, uważniej wybierać produkty w sklepie, zacząć się 
troszczyć o swoje zdrowie. W tym roku szczególny nacisk kładziemy na zmotywowanie młodych 
ludzi do spożywania większej ilości chleba, w tym głównie z ziarna z pełnego przemiału, żytnie-
go, na zakwasie. Jest to duży problem, wymagający pilnego rozwiązania, gdyż spożycie chleba 
gwałtownie spada: od 1999 roku do 2010 zmniejszyło się o 25 kg na osobę – wg oceny Grzegorza 
Nowakowskiego, dyrektora Instytutu Polskie Pieczywo (IPP) W  2011 roku zjedliśmy średnio 
54,1 kg pieczywa, co jest wielkością niepokojącą – zarówno dla dietetyków jak i lekarzy.

Zdaniem IPP notuje się rokroczny spadek spożycia pieczywa o 2-3 proc. Przy braku zmiany 
sytuacji na rynku można spodziewać się dalszego zmniejszenia spożycia. Po raz pierwszy zjedliśmy 
mniej niż 70 kg chleba na osobę w 2006 roku. Spożywano wtedy 66,8 kg pieczywa na osobę rocznie. 
W 2007 wskaźnik ten wyniósł 63,5 kg, w 2008 – 61,2 kg, w 2009 – 60,5 kg. W 2010 roku przeciętny 
Polak kupił mniej niż 56 kg chleba i bułek. Szacuje się, że w 2011 roku Polak zjadł ok. 54,1 kg pie-
czywa. Miejsce tradycyjnego chleba coraz częściej zajmują płatki zbożowe, makarony chipsy oraz 
gotowe przekąski. Zmieniają się nawyki żywieniowe, zwłaszcza dzieci i młodzieży. Kieszonkowe, 
które dostają na jedzenie, wydają na batoniki, żelki, chrupki czy napoje gazowane.

Niepokoi także fakt, że spada też spożycie przetworów zbożowych: w 2000 roku jedna osoba 
zjadała przeciętnie prawie 108 kg przetworów zbożowych rocznie, w 2008 – niecałe 87 kg, a w 2009 
– zaledwie 83 kg. Od tej pory wskaźnik ten systematycznie się obniża. Statystyki alarmują, dietetycy 
i lekarze także. Otóż ci specjaliści zalecają dzienną porcję chleba znacznie wyższą od spożywanej. 
Mężczyzna w wieku 19-25 lat powinien zjadać 380 gram chleba, kobieta – 250 gram. Z obliczeń wy-
nika, że w 2011 roku wskaźnik ten był znacznie niższy. Tymczasem spożycie chleba na odpowied-
nim poziomie zmniejsza ryzyko zachorowania na współczesne choroby układu krążenia, cukrzycy 
typu 2, niektóre nowotwory, próchnicę zębów i osteoporozę.

Popatrzmy na Francję. Kiedy w 1994 roku spożycie chleba zaczęło spadać do ok. 70 kg na oso-
bę – z  inicjatywy kardiologów i specjalistów z zakresu żywienia człowieka utworzono Naukowy 
Komitet Chleba, który propaguje konsumpcję chleba na odpowiednim poziomie, aby zahamować 
rozwój niebezpiecznych, w/w chorób.

Profesor Henryk Piesiewicz, autorytet polskiego piekarnictwa mówi: „Rządy nie tylko w Za-
chodniej Europie przywiązują wielką uwagę do produkcji i spożycia chleba i udzielają znaczącej 
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pomocy piekarstwu. Świadczy chociażby o  tym World Bread Forum (Międzynarodowe Forum 
Chleba), które w 2007 roku odbyło się w Moskwie i uczestniczyło w nim ponad dwa tysiące słucha-
czy. Hasło Forum brzmiało: „Chleb to zdrowie”. 

Międzynarodowy Rzemieślniczy Związek Piekarzy i Cukierników (UIB) na początku lat 90-tych 
XX wieku ustanowił Międzynarodowy Dzień Chleba, który jest obchodzony zawsze 16. paździer-
nika. 

Fundacja Dobre Życie od chwili powstania zbiera informacje związane ze zdrowiem, jego pro-
mocją, profilaktyką chorób. Zdajemy sobie sprawę ze znaczenia pieczywa oraz zagrożeń, jakie 
niesie cywilizacja i przemysłowa żywność. To właśnie wiceprezes Fundacji – Walentyna Rakiel-
-Czarnecka jest autorką hasła: Czy wiesz co jesz? Sformułowała je w  czerwcu 2005 roku, kiedy 
zorganizowała dwie konferencje w Sejmie, dotyczące bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. 

Ponieważ wiemy sporo na temat wspomnianych zagrożeń, podejmujemy działania na rzecz 
podniesienia świadomości zdrowotnej i ekologicznej. 

Z pomysłem kampanii „Tydzień Chleba w Szkole wyszła w 2009 roku Walentyna Rakiel-Czar-
necka, wiceprezes Fundacji Dobre Życie. W pierwszym roku patronat nad kampanią objęli: Mini-
sterstwo Edukacji Narodowej, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, Mazowieckie Kuratorium Oświaty.

Do udziału zaprosiliśmy szkoły oraz świetlice, kluby, domy kultury, organizacja pozarządowe 
itd. „Tydzień” w 2009 roku zaplanowaliśmy w dniach 12-16 października. W 2010 roku termin 
„Tygodnia” to 11-16 października, w 2011 roku „Tydzień” odbył się w terminie 10-16 października. 
W 2012 roku wybraliśmy dni: 16-23 października (czyli po Dniu Nauczyciela, z którym kolidowa-
ło).

Przez dwa pierwsze lata był to „Tydzień Chleba Żytniego w Szkole”, od 2011 roku Fundacja 
większy nacisk kładzie na sposób pieczenia chleba, który koniecznie musi być na zakwasie. 

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

Idea promowania chleba najzdrowszego dla człowieka spotkała się w całym kraju z nadzwy-
czajnym przyjęciem. Tak żywa reakcja potwierdza, że problem chleba jest bardzo istotny i bliski 
większości z nas. Znakomitymi partnerami w kampanii okazali się nauczyciele, którzy w lot pojęli, 
że pomysł jest bardzo dobry i warto poświęcić mu więcej uwagi. Chodzi przecież o zdrowie naszych 
dzieci, a także nas – dorosłych. 

W dniach 12-16 października 2009 roku w ponad tysiącu szkół na Mazowszu oraz bardzo wielu 
placówkach oświatowych w całym kraju został zorganizowany po raz pierwszy „Tydzień Żytniego 
Chleba w Szkole. 

W wyniku starań Fundacji informacja o kampanii została wysłana z MEN do Kuratoriów Oświa-
ty w całym kraju, można ją znaleźć na portalach wielu szkół w różnych miejscowościach w Polsce. 

Fundacja otrzymała dofinansowanie do druku książki – najpierw z Samorządu Województwa 
Mazowieckiego, a w następnych latach – z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. W pierwszej edy-
cji wydawnictwo „Tydzień Żytniego Chleba w Szkole”, w nakładzie tysiąca egzemplarzy, zostało 
rozprowadzone do szkół w  województwie mazowieckim, dzięki zaangażowaniu Mazowieckiego 
Kuratorium Oświaty. Książka, w  wersji elektronicznej została umieszczona na stronie Fundacji 
(www.rakiel-czarnecka.pl – zakładka Multimedia), skąd pobrało ją bardzo wiele osób. Wydawnic-
two stało się impulsem dla szkół, zachętą do organizacji kampanii. Zawiera ono pakiet wiedzy na 
temat chleba (droga od ziarna do bochenka), informację o wartościach odżywczych i zdrowotnych 
chleba, dlaczego trzeba go jeść i dlaczego powinniśmy wybierać chleb na zakwasie, z żytniej mąki, 
a także o zdrowotnych właściwościach błonnika. Piszemy o dobrodziejstwach zakwasu chlebowego 
oraz procesu fermentacji, w jaki sposób powinniśmy wybierać chleb i czytać etykietki. Podkreślone 
zostały walory żywności naturalnej oraz minusy żywności przemysłowej, wyjaśniamy, dlaczego 
powinniśmy popierać żywność tradycyjną.

W 2010 roku Fundacja wydała drugą książkę „Tydzień Żytniego Chleba w Szkole 2010 – Raport 
i Poradnik”. W wydawnictwie zamieściliśmy relacje z „Tygodnia” z prawie 20 szkół w całym kraju. 
W drugiej części – poradnikowej znajdują się informacje nt. chleba na zakwasie i jego znaczeniu 
dla naszego zdrowia oraz broszurka „Trzymaj formę” i inne artykuły. 

W 2011 roku wydaliśmy trzecią książkę z tej serii – pt. „Tydzień Chleba Na Zakwasie w Szkole 
2011”, aktualna jest czwartą z tej serii. 
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Wymienione publikację znajdziecie Państwo na stronie www.rakiel-czarnecka.pl – w zakładce 
Multimedia. Proszę ją sobie ściągać i korzystać – z podaniem źródła pochodzenia. 

Do wielu szkół Fundacja dociera poprzez szkoły rolnicze. Dzięki przychylności Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, któremu podlegają szkoły rolnicze Fundacja uczestniczy w spotkaniach 
z dyrektorami szkół. Informujemy, zachęcamy do udziału, rozdajemy materiały. Szkoły rolnicze 
wykazały się bardzo dużym zaangażowaniem. 

Dotarliśmy także do szkół promujących zdrowie – kolejna partia materiałów trafiła do wszyst-
kich wojewódzkich koordynatorów. Kampanię promowaliśmy także w prasie i na stronie Fundacji. 
W efekcie mieliśmy sporo indywidualnych zgłoszeń po materiały i informacje. 

W rezultacie okazuje się, że w 2010 roku, a następnie w 2011 kampania „Tydzień Chleba w Szko-
le” realizowana była w jeszcze większym wymiarze niż w pierwszej edycji. 

Podobnie jak w pierwszej edycji tak w drugiej, trzeciej i czwartej wystąpiliśmy o patronaty, Mi-
nisterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz MEN – i otrzymaliśmy je.

Zachęcamy do udziału w tegorocznej edycji „Tygodniu Chleba Na Zakwasie w Szkole 2012”. 
Zapraszamy zarówno te placówki, które już brały udział w kampanii oraz wszystkie pozostałe.

W tej edycji zapraszamy do aktywnego udziału także osoby w wieku 50+. 

Organizatorom „Tygodnia” zależy, aby młodzież jak najwcześniej uzyskała informacje na temat 
dobrego chleba i potrafiła odróżnić go w sklepie od innych gatunków. Chcemy wyposażyć uczniów 
(a poprzez nich także ich rodziny) w podstawową wiedzę dotyczącą chleba.

Z uwagi na fakt, że w ostatnich latach dramatycznie spada spożycie chleba, pragniemy zachęcić 
młodych ludzi do jedzenia tego podstawowego i jakże niezbędnego produktu. 

Jednym z celów kampanii – jak już wspomnieliśmy na wstępie – jest także podniesienie rangi 
zawodu piekarze, zmobilizowanie tej grupy zawodowej do podnoszenia kwalifikacji i większej dba-
łości o rzemiosło oraz etykę zawodową

Kampania wzmacnia symbol chleba: jest to nauka szacunku do chleba oraz do ludzi, dzięki 
którym powstaje, motywacja do dzielenia się chlebem z innymi, zachęta do szukania sposobów na 
zagospodarowanie suchego chleba, żeby nie był wyrzucany do śmietnika. 

Podkreślamy i wskazujemy, że chleb ma miejsce w kulturze: o chlebie mówią wiersze, pieśni, 
obrzędy ludowe, fotografie, malarstwo itd.

Naszym pragnieniem jest, aby kampania motywowała nauczycieli do tworzenia scenariuszy 
lekcji o  chlebie, programów, podejmowania różnego typu działań. Dzięki kampanii następuje 
wzmocnienie więzi społecznych: zachęcamy szkoły do współpracy ze środowiskiem – rodzicami, 
piekarzami, organizacjami pozarządowymi. W 2009 roku otrzymaliśmy informacje, że odbyło się 
wspólne pieczenie chleba, wizyta w  piekarni, organizacja spotkania nt. chleba dla najbliższego 
środowiska itp. Kampania pobudziła do aktywności szkoły, zmobilizowała do działania na rzecz 
dobrego chleba. Relacje z kampanii w 2010 roku oraz 2011 (znajdziecie je państwo w naszym naj-
nowszym wydawnictwie) – także są pełne inicjatyw, pomysłów, zaangażowania i serca pedagogów. 
Dziękujemy wszystkim za pracę, trud, pasje i zachęcamy do takiej aktywności również w tym roku. 

W sumie Fundacja otrzymała bardzo dużo sprawozdań i raportów z realizacji kampanii: e-ma-
ile, listy tradycyjne, płyty CD z zapisem działań, prezentacjami, a także scenariusze lekcji, ulotki, 
prace plastyczne, fotografie, będące pokłosiem przeprowadzonej kampanii. Uczestnicy kampanii 
przysyłali wyrazy uznania, poparcia, pochwał za pomysł, składali deklaracje, że kampania będzie 
kontynuowana.

Na podstawie nadesłanych materiałów przygotowaliśmy kolejną edycję „Raportu” o podejmo-
wanych w ramach „Tygodnia” działaniach, inicjatywach, przedsięwzięciach. Jesteśmy pełni uzna-
nia, wielu materiałów nie da się przeczytać bez wzruszeń, więc wzruszamy się i czytamy...

Wydajemy kolejny „Raport” nie tylko aby podziękować, pragniemy, by zawarte w nim przykła-
dy stały się zachęta, inspiracją dla innych. Polecamy zatem lekturę materiałów, które podpowiedzą, 
„jak zabrać się do dzieła”. Bardzo liczymy na to, że przygotowana przez nas publikacja zmobilizuje 
szkoły do udziału w kampanii. 
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Warto dodać, że „Tydzień” jest kontynuacją starań i działań Fundacji Dobre Życie. Kampanię na 
rzecz dobrego chleba rozpoczęliśmy pod koniec 2006 roku. 

Do aktywności zainspirowała nas działalność i praca profesor Magdaleny Włodarczyk-Kier-
czyńskiej, emerytowanego naukowca Politechniki Łódzkiej. Swoją sztandarową kampanię Funda-
cja zainaugurowała konferencją pt. „Chleb na zakwasie szansą na zdrowie”, która odbyła się w War-
szawie, 13 stycznia 2007 roku. Udział wzięło 200 osób: naukowcy, przedstawiciele organizacji 
piekarzy, dziennikarze. Relacja prasowa z konferencji została wyemitowana w TVP3, ukazało się 
wiele artykułów w prasie i w rozgłośniach radiowych.

Fundacja we współpracy z panem i panią profesor – Tadeuszem i Magdaleną Kierczyńskimi 
opracowała „Dezyderaty”, dotyczące chleba. Zostały one złożone na ręce posła Aleksandra Sopliń-
skiego, który przedstawił je Sejmowej Podkomisji Zdrowia. W czerwcu 2009 roku Fundacja pre-
zentowała problem chleba wspomnianej Podkomisji Zdrowia. Aktualnie Fundacja Dobre Życie, we 
współpracy ze specjalistami, parlamentarzystami i przedstawicielami rządu pracuje nad ustano-
wieniem przepisów, które przyczyniłyby się do zwiększeniu produkcji chleba na zakwasie. 

Fundacja zbierała także podpisy pod Apelem w sprawie chleba.
W 2009 roku, kiedy Fundacja po raz pierwszy zorganizowała „Tydzień Żytniego Chleba w Szko-

le”, do kilkudziesięciu redakcji zostały wysłane artykuły o chlebie. Część z nich zamieściła lub wy-
emitowała materiał na ten temat. Idee chleba na zakwasie wiceprezes Fundacji – Walentyna Rakiel-
-Czarnecka we współpracy z piekarzami warszawskimi promowała m.in. podczas kilku kolejnych 
festynów w Warszawie pt. „Nowy Świat Smaków”. Akcję promocyjną na rzecz dobrego chleba Fun-
dacja przeprowadziła w październiku 2007 oraz w 2008 roku – podczas „Święta Chleba” w Warsza-
wie oraz w maju 2008 roku podczas Juwenaliów na SGGW. Potem jeszcze kilka razy promowaliśmy 
idee chleba na zakwasie – a to rozdając ulotki, a to częstując chlebem. 

Kolejne „chlebowe” przedsięwzięcie to szkolenia dla piekarzy (listopad 2008) oraz konferencja 
prasowa o wartościach zdrowotnych chleba na zakwasie. W szkoleniach wzięło udział 70 piekarzy 
z Mazowsza. 

Po konferencji zostało wyemitowanych kilka audycji radiowych, ukazały się artykuły w gaze-
tach, na portalach internetowych, a także programy w telewizji.

Wszystkie działania Fundacji, podjęte na rzecz dobrego chleba sprawiły, że ukazało się wiele 
publikacji, audycji radiowych i telewizyjnych. 

Po ponad pięciu latach działań na rzecz dobrego chleba stwierdzamy, że mamy duży wpływ na 
to, co się dzieje wokół chleba na zakwasie. Fakt, że pisze się i mówi o jakości chleba coraz częściej 
i więcej upoważnia nas do powiedzenia, że działania Fundacji Dobre Życie na rzecz dobrego chleba 
są dostrzegane i spotykają się ze społecznym zrozumieniem. Otwarci na nowe trendy piekarze do-
strzegają rosnące zainteresowane chlebem na zakwasach i starają się dostosowywać do oczekiwań 
konsumenta. Uważamy, że jest to nasz sukces. Zamierzamy dalej iść tą drogą.

Inicjując czwartą już edycję „Tygodnia chleba w  szkole” Fundacja zwraca się do wszystkich 
ludzi dobrej woli, aby kampania, organizowana dużym nakładem pracy wolontariackiej – zdoby-
ła ich poparcie. Aby „Tydzień Chleba Na Zakwasie w Szkole 2012” stał się bliski nam wszystkim 
i  przybrał rozmach podobny do „Sprzątania świata”. Nadszedł czas „Sprzątania talerzy” – z  tych 
produktów, które nie są przyjazne dla naszego zdrowia.

Zarząd Fundacji Dobre Życie

Profesor Alicja Zobel, prezes 
Profesor Mieczysław Kuraś, prokurent 
Walentyna Rakiel-Czarnecka, wiceprezes 

Adres: Fundacja Dobre Życie, ul. Na Uboczu 20/44, 02-791 Warszawa, 
e-mail: poczta@rakiel-czarnecka.pl, tel. 609 68 77 71, www.rakiel-czarnecka.pl

PS. Czekamy na e-maile, listy, zdjęcia, sprawozdania i  Państwa przemyślenia. Będziemy też 
wdzięczni za uwagi, opinie dotyczące kampanii. Piszcie do nas, będziemy czytać i zbierać siły do 
kolejnych kampanii.
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Regulamin 
Kampanii Fundacji Dobre Życie 

pt. „Tydzień Chleba Na Zakwasie w Szkole 2012”
Udział w kampanii jest dobrowolny i bezpłatny. Uczestnicy nie płacą organizatorom, organiza-

tor nie płaci za udział uczestnikom.
Kampania jest przedsięwzięciem niekomercyjnym: promuje idee chleba żytniego na zakwasie, 

a nie konkretny wyrób. Promuje zdrowy styl życia, podnosi świadomość zdrowotną i konsumenc-
ką. Kampania jest prowadzona siłami wolontariatu. 

Kampania jest adresowana do dzieci, młodzieży i dorosłych. W tym roku szczególne zaprosze-
nie kierujemy do osób w wieku 50+.

Kampania jest projektem ogólnopolskim, obejmuje cały kraj.
Uczestnikiem może być osoba indywidualna lub grupa – nieformalna i formalna. 
Głównym adresatem kampanii są szkoły – podstawowe, gimnazja, szkoły średnie oraz osoby 

w wieku 50+.
Kampania odbędzie się w terminie 16-23 października 2012 roku.
W celu przygotowania uczestników do „Tygodnia” Fundacja wydała czwarty z kolei raport/po-

radnik pt. „Tydzień Chleba Na Zakwasie w Szkole 2012”. Zainteresowani mogą bezpłatnie pobrać 
materiały ze strony Fundacji Dobre Życie (www.rakiel-czarnecka.pl w zakładce Multimedia) lub też 
mogą otrzymać je od szkół rolniczych oraz sieci szkół promujących zdrowie. Jedynym warunkiem 
korzystania jest podawanie źródła pochodzenia materiałów oraz kto jest organizatorem kampanii.

Uczestnikiem kampanii jest każdy, kto zrealizuje co najmniej jedno działanie związane z ideą 
kampanii: przygotuje apel, inscenizację, gazetkę ścienną, zorganizuje degustację chleba na zakwa-
sie, pieczenie chleba, wycieczkę do piekarni, przeprowadzi pogadankę, wykład, przeprowadzi lek-
cję na temat chleba żytniego na zakwasie itd. Forma udziału w kampanii jest dowolna, inspiracji 
można szukać w materiałach przygotowanych przez Fundację. Fundacja zwraca się do uczestników 
o włączanie do swoich działań osób w wieku 50+. Prosimy o zapraszanie ich do udziału w wyda-
rzeniach organizowanych w szkole oraz zachęcanie formalnych i nieformalnych grup osób w tym 
przedziale wiekowym do organizacji własnych działań w ramach kampanii. 

Do uczestników Fundacja kieruje apel o przysyłanie sprawozdań z podejmowanych działań. 
Zebrane materiały posłużą do przygotowania kolejnych edycji kampanii oraz wydania kolejnej 
książki, która jest pomocą dydaktyczną dla organizatorów. 

Przy każdej edycji Fundacja poszerza zakres przekazywanych treści. W 2012 roku np. oprócz 
artykułów dotyczących chleba w wydawnictwie umieściliśmy informacje o produktach zbożowych, 
zasadach żywienia człowieka oraz o zdrowym stylu życia. 

Jak piszemy sprawozdania z kampanii – informacja
Prosimy wszystkich uczestników o nadsyłanie relacji, raportów, sprawozdań, scenariuszy, a tak-

że prezentacji, fotografii i filmów – na adres Fundacji Dobre Życie, ul. Na Uboczu 20/44, 02-791 
Warszawa. Prosimy o wydruki i wersję elektroniczną tekstu na płycie CD oraz o zdjęcia wysokiej 
rozdzielczości (około i powyżej 1 MB, gdyż tylko takie nadają się do druku).

Jeżeli opracowujecie Państwo sami relację graficzną, prosimy o dołączenie użytych zdjęć, gdyż te, 
umieszczone w pliku wordowskim przeważnie nie nadają się do druku. Czyli – przysyłacie złożony 
przez Was tekst ze zdjęciami, a oddzielnie – te same zdjęcia i tekst w postaci cyfrowej. Pamiętajcie o 
ich jakości!

Będziemy zobowiązani za informacje o przystąpieniu do kampanii – prosimy o nadsyłanie ich 
drogą elektroniczną na adres: poczta@rakiel-czarnecka.pl – tak szybko, jak to możliwe.

Drogą elektroniczną możecie też Państwo zadawać pytania, dzielić się opiniami, doświadcze-
niem, refleksjami. Czekamy na Państwa e-maile.

Na przysyłanej do nas relacji z kampanii w lewym górnym rogu prosimy umieścić nazwę szkoły, 
imię patrona (jeśli jest), adres, telefon, adres e-mailowy oraz strony internetowej placówki. Dane te 
podajemy w przygotowywanym co roku wydawnictwie. Jeśli otrzymamy je od Państwa, nie będzie-
my zmuszeni do poszukiwania namiarów, unikniemy także błędów.
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Napiszmy razem książkę o chlebie
Fundacja Dobre Życie prosi organizatorów oraz uczestników kampanii o nadsyłanie przepisów 

na chleb na zakwasie oraz osobistych wspomnień, refleksji, historii oraz – przemysleń związanych 
z chlebem. Chcielibyśmy, abyście podzielili się Państwo z nami swoimi wrażeniami związanymi 
z  chlebem domowego wypieku, wspomnieniami przysypanymi często pyłem codzienności, ale 
wciąż żywymi, zasłyszanymi historiami. Mogą to być Wasze własne przeżycia, jak również Wa-
szych rodziców, dziadków, krewnych, znajomych. Był taki czas w naszej historii, kiedy o chleb było 
bardzo trudno, kiedy kromkę dzielono na kilka części, żeby starczyła na dłużej…

Nadszedł też czas, kiedy ten chleb się wyrzuca, podobnie jak i inną, niepotrzebną już żywność.
W tym i  tamtym czasie każdy z nas, nasi ojcowie i dziadkowie doświadczał różnych emocji, 

przeżyć, refleksji.
Naszym pragnieniem jest, abyśmy wspólnie rozpoczęli takie wspólne pisanie „książki o chle-

bie”. Na początek zaistnieje ona w wersji cyfrowej, będzie dostępna na stronie inicjatorki kampa-
nii – Walentyny Rakiel-Czarneckiej (www.rakiel-czarnecka.pl). Jeśli nasz apel spotka się z dużym 
odzewem i przyślecie Państwo dużo materiałów, będziemy myśleli co dalej z nimi zrobić. Możliwe, 
że urodzi się prawdziwa książka i że uda nam się pozyskać fundusze na jej wydanie. Na początek 
prosimy o nadsyłanie relacji, a my będziemy je udostępniać poprzez Internet.

Jesteśmy bardzo wdzięczni za otrzymywane od Państwa sprawozdania, relacje z kampanii na 
rzecz dobrego chleba, w miarę możliwości staramy się je zamieszczać w kolejnych książkach. Ma-
teriały te spełniają swoją rolę jako znakomite pomoce dydaktyczne i  szkoleniowe dla kolejnych 
organizatorów, dzielenie się doświadczeniem ma tutaj ogromne znaczenie. Zależy nam także na 
bardziej osobistym tonie opisów, wspomnień, refleksji…A może będą też jakieś fotografie?

Za nami już trzy lata kampanii, rozpoczęliśmy czwarty rok. Naszym pragnieniem jest, aby 
o chlebie mówiono coraz więcej i we wszystkich szkołach. Jednocześnie chcielibyśmy dodać do 
wszystkich dotychczasowych treści nowe, osobiste, z  ładunkiem emocji, poruszające, niepowta-
rzalne.

Prosimy nadsyłanie materiałów drogą elektroniczną na adres: poczta@rakiel-czarnecka.pl lub 
pocztą zwykłą na adres: Fundacja Dobre Życie, ul. Na Uboczu 20/44, 02-791 Warszawa.

Na te same adresy prosimy także nadsyłać przepisy na pieczenie chleba na zakwasie.

Kreatorka kampanii
Walentyna Rakiel-Czarnecka
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Raport o Fundacji Dobre Życie
W grudniu 2005 roku, wspólnie z profesor biochemii – Alicją Zobel z Ka-

nady założyłam Fundację Dobre Życie. Wyszłyśmy z założenia, że bez narzędzi 
niewiele można zrobić. Pani profesor zaraziła mnie bakcylem przekazywania 
wiedzy innym na temat wpływu środowiska naturalnego, stylu życia oraz od-
żywania na zdrowie. Najpierw wspólne dla nas idee realizowałam w autorskim 
dodatku „Przyrody Polskiej” – „Natura i Zdrowie”, której byłam redaktorem 
naczelnym. Po utworzeniu Fundacji mogłyśmy już podjąć szerszą działalność.

Ochrona środowiska naturalnego oraz człowieka, będącego jego częścią, 
zrównoważony rozwój, promocja zdrowia – to naczelne hasła organizacji, na-
tomiast celem – stworzenie pomostów porozumienia pomiędzy hermetycz-
nym światem naukowców a publicznością/społeczeństwem.

Ja, czyli jak mówi pani profesor – „redaktor Czarnecka” mam dar łatwego pisania o trudnych 
tematach, dlatego podczas konferencji, a także w wydawanych przez Fundację książkach, ulotkach, 
broszurkach można znaleźć przystępnie podane rady jak żyć, aby zachować zdrowie.

Udało nam się oprócz profesjonalistów włączyć do działania i  współpracy zarówno Szkoły 
Promocji Zdrowia na Mazowszu, ogólnopolską sieć szkół promujących zdrowie, jak i członków 
Uniwersytetów III Wieku, pielęgniarki medycyny szkolnej, organizacje pozarządowe, czyli ludzi 
zainteresowanych zdrowiem i dobrostanem człowieka, a także ekologią. Nawiązaliśmy też bliską 
współpracę ze szkołami, w tym z rolniczymi. Po informacje przychodzą do nas pielęgniarki i leka-
rze, nauczyciele i inni ludzie, z różnych środowisk.

W ciągu ponad sześciu lat zrealizowaliśmy kilkanaście projektów dofinansowanych 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 
„Promocja zdrowia priorytetowym zadaniem w  polityce państwa. Zdrowie dla naszych dzieci”. 
Spotkania odbyły się: w Warszawie, w Płocku, w Ciechanowie oraz w Radomiu. W każdym udział 
wzięło średnio po 200 osób, wykłady wygłaszali wybitni specjaliści.

W maju 2007 roku odbyła się kolejna konferencja z w/w cyklu, tym razem dla nauczycieli z Ma-
zowsza. 

Akademia Dobrego Życia
To kolejna forma działalności Fundacji. Akademię prowadzimy, m. in. we współpracy z Samo-

rządem Województwa Mazowieckiego od wiosny 2006 roku do chwili obecnej. Jest to cykl wykła-
dów (w sumie odbyło się kilkadziesiąt) dla publiczności z zakresu profilaktyki zdrowotnej, prewen-
cji chorób, ekologii, bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, rozwoju zrównoważonego itp. 

Fundacja promuje kaskadowe uczenie się – wzajemne przekazywanie wiedzy: babcie dzieciom 
i wnukom, starsi uczniowie młodszym itp. Metoda sprawdza się w Kanadzie, u nas też znajduje 
zwolenników. Te idee wykorzystaliśmy w kilku realizowanych projektach (piszemy o nich obok), 
mówiliśmy też na spotkaniach w ramach Akademii.

Organizujemy akcje – np. czytania etykietek na produktach żywnościowych. 
Fundacja Dobre Życie kieruje się zasadą, że dobrze poinformowany konsument jest trudny 

do manipulowania przez firmy marketingowe, świadomie wybiera te produkty z półki sklepowej, 
które są dla niego zdrowe.

Fundacja w ramach Akademii Dobrego Życia w Szkole Podstawowej nr 166 w Warszawie, przy 
ulicy Żytniej 40 patronuje zdrowotnemu projektowi pt. „Rusz głową, żyj zdrowo”.

Kiermasze zdrowia 
W ramach „Akademii” w terminie – wrzesień – grudzień 2008 roku zorganizowaliśmy cztery 

Kiermasze Zdrowia. Uczniowie Szkoły Promocji Zdrowia przy Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii 
Urazowej w Warszawie na Barskiej, pod kierunkiem specjalistów wykonali kilkaset bezpłatnych 
badań profilaktycznych, rozdawaliśmy też gazetę „Dobre Życie”.
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Kampania na rzecz dobrego chleba
to kolejne przedsięwzięcie, realizowane przez Fundację. Piszemy o tym szerzej w naszym „apelu”.

Projekt „Podziel się wiedzą”
Wiosną 2007 roku Fundacja realizowała projekt wyróżniony przez Samorząd Mazowsza pt. 

„Podziel się wiedzą – nauczanie kaskadowe: Dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo liderami 
zdrowia w środowisku szkolnym”. 

Tysiąc egzemplarzy „Poradnika lidera zdrowia” rozdano na konferencji dla 88 opiekunów 
uczestników projektu „Podziel się wiedzą”. Opiekunowie przekazali poradniki podopiecznym, a ci 
podzieli się wiedzą w swoim środowisku. 

„Seniorzy dla zdrowia swoich dzieci i wnuków – kaskadowe nauczanie”
Projekt był dofinansowany przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Został zrealizowany we 

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

Promotor Dobrego Życia – Lider Zdrowia
Pod takim hasłem Fundacja zrealizowała projekt w 2009 roku. Był on adresowany do szkół pod-

stawowych oraz gimnazjów. W ramach nawiązanej z placówkami współpracy ponad 300 uczniów 
było przygotowywanych do roli lidera zdrowia, promotora dobrego życia. Została wydana książka 
oraz gazetka, podsumowująca podejmowane działania. W sumie idee zawarte w publikacjach do-
tarły do około 5 tys. osób.

Wydawnictwa w statystyce
Fundacja Dobre Życie od chwili powstania w ramach realizowanych projektów wydała 11 ksią-

żek, ulotkę oraz sześć edycji gazetki „Dobre Życie”. Ulotka o chlebie ukazała się w nakładzie około 
20 tys. egzemplarzy. Gazeta „Dobre Życie” ukazała się sześciokrotnie, w łącznym nakładzie ponad 
200 tys. egzemplarzy. W każdym materiale znalazły się informacje o chlebie na zakwasie.

Opracowano i  wydano: cztery książki z  serii „Zdrowie naszych dzieci”, jeden „Poradnik Lidera 
Zdrowia”, książkę pt. „Żyć w zdrowiu jak najdłużej”, „Tydzień Żytniego Chleba w Szkole”, „Tydzień Chle-
ba Na Zakwasie” (cztery publikacje) oraz poradnik „Promotor Dobrego Życia – Lider Zdrowia”. Łączny 
nakład to ponad 11 tys. egzemplarzy plus 4 tys. w wersji elektronicznej. Treść wydawnictw związana jest 
z ekologią, ochroną środowiska, zrównoważonym rozwojem, promocją zdrowia, profilaktyką chorób, 
zdrowym stylem życia.

Inne działania 
Poza w/w projektami wspólnie z panią profesor Zobel, przy udziale specjalistów przeprowadzi-

liśmy szereg wykładów z zakresu profilaktyki zdrowotnej, prewencji chorób w kilku różnych środo-
wiskach, udzieliliśmy wielu porad. Uczestniczyliśmy w wielu spotkaniach, imprezach, w konferen-
cjach i sympozjach, w tym także międzynarodowych, na których prezentowane były idee Fundacji. 
Nawiązaliśmy liczne kontakty z naukowcami, uczelniami, instytutami naukowo-badawczymi oraz 
innymi organizacjami pozarządowymi i placówkami oświatowo-wychowawczymi. Promowaliśmy 
cele i działania Fundacji Dobre Życie w prasie, radio i telewizji. Rozmawialiśmy z wysoko postawio-
nymi urzędnikami i politykami o polskiej gospodarce rolnej i spożywczej, przetwarzaniu odpadów 
w gospodarstwach rolnych na biogaz i kompost, o wytwarzaniu bioetanolu z buraka cukrowego. 
Prezentowaliśmy rozwiązania polskich naukowców, które nie zostały jeszcze wdrożone. Zwracali-
śmy także uwagę na konieczność zachowania czystych zasobów wody dla następnych pokoleń.

Fundacja uczy też publiczność, jak należy zabiegać, aby Sejm stanowił prawo, które ochroni nas 
przed zagrożeniami cywilizacyjnymi. Dr Alicja Zobel ma duże zasługi w  tej dziedzinie (spowo-
dowała, że na etykietkach artykułów spożywczych w Kanadzie piszą, ile produkt zawiera tłuszczy 
trans, czyli izomerów trans nienasyconych kwasów tłuszczowych. W trzech państwach na świecie – 
Danii (od 11 lat), Kanadzie (od 2005 roku) i USA (od 2006 roku) przepisy nakazują umieszczać na 
etykietkach zawartość tłuszczy trans. Profesor Zobel zabiega teraz, aby na etykietkach znalazła się 
informacja o zawartości akryloamidów (neurotoksyna, powstaje w temp. 120-170 stopni Celsjusza 
z połączenia molekuły cukru (glukoza) i białka – aspargina, w wyniku reakcji Maillarda).



14

W ramach Fundacji Dobre Życie prowadzimy w parlamencie lobbing na rzecz wprowadzenia 
przedmiotu zdrowie do szkół, ograniczenia chemii w żywności oraz chleba na zakwasie.

Wiceprezes Fundacji – Walentyna Rakiel-Czarnecka umieściła treści związane z Fundacją na 
swoją stronie w Internecie: www.rakiel-czarnecka.pl

Zarząd Fundacji pracuje społecznie, nie zatrudniamy nikogo, nie otrzymujemy specjalnych 
funduszy. Piszemy projekty, stajemy do konkursów, a jeśli je wygrywamy – realizujemy zadania, 
które wykreowaliśmy. 

Fundatorkami Fundacji są:
Doktor Alicja Zobel, prezes Fundacji: pracowała na Uniwersytecie Warszawskim przez 15 lat 

w Zakładzie Cytologii, badając działanie na komórki substancji antyrakowych, jest członkiem New 
York Academy of Science. Od 1977 roku – członek (a przez 7 lat sekretarz) Fitochemicznego Towa-
rzystwa Ameryki Północnej (PSNA) i Europejskiego Towarzystwa Fitochemicznego (EPSI), które 
zajmują się aktywnymi substancjami w roślinach użytecznych dla człowieka. Od 1986 roku w Trent 
University (Peterborough, Ontario, Kanada) i przez rok w Cornell University (Geneva, New York, 
USA) kontynuuje badania nad potrzebami metabolicznymi wtórnymi w roślinach wchodzących 
w skład naszej diety oraz rozszerzyła badania o wpływ minerałów i ultrafioletu na produkcje tych 
aktywnych substancji. Dr Zobel współpracuje z dwunastoma uniwersytetami i placówkami nauko-
wymi, publikuje około 10 prac naukowych rocznie, jeździ na różne zjazdy i przy okazji zwiedza 
świat. Jej pasją stała się medycyna ludowa i dieta różnych obszarów naszego globu. Dieta jest naj-
lepszym lekarstwem i właśnie niedobory niezbędnych składników powodują powstawanie chorób 
degeneracyjnych, tak nagminnych ostatnio. Spowodowała petycjami w Kanadyjskim Parlamencie, 
iż na tutejszym jedzeniu musi być napisane ile tłuszczy trans znajduje się w  danym produkcie. 
Tłuszcze trans są kancerogenne, powodują raka. Aktualnie pani profesor czeka na rozpatrzenie 
petycji w  sprawie znakowania na jedzeniu innych toksyn – akryloamidu. Toksyny te mogą być 
wykrywane m. in. w mleku UHT.

Walentyna Rakiel-Czarnecka, wiceprezes Fundacji: dziennikarka, ekolog, promotorka zdrowej 
żywności i Polskiej Niezapominajki. Absolwentka Wydziału Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu 
Warszawskiego oraz Podyplomowego Dziennego Studium Dziennikarskiego na tejże uczelni. Przez 
około ćwierć wieku, pracując w zawodzie dziennikarza „walczyła na pierwszym froncie życia”, ma 
duże doświadczenie i sukcesy, jest bardzo aktywna zawodowo i społecznie, była redaktorem naczel-
nym kilku pism (ostatnio „TTG Polska”), w tym „Przyrody Polskiej” Ligi Ochrony Przyrody, gdzie 
wykreowała dodatek „Natura i zdrowie” oraz „Biuletyn Eko-edukacyjny”. Jest członkiem Zarzą-
du Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego, była członkiem Zarządu Głównego Stowa-
rzyszenia Dziennikarzy RP, LOP, Kapituły Polskiej Niezapominajki oraz autorką i koordynatorem 
ogólnopolskiej kampanii LOP „Niezapominajka znakiem jakości naszej postawy wobec przyrody 
i zrównoważonego rozwoju”. Dużo uwagi poświęca problemowi bezpieczeństwa zdrowotnego żyw-
ności, zdrowiu środowiskowemu, profilaktyce chorób, promocji zdrowia, ekologii i ekopsychologii. 
Jako dyrektor Biura Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej zajmowała się promocją 
turystyki, wykorzystując wspaniałe walory przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe Mazowsza. Pra-
cując w Muzeum Kolejnictwa w Warszawie promuje ekologiczne środki transportu.

Kontakt z nami:
Walentyna Rakiel-Czarnecka
e-mail: poczta@rakiel-czarnecka, wrakiel@wp.pl
tel.: 609687771
Informacje o Fundacji: www.rakiel-czarnecka.pl
Adres do korespondencji:
Fundacja Dobre Życie, Walentyna Rakiel-Czarnecka, ul. Na Uboczu 20/44, 
02-791 Warszawa
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Polish Bread in Canada
Alicja M. Zobel

In a local Polish shop in Peterborough, “Regina’s Deli,” local people can buy local bread accor-
dingly to Dr. AZ’s campaign “Eat local food locally.”

– Here are several pictures taken of Razowy bread (rye bread) with different added seeds and at 
larger magnification, where the wonderful structure is visible – natural, not as with dead “Wonder” 
bread. 

– Polish breads are so respected in Canada that bakers are proudly putting their names and even 
the emblem of the Polish eagle.

– coming to Peterborough from surrounding villages the customers support local business and 
eat local, naturally ecological breads. Wonderful taste of bread “na zakwasie”!!

“Eat local products locally” has been Dr. AZ’s motto on her Trent Radio program: “Nature and 
Health,” and our local member of provincial parliament, Jeff Leal, used it too.

– Rye bread is a preferred bread of her husband Stew Brown, a professor of biochemistry.
– Dr. Zobel likes the wheat bread and multigrain bread from local wheat which happened to be 

the variety: “Polska Galicyjska” It was brought from Europe by the first settlers. I learned first that 
most Canadian wheat on the Prairies was Polska-Galicyjska” with most success on the prairies. 
When we went with visitors to the Pioneer Village near Peterborough we saw a monument to local 
farmer David Fife, who brought to Canada this wheat from a Fair in London, England about two 
hundred years ago. His new wheat, grown as Red Fife, opened up the prairies in the last century, 
and Canada is now great exporter of wheat.

– I am very proud of the achievements of Polish farmers, naturally ecological, who additionally 
bred mountain cows and recently the fruit tree ARONIA. It is originally North American, and in 
its natural environment was bitter, packed with so many natural products “good for you” but not 
tasty for kids and even for birds. But Polish growers achieved a variety that is sweet!!!!! Professor 
Irena Wawer from Warsaw Medical University, who has been involved in measuring the antioxi-
dant content of phenolics in aronia fruits, came to Trent University last year and even to the USA 
where several plantations will be started in Nebraska. Near Toronto there are two Aronia orchards.

Dr.Zobel, with school students, her co-hosts at Trent Radio FM (92.7) will undertake a project, 
which has got support of the provincial Minister of Education Leona Dombrowsky, of planting 
medicinal shrubs or trees in the corners of lawns. “Healthy corners of father’s front lawn” will pro-
liferate with the support of grandmothers who for our events will help to bake good Polish bread, 
and we shall add unique grains used in different traditions such as amaranthus and quinoa in Peru 
and flax in Europe.

– With good breads we could prevent diseases, get slimmer and save money too, as you eat less 
because of having your requirements satisfied fast.

Good bread is good bread!!! 
2011 08 02





Raport
Przekazujemy Państwu już trzeci „Raport” z działań podejmowanych w ramach kampanii na 

rzecz dobrego chleba. Jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy włożyli tyle serca i pracy w organiza-
cję „Tygodnia”. Dziękujemy za nadesłane relacje, informacje, sprawozdania. Część z nich publikuje-
my, aby kolejni animatorzy kampanii mieli źródło inspiracji i pomysłów, jak zorganizować w szkole 
„Tydzień chleba”.

Prosimy o nadsyłanie relacji z kampanii w 2012 roku – na podany we wstępie adres Fundacji 
Dobre Życie.
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Dziękuję 
Ogromne i serdeczne podziękowania dla dyrekcji, pracowników  

i uczniów Szkoły Podstawowej nr 166 w Warszawie  
za doroczną inaugurację „Tygodnia”

Na ręce pani dyrektor szkoły – Danieli Bartosiak, a także pań – Małgorzaty Bykowskiej oraz 
Małgorzaty Mazurek składam serdeczne podziękowania za pomoc i wsparcie przy organizacji do-
rocznej inauguracji ogólnopolskiej kampanii „Tydzień Chleba w Szkole”. Dziękuję całej szkolnej 
społeczności – wszystkim nauczycielom i uczniom, a także pozostałym pracownikom i rodzicom, 
których dzieci aktywnie uczestniczą w kampanii.

Od pierwszej edycji „Tygodnia Chleba w  Szkole” uroczystość otwierająca kolejną kampanię 
odbywa się w Szkole Podstawowej nr 166 w Warszawie.

Na tę uroczystość zapraszamy przedstawicieli różnych środowisk: dziennikarzy, gości z instytu-
cji związanych z oświatą, bezpieczeństwem, zdrowiem, a także uczniów tej i innych szkół. Mówimy 
o kampanii, prezentujemy jej cele i efekty. 

Dziękuję za życzliwość, zrozumienie dla misji Fundacji Dobre Życie, za wspieranie idei kam-
panii, za serce, wysiłek, otwartość, zaangażowanie. Byliście z nami od pierwszej edycji do obecnej,  
czyli już czwartej z kolei. I za to jesteśmy wdzięczni.

„Szkoła przy Żytniej” co roku przygotowuje salę, przedstawienie, pomaga w organizacji poczę-
stunku, pozyskuje sponsorów, przygotowuje zaproszenia, pomaga w zapraszaniu gości. 

Dziękuję bardzo gorąco, z głębi serca, po przyjacielsku.

Walentyna Rakiel-Czarnecka
wiceprezes Fundacji Dobre Życie

Szkoła Podstawowa nr 166  

im. Żwirki i Wigury

ul. Żytnia 38/40

01-198 Warszawa

Tel.: 22/ 632 01 08 

e-mail: sekretari
at.sp166@gmail.com

www.sp166.warszawa.pl

Na zdjęciach: pani dyrektor Daniela Bartosiak podczas inaugura-
cji kampanii „Tydzień Chleba Na Zakwasie w Szkole 2011” w SP 
nr 166, wiceprezes Fundacji Dobre Życie, profesor Henryk Piesie-
wicz, ekspert od chleba (wygłosił krótki wykład), pani Małgorza-
ta Bykowska zespół uczniów, który pod opieką pani Małgorzaty 
Mazurek przygotował program na inaugurację, przedstawiciele 
szkolnej społeczności i goście. Zdjęcia prezentują także degustację 
dobrego chleba, przygotowaną przez Fundację, z pomocą SP 166.
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Plakat, książka  
oraz samodzielnie upieczony chleb 

W tym roku szkolnym uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Błotnicy Strzeleckiej po 
raz pierwszy przyłączyli się do akcji. „Tydzień Chleba Na Zakwasie”. W ramach „Tygodnia” (11-19 
października 2011 r.) zrealizowaliśmy kilka zadań.

Klasy I-III wspólnie z wychowawcami uczestniczyły w lekcji, pt. „Od ziarenka do bochenka”. 
Uczniowie zapoznali się z ciężką pracą rolnika, młynarza i piekarza. Ponadto ich zadaniem było 
przedstawienie na plakacie treści jednego z wybranych przysłów dotyczących chleba. Na zakończe-
nie działań projektowych uczniowie mieli możliwość wyjścia do miejscowej piekarni, gdzie zoba-
czyli specjały pieczone przez piekarzy. Wyjście połączone zostało z degustacją pysznych drożdżó-
wek, za które państwu Kołodziej bardzo dziękujemy!

Klasy IV-VI pod czujnym okiem wychowawców przygotowywały książki, pt. „Cała prawda 
o chlebie”. Uczniowie musieli zebrać informacje o tym, jak powstaje chlebek „od ziarenka do bo-
chenka”, jakie mamy typy chleba, dlaczego chleb na zakwasie jest zdrowy, po czym możemy poznać, 
że dany chleb jest wytworzony na zakwasie. Cenne były także wzmianki o wartościach odżywczych 
i zdrowotnych chleba, argumenty, dlaczego trzeba go jeść i dlaczego powinniśmy wybierać kon-
kretny chlebek, a  także prezentacja zdrowotnych właściwości błonnika. Książeczki akcentowały 
zatem walory żywności naturalnej oraz wskazywały minusy żywności przemysłowej. Wszyscy au-
torzy umocnili w sobie przekonanie, iż powinniśmy popierać żywność tradycyjną.

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. Stały się także motywacją do dzielenia się chlebem z  innymi, zachętą do szukania 
sposobów na zagospodarowanie suchego chleba, by nie był on wyrzucany do śmietnika. 

Na zakończenie „Tygodnia z chlebem” uczniowie klasy III i V własnoręcznie upiekli chlebek 
w szkolnej kuchni. Wszyscy uczestnicy projektu z zapałem wzięli udział w degustacji wypieków, 
a więc chleba żytniego, pszenno-żytniego, chleba graham oraz chleba upieczonego na zakwasie. 
Podczas uroczystego apelu wręczono podziękowania za udział w kampanii. 

Deklarujemy, że ta akcja w naszej szkole będzie kontynuowana.

Koordynatorzy projektu: mgr Elżbieta Geisler oraz mgr Marta Tymińska

Publiczna Szkoła Podstawowa 

im. Ludowego Wojska Polskiego 

ul. Toszecka 1
9

47-134 Błotnica Strzelecka

woj. opolskie 

tel. 77/461 71 93 

www.pspblotnica.home.pl

e-mail: sekretari
at@ pspblotnica.home.pl
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Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 

im. Wincentego Witosa w Boninie

76-009 Bonin 

tel. 94/342 28 92 

e-mail: szkola@zsbonin.anv.pl

http://zsbonin.pl/

Sprawozdanie  
z „Tygodnia Chleba na zakwasie”

W odpowiedzi na apel Fundacji Dobre Życie w naszej szkole w dniach 10-16 X 2011 r. zor-
ganizowano „Tydzień chleba na zakwasie”. Zaangażowani w  jego organizację zostali nauczyciele, 
uczniowie oraz osoby ze środowiska lokalnego. Wszystkie kroki podjęte podczas trzeciej edycji 
„Tygodnia Chleba w  Szkole„ koordynowane były przez następujących nauczycieli przedmiotów 
gastronomicznych: Danuta Wronierska, Agnieszka Andryszczuk, Alicja Hądzyńska, Ewa Momot.

Zaplanowane działania podzielono na kilka etapów:

1. Poinformowanie społeczności szkolnej o organizacji „Tygodnia chleba na zakwasie”
W najbardziej uczęszczanym miejscu szkoły ustawiono poster z informacjami dotyczącymi „Ty-

godnia chleba”, treści na nim przedstawione zawierały: zaproszenie do uczestnictwa w obchodzch, 
ramowy harmonogram działań, wskazanie osób odpowiedzialnych za realizację. 

Wszyscy zainteresowani mieli czas na uzyskanie dodatkowych informacji u organizatorów, za-
stanowienie się nad swoim udziałem w poszczególnych działaniach.

2. Podanie najbardziej istotnych informacji o chlebie do ogólnoszkolnej wiadomości
Przy aktywnym udziale uczniów klasy III Technikum żywienia przygotowano najbardziej istot-

ne informacje o chlebie, zakwasie, znaczeniu chleba w żywieniu człowieka. Przeszukując różnorod-
ne źródła informacji stworzono ,,pigułkę informacyjną„ i umieszczono na posterze. Każdy mógł 
zapoznać się z wiedzą dotyczącą pieczywa.

3. Zorganizowanie warsztatów z zakresu wypieku chleba na zakwasie
Nawiązano kontakt z osobami ze środowiska lokalnego, które zajmują się wypiekiem chleba na 

zakwasie i poproszono o poprowadzenie warsztatów z udziałem młodzieży.
Wyłoniono po dwóch przedstawicieli klas żywieniowych: II, III, IV Technikum żywienia i go-

spodarstwa domowego oraz klasy II szkoły zasadniczej zawodowej w zawodzie kucharz małej ga-
stronomii, którzy zostali zaproszeni do uczestnictwa w warsztatach na temat wypieku chleba na 
zakwasie. Uczniowie ci w sali technologicznej, pod czujnym okiem zawodowców zajęli się produk-
cją chleba z różnorodnymi dodatkami (jak np. suszoną cebulą, suszoną śliwką, ziarnami) i różnymi 
rodzajami mąki dominującej (tj. pszennej, żytniej, pszenno – żytniej), z zachowaniem wszelkich 
zasad postępowania dotyczących: przygotowania zakwasu, postępowania z  zakwasem, doboru 
składników do wypieku, zarabiania i wyrabiania ciasta, rozrostu ciasta, formowania i wypieku chle-
ba, sporządzania masła i smalcu smakowego. 

W związku z długim czasem oczekiwania na rozrost ciasta, uczniowie jednoczeście przygoto-
wywali dodatki smakowe do przyszłej degustacji w postaci masła smakowego (ziołowe, chrzanowe, 
czosnkowe ) oraz smalcu smakowego (z cebulą i jabłkiem, z cebulą, jabłkiem i ziarnami). Warsztaty 
stały się tym atrakcyjniejsze, że połączone zostały z konkursem na najlepiej wypieczony chleb i zor-
ganizowane stoisko, a  dzięki uprzejmości dyrecji ZSCKR uczestnikom zagwarantowane zostały 
wszystkie niezbędne surowce.
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Foto galeria: Uczniowie ZSCKR w Boninie podczas warsztatów pt. „Wypiek chleba na zakwasie”.

Łączenie składników ciasta w odpowiednich ilościach i proporcjach.

Zarabianie składników i wyrabianie ciast do uzyskania odpowiedniej konsystencji. 

Wypiek chleba.

Efekt końcowy – piękny złocisty chleb na zakwasie.
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4. Prezentacja wypieczonych chlebów połączona z degustacją
Wszystkie klasy, biorące udział w warsztatach wypieku chleba zostały zobligowane do zapre-

zentowania swoich wyrobów na forum szkoły. W związku z tym każda z klas przygotowywała wła-
sne stoisko z wykorzystaniem różnorodnych elementów dekoracyjnych, co dawało niepowtarzalne 
aranżacje stołów. 

Ogólnoszkolna degustacja wypieczonych chlebów z  przygotowanymi dodatkami smako-
wymi oraz akompaniament zespołu ludowego „Jarzębiny”, stworzyły niezapomniane wrażenia. 
Jednocześ nie promowano zdrowy chleb, rozdajac ulotki zawierajace recepturę na zakwas, ciasto 
chlebowe oraz udzielając wskazówek związanych z jego produkcją.

Foto galeria: Uczniowie ZSCKR w Boninie podczas prezentacji wypieczonych chlebów, połączo-
nej z degustacją.

 
Uczniowie przy przygotowanym przez siebie stole, inne zaaranżowane stoły.

 
Goście specjalni ogólnoszkolnej degustacji: Baba Jaga, zespół ludowy „Jarzębiny„.

5. Wyjazd edukacyjny
Dla 48 uczniów naszej szkoły zorganizowano wyjazd edukacyjny. Byli to uczniowie klasy I i II 

Technikum żywienia oraz I szkoły zasadniczej. Wyjazd składał się z dwóch elementów
 ✓ wycieczka do największej piekarni miejskiej „Selfa”, połączona ze zwiedzaniem zakładu, ob-

serwacją nowoczesnych linii technologicznych, z udziałem kierownika zakładu, który ob-
szernie omówił poszczególne etapy produkcji pieczywa.

 ✓ wycieczka do skansenu chleba w Ustroniu Morskim, gdzie uczniowie zapoznani zostali z hi-
storią chleba, począwszy od zarania dziejów do wspólczesności. Goście poczęstowani zostali 
chlebem wypiekanym w piecu chlebowym wg starych receptur. Uczniowie zostali popro-
szeni o przygotowanie ciasta chlebowego i jego dowolne uformowanie. Pobyt w skansenie 
zakończyła degustacja własnoręcznych wyrobów.
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Foto galeria: Uczniowie ZSCKR w Boninie podczas wyjazdu edukacyjnego – w piekarni „Selfa”.

 

Foto galeria: Uczniowie ZSCKR w Boninie podczas wyjazdu edukacyjnego – w Skansenie chleba 
w Ustroniu Morskim.

 

6. Ogólnoszkolny konkurs wiedzy o chlebie
Przedstawiciele wszystkich klas uczestniczyli w ogólnoszkolnym konkursie zorganizowanym 

na podsumowanie tygodnia chleba. Zgromadzeni rozwiązywali test, w którym mogli uzyskać mak-
symalnie 19 punktów.

Podsumowanie
Z perspektywy można uznać zorganizowany „Tydzień chleba na zakwasie” za udany i potrzeb-

ny. Wszyscy zainteresowan, uczestniczący w/w działaniach uzyskali następujące korzyści :
UCZNIOWIE :

 ✓ poszerzenie wiedzy z zakresu chleba,
 ✓ poznanie tajników sporządzania chleba metodami tradycyjnymi i współczesnymi,
 ✓ zapoznanie się z nowoczesnymi technologiami produkcji chleba i technologiami które ode-

szły praktycznie w zapomnienie,
 ✓ podniesienie świadomości związanej ze zdrowotnymi właściwościami chleba i jego wpływu 

na organizm człowieka,
 ✓ rozpowszechnianie wiedzy na temat chleba i jego produkcji.

NAUCZYCIELE :
 ✓ poszerzenie wiedzy i umiejętności związanych ze spożyciem chleba i jego produkcją.

OSOBY ZE ŚRODOWISKA LOKALNEGO:
 ✓ możliwość poznania szkoły i jej uczniów oraz grona pedagogicznego,
 ✓ możliwość przekazania posiadanej wiedzy i umiejętności młodszym pokoleniom,
 ✓ uzyskanie wdzięczności młodzieży za zaangażowanie i wkład pracy.
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Zespół Szkół Nr 2 

ul. Łódzka 30

95-011 Bratoszewice, woj. łódzkie

tel. 42/ 271 98 916 

www.zs2bratoszewice.pl

e-mail: zsnrbratoszewice@wp.pl

„Szacunek umiera – szacun żyje”
Jestem nauczycielką zajęć technicznych, zajęć artystycznych i plastyki w Zespole Szkół Nr 2 

w Bratoszewicach i jednocześnie stałam się koordynatorką Państwa projektu pt. ,,Tydzień Chleba 
na zakwasie w szkole 2011” w mojej szkole w dniach 10-16.X.2011 r.

Nasi uczniowie bardzo chętnie brali udział we wszystkich zajęciach, jakie przygotowałam w na-
szej szkole w ramach „Tygodnia”. Przez tydzień na lekcjach techniki zdobywali informacje o zdro-
wotnych właściwościach chleba. 

Przygotowywaliśmy prezentacje multimedialne – wysyłam tę, którą pokazywaliśmy na apelu 
(autorem jest Tobiasz Ziółkowski). Rysowaliśmy chlebki, plakaty promujące „Tydzień chleba”, wy-
konywaliśmy wyroby piekarnicze z masy solnej i malowaliśmy je.

Na zajęciach technicznych piekliśmy samodzielnie chleb, pisaliśmy wiersze ,,chlebowe’’, które 
zaprezentowaliśmy na apelu. Zorganizowaliśmy go na podsumowanie kampanii. 

Podczas apelu uczniowie klas II i III gimnazjum – pod kierunkiem nauczyciela religii Zbyszka 
Motyla przygotowali przedstawienie uczące nas szacunku do chleba pt. ,,Szacunek umiera – szacun 
żyje’’.

Uczniowie klasy IV przedstawili krótką historię chleba i przysłowia o chlebku, a na koniec wszy-
scy uczniowie i pracownicy szkoły degustowali nasz szkolny chlebek – smakował wyśmienicie.

Uczniowie klasy IV z wychowawcą Barbarą Antczak –Sadowską wybrali się do piekarni pana 
Jerzego Gocka do Głowna. Podczas wycieczki zwiedzaliśmy piekarnię. Uczniowie poznali proces 
wypiekania chleba, wypiekali własne rogaliki, a na koniec otrzymali dyplom małego piekarza. Wy-
cieczka była bardzo udana.

Dziękujemy Fundacji Dobre Życie za wspaniały pomysł. Zapewniamy, że będziemy starali się 
kontynuować „Tydzień” w następnych latach w naszej szkole. 

Barbara Antczak-Sadowska 
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Jesteś tym, co jesz 
„Tydzień Chleba” odbył się w naszej szkole już po raz trzeci. Ta kampania, organizowana przez 

Fundację Dobre Życie, ponownie spotkała się z dużym zainteresowaniem wszystkich uczniów i na-
uczycieli. Akcją, promującą zdrowe odżywianie, kierowały nauczycielki – Irena Myśluk, Iwona 
Pelowska, Agnieszka Ryszewska-Urbańczyk, Beata Jankowska. Wspierały nas zaprzyjaźnione ze 
szkołą piekarnie: Krys-And oraz piekarnia Przybylscy. Dostarczyły one wiele gatunków chleba do 
degustacji. Królował oczywiście chleb na zakwasie!

Organizatorom „Tygodnia Chleba” zależało przede wszystkim na tym , żeby dostarczyć społecz-
ności szkolnej jak najwięcej informacji o zdrowym sposobie odżywiania się, walorach chleba na 
zakwasie, niebezpiecznych składnikach produktów żywnościowych.

W całej szkole były umieszczone kolorowe gazetki tematyczne: „Rysopis dobrego chleba”, 
„Klucz do prawidłowego żywienia”, „Jesteś tym, co jesz”, „Piramida zdrowego żywienia”, 
„Niebezpieczne E!”, „Proces technologiczny powstawania chleba na zakwasie”. 
Ponadto można było obejrzeć wystawę ziaren, różnych rodzajów mąki oraz produktów prze-

miału zbóż, wystawę różnorodnych gatunków chleba. 
Dziewczęta w strojach ludowych naszego regionu częstowały wszystkich pysznymi kanapkami 

z dżemem bądź smalcem. 
Uczniowie klasy 3 Technikum agrobiznesu wybrali się na wycieczkę do piekarni Tosta, a w kla-

sach drugich Technikum agrobiznesu na lekcjach podstaw przetwórstwa spożywczego wykorzysta-
no prezentację multimedialną „Co znajdujemy w zakwasie chlebowym?”.

W tym dniu gościliśmy również przedstawicieli Agencji Rynku Rolnego z Bydgoszczy – Ewę 
Sancewicz i Jerzego Rajczyka, którzy dostarczyli cennych informacji o działalności Agencji Rynku 
Rolnego oraz możliwościach nowoczesnego rolnictwa. 

Do wielu szkół średnich w Bydgoszczy zostały przekazane materiały przygotowane przez Fun-
dację Dobre Życie w  nadziei, że kampania na rzecz zdrowego sposobu odżywiania się znajdzie 
i tam swoich zwolenników!

Zespół Szkół  

Centrum Kształcenia Rolniczego w Bydgoszczy

ul. Filmowa 1

85-836 Bydgoszcz

Tel. 52/372 62 65

e-mail: zsogrodniczych@wp.pl

http://zsogrodniczych.edupage.org/
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Zespół Szkół  

Centrum Kształcenia Rolniczego w Bystrej

Bystra 156

38-300 Gorlice 

Tel.: 18/ 351 31 69

Fax 18/ 351 31 69

e-mail: zsabystra
@op.pl

www.zsabystra.co
m.pl

Dobry chleb na każdym stole 

Kampania ,,Tydzień Chleba

w Szkole” zainicjowana przez

fundacje Dobre Życie, spotkała się z

dużym zainteresowaniem

w naszej szkole i lokalnym

środowisku. To skłoniło nas do

udziału w następnej edycji, tym

razem pod nazwą ,,Tygodnia

Chleba na Zakwasie”.

Termin przeprowadzenia tej

kampanii został przesunięty

z października 2011r na marzec

bieżącego roku, ponieważ chleb

chcieliśmy upiec w nowo oddanej do

użytku pracowni gastronomicznej.

Program obchodów ,,Tygodnia”
umieszczono na plakatach, które
zostały rozwieszone w budynku
szkolnym, a obejmował on następujące
działania:

5.03. Rozpoczęcie produkcji zakwasu i
prowadzenie go do pieczenia chleba

7.03. Zapoznanie się z linią technologiczną
pozyskiwania mąki
z orkiszu

8.03. Warsztaty pieczenia chleba
9.03. Konferencja ,,Dobry chleb na

każdym stole”.
Ogłoszono konkursy:
• Najciekawsze stoisko z chlebem na

zakwasie
• Najlepsza prezentacja tematyczna

o chlebie.
Przygotowano ulotki zawierające
najistotniejsze informacje
o chlebie, jak też przepisy na
przygotowanie zakwasu.

Projekt rozpoczęliśmy od
przygotowania przez uczennice IV
klasy Technikum Organizacji Usług
Gastronomicznych, zakwasu i
,,prowadzenie go” do warsztatów
pieczenia chleba.

Przygotowaliśmy zakwas
pszenny i żytni.
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Uczniowie Technikum Agrobiznesu w kolejnym dniu zapoznali
się z linią technologiczną otrzymywania mąki z orkiszu.
W szkolnym gospodarstwie ekologicznym uprawia się orkisz.
Orkisz (Triticum spelta) po zbiorze kombajnem ma postać
kawałków kłosów. Aby otrzymać ziarno, należy go wyłuszczyć.
Staraniem Dyrektora naszej szkoły zakupiona została w tym
celu specjalna łuszczarka, która oddziela ziarno od plew.

Po oczyszczeniu, ziarno mieli

się w nowo zakupionym

młynie. Pieczywo wykonane z

mąki orkiszowej uchodzi za

najlepsze, dlatego w

tegorocznej kampanii

skierowaliśmy uwagę na chleb

orkiszowy.
Zgodnie z programem obchodów ,,Tygodnia” w czwartym dniu
odbyły się warsztaty pieczenia chleba, przez uczennice
Technikum Organizacji Usług Gastronomicznych. Do pieczenia
wykorzystano wcześniej przygotowany zakwas.

Chleb pieczono oczywiście
z wykorzystaniem mąki
orkiszowej.

Wypieczono go tyle, żeby wystarczyło na degustację i
obdarowanie zaproszonych gości.
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W ostatnim dniu Kampanii,
zorganizowaliśmy konferencje
na temat ,,Dobry chleb na
każdym stole”, na którą
zaproszono Dyrektorów
i młodzież z Gimnazjów
w Bystrej, Szymbarku, Ropicy
Polskiej i Gorlic, Starostę
Powiatu Gorlickiego,
Dyrektora Ośrodka
Doradztwa Rolniczego,
przedstawiciela Agencji
Rynku Rolnego,
przedstawicieli mediów
i społeczności lokalnej.

Konferencja rozpoczęła się
inscenizacją ,,Bądź dobry
jak chleb, który dla
wszystkich leży na stole”
przygotowaną przez
uczniów klasy I
Technikum Architektury
Krajobrazu pod opieką
nauczycieli języka
polskiego – Marty
Stachury i Sławomira
Ornatowskiego.

Po ich występie uczniowie przedstawili następujące prezentacje
tematyczne:
Tendencje w spożyciu chleba - przygotowała Ewelina Czerwień
z kl. IV Technikum Organizacji Usług Gastronomicznych.

Drugą prezentację ,,Co zawiera kromka chleba”
przedstawiła uczennica Wioletta Durzyńska.

Następne prezentacje tematyczne to:
,,Co to jest zakwas, jak go zrobić i upiec chleb?” przygotowana przez

Monikę Kusiak
,,Chlebowa chemia’’ przygotowana przez Wioletę Ryczek

,,Chleb na europejskim stole’’ przygotowana przez Annę Wal

,,Technologia otrzymywania mąki z orkiszu” przygotowana przez
Bartłomieja Urbasia.

Prezentacje przygotowano pod merytoryczną opieką nauczyciela – Anny
Jasińskiej.
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Na zakończenie konferencji, ogłoszono wyniki rozstrzygniętych konkursów:
,,Najciekawsze stoisko z chlebem na zakwasie”

I miejsce - zajęła IV klasa Technikum Organizacji Usług Gastronomicznych

II miejsce - klasa II
Technikum Architektury Krajobrazu

III miejsce – klasa III Technikum Architektury Krajobrazu

Wyróżnienie - klasa I Technikum Architektury Krajobrazu

Młodzież włożyła wiele wysiłku w estetyczne i oryginalne zaprezentowanie
wyników swojej pracy. Pokazali różne rodzaje pieczywa, przygotowali
dodatki, serki, sosy, pasty, smalec, masełka, sałatki.

Za najciekawszą uznano prezentację uczennicy Wioletty Durzyńskiej,
Moniki Kusiak, Anny Wal.
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Atrakcyjne nagrody ufundowane przez Agencję Rynku
Rolnego tj. rolki, piłki, plecaki i książki wręczyli Starosta
Powiatu Gorlickiego i przedstawiciel ARR.

Po tej uroczystości odbyła się degustacja upieczonego chleba,
w której wzięli udział zaproszeni goście, młodzież wszystkich klas
naszej szkoły i zaproszeni gimnazjaliści.

Smakowano chleb z przygotowanych stoisk, zastanawiając się, który
jest lepszy. Każdy miał swój specyficzny smak.

Naszą imprezą zainteresowały się lokalne media i dn. 13.03.2012r.
w Gazecie Krakowskiej ukazał się artykuł ,,W Bystrej obchodzili Tydzień
Chleba na Zakwasie”, w którym opisano nasze działania.
Także na internetowym portalu tv.gorlice24.pl można było zobaczyć zdjęcia i
zwięzłą informację tematyczną.

,,Tydzień Chleba w Szkole” cieszył się dużym zainteresowaniem ze
strony gości, uczniów nie tylko z naszej szkoły. Projekt ten został na stałe
włączony do kalendarza uroczystości szkolnych
i już teraz zastanawiamy się jak przygotować tę imprezę
w przyszłym roku.
Jesteśmy przekonani, że cele kampanii postawione przez Fundację
Dobre Życie zostały zrealizowane w całości, czym została znacząco
utrwalona pozycja Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w
Bystrej jako propagującej zdrowy styl życia.

Sprawozdanie przygotowały
Ewelina Czerwień- uczennica IV klasy TOUG
Anna Jasińska- nauczyciel przedmiotów zawodowych
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Gimnazjum Nr 2 im. Królowej Jadwigi

ul. Sportowa 1

13-200 Działdowo

Tel. 23/ 697 99 36

e-mail: gim2.dzialdowo@poczta.onet.pl

http://www.gim2dzialdowo.pl/

„Jemy, by żyć, a nie żyjemy, by jeść”
Sokrates

Fundacja Dobre Życie zachęciła nas, abyśmy już po raz drugi w naszej szkole zorganizowali 
kampanię pt. „Tydzień Chleba na Zakwasie w Szkole 2011”. Tegoroczna edycja „Tygodnia Chleba 
w Szkole” odbyła się w dniach 10-16 października 2011 roku. Organizatorzy „Tygodnia” pro-
pagowali ideę, iż najlepszy i  zarazem najzdrowszy dla konsumenta jest chleb na tzw. zakwasie, 
wypiekany w oparciu o stare przepisy i wielowiekową tradycję. Organizatorzy informowali także, 
że aktualnie niewiele piekarni w Polsce korzysta z tradycyjnych receptur. Większość producentów 
niestety wytwarza chleb bez zakwasu, stosując różnego rodzaju sztuczne ulepszacze, które mogą 
niekorzystnie wpływać na zdrowie człowieka.

Prezentacja projektu w naszej szkole odbyła się w Dzień Edukacji Narodowej tj. 14.10.2011 r. 
w hali sportowej. Jako myśl przewodnią wybrano sentencje greckiego filozofa – Sokratesa, która 
brzmi; „Jemy, by żyć, a nie żyjemy, by jeść”.

  Uczniowie naszej szkoły ubrani w piękne, kolorowe  
stroje ludowe przywitali przybyłych gości, nauczycieli 

oraz zgromadzonych uczniów. 

Daniela Drozdowicz z Sanepidu, przedstawiła bardzo ciekawą prezentację multimedialną, 
omówiła zasady zdrowego żywienia i zachęciła słuchaczy do propagowania zdrowego stylu życia. 
Burmistrz Bronisław Mazurkiewicz, zachęcał tak młodzież, jak i nauczycieli do zdrowego trybu 
życia.

Uczniowie naszego gimnazjum, przedstawili i  omówili prezentację, przygotowaną przez 
uczniów klas III pt.: „Chleb na zakwasie, a zdrowe odżywianie”. Prezentacja zawierała wyjaśnienie, 
co to jest chleb, jego genezę, legendę o zakwasie oraz wpływ zakwasu na zdrowie. Prezentacja zo-
stała przygotowana pod kierunkiem nauczycieli informatyki – Agaty Wrzecionowskiej i Malwiny 
Kempińskiej.

Po wszystkich prezentacjach i wykładach nastąpił chyba najbardziej oczekiwany przez wszyst-
kich moment całego spotkania – mianowicie zapoznanie się z przygotowanymi tablicami tema-
tycznymi, starodawnym sprzętem służącym do zbioru zbóż i wyrobu chleba oraz sama degustacja 
pieczywa.
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  Pierwsza tablica została przygotowana przez uczniów 
Szkolnego Koła Regionalnego pod opieką Barbary Cybul-
skiej i prezentowała rozmaite gatunki chleba wypiekane-

go w różnych częściach naszego kraju. 

  Druga tablica wykonana była przez uczniów  
Szkolnego Klubu Europejskiego, którego opiekunem jest 

Aleksandra Radzanowska. Tablica ta przedstawiała 
flagę Unii Europejskiej oraz rodzaje chleba spożywanych 

w krajach Unii. Poza tablicą uczennice przygotowały 
także stolik z chlebem do degustacji, który cieszył się 

ogromną popularnością.

  Ostatnią tablicę opracowali uczniowie  
pod kierunkiem pani Anety Jaworskiej. Pokazywała ona 

wiele ciekawych informacji dotyczących chleba  
(symbolikę, historię, wartości odżywcze chleba itp.).

Ponadto uczestnicy mogli zapoznać się ze staropolskimi narzędziami, służącymi dawniej do 
zbioru zbóż (kosa, sierp), sprzętami do wyrobu chleba (stolnica, niecka), a także zobaczyć minia-
turowy wóz służący do zwożenia słomy podczas żniw.

 

Największą atrakcją cieszył się jednak wiejski stolik ze wspaniałymi, zdrowymi smakołykami. 
Oprócz spotkania w hali sportowej gimnazjaliści przygotowali także audycję. podczas której za-

prezentowano walory chleba na zakwasie. Również w najnowszym wydaniu gazetki szkolnej Gim-
Życie będzie zamieszczony relacja z obchodów „Tygodnia Chleba na Zakwasie w Szkole 2011”, 
a także artykuł o zdrowym odżywianiu, chlebie i jego plusach dla organizmu.

Informacja o obchodach ,,Tygodnia Chleba na Zakwasie w Szkole 2011” została umieszczona 
także w lokalnej prasie – ,,Tygodnik Działdowski”, ,,Gazeta Działdowska” oraz na stronie interneto-
wej Urzędu Miasta Działdowa, Starostwa Powiatowego i naszej szkoły – Gimnazjum nr 2 im. Kró-
lowej Jadwigi w Działdowie.

Kamil Chrzanowski
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Szkoła Podstawowa nr7  

z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku

19-300 Ełk

ul. Kilińskiego 48

tel. 87/ 610 48 55

e-mail: sp7@elk.edu.pl

http://www.sp7.elk.edu.pl/

27 bochenków chleba 
W dniach 10-16 października 2011 r. po raz pierwszy w naszej szkole zorganizowałam ,,Tydzień 

Chleba na zakwasie”. Postanowiłam przyłączyć naszą szkołę do trzeciej edycji Ogólnopolskiej Kam-
panii, organizowanej przez Fundację Dobre Życie, ponieważ sama jestem zwolenniczką zdrowego 
żywienia. 

Jestem nauczycielem przyrody i  wiem jakie znaczenie ma odpowiedni sposób żywienia. Od 
kilku lat piekę w domu chleb żytni na zakwasie. Mogę więc z pełną odpowiedzialnością przekazać 
dzieciom jego zalety. Każdy wie, że chleb jest podstawą większości posiłków, chciałam aby był to 
zdrowy chleb, czyli chleb żytni. 

Dzięki zajęciom praktyczno – edukacyjnym uczniowie poznali na lekcjach historii i  religii 
piękną tradycję, związaną z symboliką i historią chleba pieczonego na zakwasie. Układali wiersze 
i czytali legendy na języku polskim. Na przyrodzie poznali wartości odżywcze chleba pieczonego 
na zakwasie. Na lekcji muzyki uczniowie nauczyli się piosenek o chlebie. Na języku angielskim 
uczniowie tłumaczyli przepisy na chleb i wykonywali prace plastyczne. Na koniec zorganizowali-
śmy wystawę prac wykonanych przez uczniów naszej szkoły.

Każda klasa pod kierunkiem wychowawcy upiekła chleb, niektóre nawet kilka. Były to chleby 
z mąki pszennej, żytnio- pszennej i żytniej (upiekliśmy 27 bochenków chleba). W czwartek odbyła 
się wielka degustacja chleba. Jedli nie tylko uczniowie ale też wszyscy pracownicy szkoły. 

Mam nadzieję, że uczniowie namówią rodziców i sami spróbują upiec zdrowy, żytni chleb.
Koordynator 

Katarzyna Uściłowicz
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Zespól Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 

im. Władysława Szafera w Głubczycach

ul. Niepodległości 2

48-100 Głubczyce 

Tel.: 77/ 485 30 11

Fax 77/ 485 30 11

e-mail: cku_zsr_glubczyce@wodip.opole.pl

http://cku_zsr_glubczyce.wodip.opole.pl

Biedna to kraina,  
gdzie się chleb kończy, a kamień zaczyna

W dniach 4-5 X nasza szkoła wzięła udział w trzeciej edycji „Tygodnia Chleba w Szkole”, której 
patronuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zaś inicjatorem jest Fundacja Dobre Życie. Już 
po raz kolejny staraliśmy się zmotywować młodych ludzi do spożywania większej ilości chleba 
w tym głównie z ziarna z pełnego przemiału, żytniego, na zakwasie. 

Naszym celem jest dotarcie do jak najszerszej grupy ludzi i uświadomienie im, jak ważne jest 
zdrowe odżywianie oraz propagowanie dobrego, naturalnego pieczywa. W związku z  tym nasza 
szkoła zorganizowała wystawę połączoną z  promocją i  degustacją naturalnego chleba żytniego. 
Nasi goście mieli okazję obejrzeć film przedstawiający technologię produkcji pieczywa. 

W tygodniu poprzedzającym obchody „Dni Chleba” odbyły się lekcje, których zadaniem było 
uświadomieniem młodzieży, jak ważna jest rola zdrowego, nie zawierającego żadnych ulepszaczy, 
żytniego chleba. Dodatkowo podczas zajęć praktycznych młodzież uczyła się wypieku bułek i chle-
ba na zakwasie.

Z roku na rok naszą wystawę odwiedza coraz większą liczba mieszkańców powiatu głubczyc-
kiego. Szczególne zainteresowanie wśród najmłodszych wzbudziła ekspozycja sprzętu związanego 
z wypiekaniem chleba, a także wystawa „Od ziarenka do bochenka” zorganizowana przez F.P.H.U. 
„Złoty Kłos” H.J. Jurkiewicz z Głubczyc, która obrazowo pokazuje etapy powstawania mąki z zia-
ren pszenicy.

Dzieci miały również okazję zapoznać się z historią chleba w Polsce i na świecie, z przysłowia-
mi i wierszami, których przewodnim tematem jest chleb. Niewątpliwą atrakcją był roznoszący się 
po auli zapach bułeczek, pieczonych w obecności zwiedzających. Oprócz stałych bywalców w tym 
roku naszą wystawę odwiedzili po raz pierwszy przedstawiciele Agencji Rynku Rolnego z Opola, 
a  także przedstawiciele zakładów współpracujących ze szkołą. Powodzenie naszej imprezy było 
oczywiście uzależnione od sponsorów, którzy i w tym roku nie zawiedli. 

Oprawę medialną zapewnili: TV Głubczyce, Radio Opole i  lokalna prasa. Organizacją „Dni 
Chleba” zajęli się: mgr inż. E. Juszczak, mgr inż. Z. Bancala, mgr R. Korus, mgr B. Matolicz, mgr 
E. Kosler, dr A. Szymczyna, którzy skorzystali również z  pomocy pozostałych nauczycieli oraz 
uczniów naszej szkoły.
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Zespół Szkół Centrum  

Kształcenia Rolniczego w Hańczowej

Hańczowa 80

38-316 Wysowa-Zdrój

Tel. 18/ 353 20 04 

e-mail: zsr-hanczowa@pro.onet.pl

http://www.zsr-hanczowa.pl/

Uczymy się szacunku do chleba  
oraz osób, dzięki którym powstał 

W dniach od 17 do 21 października z inicjatywy Fundacji Dobre Życie w naszej szkole odby-
ła się druga edycja kampanii „Tydzień Chleba Żytniego w Szkole”. W przygotowaniu wypieków 
chleba żytniego na zakwasie brali udział uczniowie drugiej klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej, 
kształcący się w zawodzie kucharz małej gastronomii. Z kolei uczniowie klasy drugiej Technikum 
i  Gospodarstwa Domowego zaprezentowali przygotowane wypieki. W  ramach obchodów tego 
święta zrealizowaliśmy następujące działania:

 ✓ samodzielnie upiekliśmy chleb żytni na zakwasie
 ✓ przygotowaliśmy dodatki smakowe do naszych chlebów (smalec z jabłkami, masło z czosn-

kiem, serki smakowe)
 ✓ przygotowaliśmy gazetkę tematyczną
 ✓ przedstawiliśmy całej społeczności szkolnej prezentację multimedialną na temat sposobów 

wypieku chleba oraz walorów zdrowotnych i odżywczych chleba. 
Mamy nadzieję, że ta uroczystość wzbogaciła naszych uczniów o nowe doświadczenia, pozwo-

liła im zrozumieć jak ważne jest spożywanie pieczywa sporządzonego na zakwasie, wypiekanego 
tradycyjnymi metodami. Ponadto uczestnictwo w realizacji „Tygodnia Żytniego Chleba” w naszej 
szkole staje się powoli tradycją. Dzięki temu uczniowie naszej szkoły mogą poznać smak prawdzi-
wego polskiego pieczywa oraz uczymy się szacunku do chleba oraz osób, dzięki którym on powstał. 
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Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  

w Henrykowie im. Komisji Edukacji Narodowej

Henryków 54

67-300 Szprotawa

Tel.:68/ 376 25 17

e-mail: zsrcku@vp.pl

www.rolniczak-henrykow.pl

Pokaz miał przekonać młodych do 
zdrowotnych właściwości chleba na zakwasie

W 2011 roku uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Henrykowie już po 
raz drugi zorganizowali „Tydzień Chleba na Zakwasie w Szkole”. Akcja rozpoczęła się rozpropago-
waniem przedsięwzięcia w okolicznych gimnazjach. Samorząd Uczniowski ogłosił również kon-
kurs na najlepszy plakat promujący zdrowotne właściwości pieczywa na zakwasie, wypiekanego 
tradycyjnymi metodami.

16. października młodzież w strojach ludowych, przemaszerowała ulicami miasta, skandując 
hasła promujące jedzenie chleba na zakwasie. Uczniowie dotarli na plac pod ratuszem w Szprota-
wie, gdzie odbył się happening. Dziewczęta rozdawały przechodniom przepis na domowy zakwas. 
Młodzież przygotowała także krótki spektakl dla zgromadzonych szprotawian. Występujący zapre-
zentowali, jak w dawnych czasach wyglądał proces pozyskiwania mąki, używali przy tym tradycyj-
nych narzędzi, takich jak sierp, cep oraz żarna. Śpiewali piosenki oraz wykonywali tańce ludowe. 
Na koniec była degustacja chleba na zakwasie. Pokaz miał na celu przekonanie przede wszystkim 
młodych ludzi, do zdrowotnych właściwości chleba na zakwasie.

Przedstawienie przyciągnęło wielu widzów, zaszczycili nas znamienici goście z panem burmi-
strzem i wiceburmistrzem na czele. Wydarzenie zostało również zauważone przez lokalne media: 
telewizję i prasę. 
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Na drugi dzień ten sam spektakl mieli możliwość obejrzeć uczniowie szkoły oraz nauczyciele. 
Zgromadzeni mogli się dowiedzieć wszystkiego na temat zdrowotnych właściwości pieczywa razo-
wego oraz korzyści płynących z jedzenia tradycyjnie pieczonego chleba. Dodatkowymi atrakcjami 
były: szkolny konkurs karaoke piosenek ludowych, ogłoszenie wyników konkursu na najlepszy 
plakat promujący jedzenie pieczywa na zakwasie oraz degustacja chleba wypiekanego tradycyjny-
mi metodami.
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Zespół Szkół w Kobułtach

Kobułty 80

11-300 Biskupiec

Tel./fax: 89/ 716 14 24

e-mail: spkobulty@interia.pl

http://spkobulty.fm.interia.pl/index.html

Przypomnieliśmy dobre tradycje 

 
Już po raz trzeci obchodziliśmy w naszej szkole „Tydzień Chleba na Zakwasie”.  

Przygotowaliśmy szereg działań promujących zdrowotne właściwości chleba na zakwasie, 
wypiekanego tradycyjnymi metodami. 

   „Tydzień” rozpoczęliśmy prezentacją multimedialną  
„Od ziarenka do bochenka” dotyczącą etapów powsta-
wania chleba i jego składników przygotowaną przez 

uczniów naszego gimnazjum. 

 
Kolejny dzień powitał wszystkich wystawą różnych rodzajów chleba prezentowanych na korytarzu 

szkolnym. Podczas przerw obiadowych uczniowie gimnazjum, którzy przygotowali wystawę 
zaprosili uczniów szkoły podstawowej oraz nauczycieli na konsumpcję pieczywa z dodatkiem 

pysznego smalcu, przygotowanego przez kucharza ze szkolnej stołówki.
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Następnie piekliśmy chleb w naszej szkole.

 

 
Na degustację wypieków byli zaproszeni wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.
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W czwartek uczniowie naszego gimnazjum odwiedzili piekarnię „Tradycyjną” w Biskupcu.  

Młodzież zapoznała się tam z cyklem technologicznym pieczenia chleba na zakwasie. 

 
Na zakończenie tygodnia uczniowie rozwiązywali krzyżówki  

i układali z rozsypanek wyrazowych przysłowia związane z chlebem  
oraz przygotowali plakaty zachęcające do jedzenia chleba na zakwasie.

Wszystkie działania zrealizowane podczas „Tygodnia Chleba na Zakwasie” miały na celu przy-
pomnienie dawnych tradycji związanych z wypiekiem chleba ukazanie znaczenia spożywania chle-
ba na zakwasie w profilaktyce chorób cywilizacyjnych.
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Zespół Szkół Mechanicznych

im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu

ul. Piastowska 5

78-100 Kołobrzeg

Tel.: 94/ 35 239 36

e-mail: zsmech@kolobrzeg.powiat.pl

http://zsmkolobrzeg.internetdsl.pl

Szkoła od parteru po dach pachniała chlebem

Kołobrzeg 14.11.2011 r.

Pani Walentyna Rakiel-Czarnecka 
Prezes Fundacji „Dobre Życie” 

Wcielając w życie idee zdrowego odżywiania, jako nauczyciele przedmiotów zawodowych Ze-
społu Szkół Mechanicznych im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu, po raz drugi z rzędu 
zorganizowaliśmy kampanię „Tydzień chleba na zakwasie”. Głównym celem akcji, zapoczątkowanej 
przez Fundację Dobre Życie było zwrócenie uwagi uczniów na jakość pieczywa i zachęcenie mło-
dzieży do spożywania chleba żytniego. Podczas prezentacji, które odbyły się w szkole zapoznano 
wszystkich uczestników z  cyklem produkcyjnym chleba, począwszy od przygotowania zakwasu 
poprzez formowanie aż po produkt końcowy jakim były pięknie upieczone bochenki chleba i drob-
nego pieczywa.

 
Zdjęcia produktów potrzebnych do upieczenia chleba żytniego na zakwasie

Kampanię promującą „Tydzień chleba na zakwasie”, rozpoczęliśmy dwa tygodnie wcześniej po-
lecając wychowawcom klas krótką 3-stronicową notatkę pt.: „CHLEB – co w nim siedzi”.

Cały tydzień ze środków otrzymanych z Urzędu Gminy w Kołobrzegu i pracodawców – kucha-
rze małej gastronomii „produkowali” przepiękne tartinki z pieczywa na zakwasie. 
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Zajadali się wszyscy na przerwach – a jak widać było czym. Przy okazji każdy z nas rozdając te 

drobne kanapeczki promował ich zbawienny wpływ na zdrowie naszego organizmu.

 
W piątek cała Szkoła od parteru po dach pachniała chlebem. 

Na koniec naszej akcji odbył się pokaz pieczywa upieczonego przez przyszłych piekarzy (kurs 
II stopnia) odbywających praktyki w  Trzebiatowie, Białogardzie, Gryficach, Wrzosowie i  trzech 
piekarniach w Kołobrzegu – PSS Społem, p. Adama Wierzbowskiego i p. Nizioła.

Istotnym elementem kampanii było również zwrócenie uwagi całej społeczności szkolnej na 
znaczenie pracy, jaką wykonują piekarze. 

 
Zdjęcie „adepta” sztuki piekarskiej, prezentującego wyroby z „chleba żytniego”.  

Wszyscy uczestnicy akcji za okazałe zaangażowanie otrzymali piękne podziękowania.

Nasz sukces to upieczone po raz pierwszy w piekarni pana Wierzbowskiego bagietki z ciasta na 
zakwasie – wszyscy byli zauroczeni ich wspaniałym smakiem.

Opracowała G. Olszak przy współudziale:  
Joanny Zendran i Izabeli Woźniak-Nasiadka
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Chleb pracą nabyty, bywa smaczny i syty
W daniach 17-21 października 2011 r. w naszej Szkole po raz trzeci przeprowadzona została 

kampania pt. „Tydzień Żytniego Chleba w Szkole”. Patronem akcji jest Fundacja Dobre Życie oraz 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Marek Sawicki. Uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem na-
uczycielek z bloku żywienia – Iwony Daniel i Andżeliki Kopczyńskiej zaangażowali się w tygodnio-
wą akcję, której celem było uświadomienie uczniom zalet, jakie płyną ze spożywania naturalnego 
żytniego pieczywa. 

Odbyły się zajęcia ze sporządzania i wypieku, zgodnie z wielowiekową tradycją, chleba żytniego 
z różnymi dodatkami smakowymi, w których uczestniczyli uczniowie technikum żywienia i zasad-
niczej szkoły, kształcący się w zawodzie kucharz małej gastronomii. Przygotowali oni stoisko z wła-
snoręcznie upieczonym chlebem, którym poczęstowani zostali wszyscy uczniowie i nauczyciele. 

Pięknie ubrana delegacja uczniów naszej Szkoły odwiedziła ponadto lokalne instytucje, orga-
nizacje i szkoły, wręczając świeżo upieczony chleb. W czasie trwania „Tygodnia Żytniego Chleba 
w Szkole” zorganizowane zostały wycieczki do pobliskiej piekarni „Chabers”, gdzie jej właściciel 
szczegółowo zapoznał młodzież z procesem technologicznym asortymentu piekarni, poczynając 
od sporządzenia zakwasu, poprzez wyrabianie ciasta aż po formowanie i pieczenie. Młodzież miała 
też okazję obejrzeć pracę urządzeń stosowanych w piekarstwie.

W szkole ogłoszony również został konkurs plastyczny na najciekawszy plakat promujący spo-
żywanie żytniego pieczywa. Laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody, ufundowane przez dyrektora 
szkoły mgra inż. Wojciecha Rudzińskiego. 

Młodzież pod opieką nauczycieli przygotowała także gazetkę ścienną promującą konsumpcję 
żytniego chleba. Na lekcjach technologii gastronomicznej uczniowie oglądali prezentację multime-
dialną, przedstawiającą etapy produkcji chleba oraz korzyści płynące z odżywiania się chlebem na 
naturalnym zakwasie.

Cała akcja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem młodzieży i  na pewno wpłynęła na 
zmianę nawyków żywieniowych jej uczestników, jak również przypomniała o poszanowaniu tra-
dycji, a co za tym idzie szacunku do chleba, bo trudno nie zgodzić się z tą prawdą zawartą w przy-
słowiu: „Biedna to kraina, gdzie chleb się kończy, a kamień zaczyna”.

Iwona Daniel, Andżelika Kopczyńska

Szkoła

Zespól Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  

w Kowalu im. Kazimierza Wielkiego

ul. Kazimierza Wielkiego 9

87-820 Kowal

tel./fax 54/284 22 19, 54/284 13 75

e-mail: zskowal@zskowal.edu.pl

www.zskowal.edu.pl
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Zdjęcia wykonane przez: Iwonę Daniel,  
Andżelikę Kopczyńską i Arkadiusza Ciechalskiego.

Piekarnia
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Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 

im. chor. Jana Szymańskiego w Marianowie

Marianowo 7

18-421 Piątnica

woj. Podlaskie

Tel.: 86/ 216 66 11

e-mail: zsmari@izd.psl.org.pl

http://marianowo.neostrada.pl/

...chleba naszego powszedniego...
W ZSCKR w Marianowie k/Łomży obchody „Dni Chleba na Zakwasie” po raz pierwszy miały 

miejsce w dniach 17-21 października 2011 roku.
Głównym celem imprezy było propagowanie zdrowego stylu życia, czyli w tym przypadku spo-

żywania chleba na zakwasie.
Koordynatorką przedsięwzięcia była pedagog szkolny – Ewa J. Wojtczak. Wspierały ją nauczy-

cielki – Hanna Kuczyńska, Sabina E. Kraszewska, Teresa Kamińska i Małgorzata E. Florczyk.
Na „Dni Chleba na Zakwasie” w Zespole Szkół CKR w Marianowie złożył się cały szereg działań 

przeprowadzonych przez nauczycieli:
 ✓ Przygotowanie ekspozycji na terenie szkoły i internatu: 

–  stelaże z informacjami o celu kampanii, historii chleba, gatunkach chleba, chlebie na za-
kwasie, przypomnienie aforyzmów o chlebie,

–  produkty związane z produkcją chleba: zboża, mąki, otręby, płatki zbożowe, nasiona ro-
ślin,

–  stoliki z różnymi rodzajami chleba na zakwasie, w tym wypieki naszej młodzieży.
 ✓ Pozyskanie sponsorów – właścicieli pobliskich piekarni.
 ✓ Pieczenie chleba na zakwasie przez młodzież z internatu.
 ✓ Kampania informacyjna w radiowęźle szkolnym.
 ✓ Prelekcje pedagoga szkolnego dla klas pierwszych, połączone z oglądaniem ekspozycji na 

terenie szkoły, uwieńczone konkursem „Co wiesz o chlebie?”
 ✓ Pogadanki w  internacie o  zdrowym żywieniu, w  tym o  chlebie na zakwasie, zakończone 

konkursem „Nasz chleb powszedni”.
 ✓ Degustacja ciasteczek z mąki żytniej z różnymi nasionami, słodem i miodem.
 ✓ Degustacja chleba na zakwasie z przygotowanym przez młodzież smalcem, masłem zioło-

wym, domowymi przetworami i miodem.
 ✓ Spotkanie maturzystów z przedstawicielami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 

w Łomży na temat zdrowego żywienia.
 ✓ Spotkanie młodzieży internatu z pracownikiem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiolo-

gicznej w Łomży na temat: „Zasady prawidłowego odżywiania i przechowywania żywności”.
 ✓ Pokaz fragmentu filmu autorstwa naszej młodzieży (I miejsce w konkursie MRiRW) „Wyro-

by, produkty i tradycje lokalne i regionalne w oparciu o PROW 2007-2013” .
 ✓ Wywiad dla radia „Nadzieja” z pedagogiem szkolnym, dyrektorem i młodzieżą o obchodach 

„Dni Chleba na Zakwasie”.
 ✓ Podsumowanie obchodów „Dni Chleba na Zakwasie” podczas uroczystego apelu. Wręcze-

nie przez dyrektora szkoły – pana Ignacego F. Kondrackiego dyplomów i nagród zwycięz-
com konkursu „Co wiesz o chlebie?”.
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Ośrodek  
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy

Michalinów Oleśnicki 1 

62-410 Zagórów 

woj. wielkopolskie

Tel.: 63/2762550

Od ziarenka do bochenka

Kilka słów o Ośrodku

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w  Michalinowie Oleśnickim jest 
niepubliczną, specjalistyczną placówką Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Upośledzonych 
Umysłowo Koło w Zagórowie i znajduje się na terenie powiatu słupeckiego w województwie wiel-
kopolskim. Ośrodek przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną 
w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz z wieloraką niepełnosprawnością, w prze-
dziale wiekowym od 3 do 25 lat. Nasi podopieczni potrzebują kompleksowej, wielodyscyplinarnej, 
rehabilitacyjno – edukacyjnej pomocy świadczonej w odpowiednich warunkach i z opieką dosto-
sowaną do stanu wychowanków. Do Ośrodka w roku szkolnym 2011/2012 uczęszcza 29 dzieci.

Wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych odbywa się na wielu płaszczyznach i  jest 
głównym czynnikiem zarówno w usprawnianiu ruchowym, edukacyjnym, jak i terapeutycznym. 
Jedną z form terapii prowadzonych w Ośrodku jest ergoterapia, czyli leczenie pracą. Poprzez dzia-
łania praktyczne uczniowie mają możliwość rozwijania i doskonalenia umiejętności wykonywania 
prostych prac w gospodarstwie domowym pod kierunkiem osoby dorosłej. Na zajęciach ucznio-
wie nie tylko opanowują określone programem umiejętności, ale kształtują także poczucie własnej 
sprawczości. To kompensuje ich niepełnosprawność intelektualną, budzi w nich wiarę we własne 
siły, daje poczucie społecznej przydatności. Nasi uczniowie szczególnie chętnie uczestniczą w za-
jęciach kulinarnych i zawsze pomimo wielu ograniczeń psychofizycznych angażują się we własne 
działania. Dlatego z ogromnym zapałem przystąpiliśmy do udziału w tegorocznej edycji „Tygodnia 
Chleba w Szkole” i zorganizowaliśmy w Ośrodku „Tydzień Chleba na Zakwasie”. 

Przystępując do akcji za priorytet wyznaczyłam sobie nie tylko kwestię uświadomienia uczniom 
zdrowotności chleba wypiekanego według tradycyjnej receptury, ale również przybliżenia całego 
procesu powstawania chleba. Dlatego nazwałam naszą akcję „Od ziarenka do bochenka”. Cały cykl 
zajęć został podzielony na pięć etapów.
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I etap – Cel: podniesienie świadomości wpływu żywienia na zdrowie i funkcjonowanie organizmu.

Żeby zdrowym być,
trzeba zdrowo żyć!

Realizując wyznaczony cel przeprowadzona została prelekcja pod hasłem „Zdrowo jem – szyb-
ko rosnę” na temat podstawowych składników odżywczych. Potem wykonaliśmy wspólnie pira-
midę żywieniową oraz tablicę dydaktyczną pt. „Podstawowe składniki odżywcze i  ich znaczenie 
dla organizmu człowieka”. Zadaniem dzieci było wyklejenie papierem samoprzylepnym etykietek 
różnych produktów, a następnie przypisanie ich do właściwych grup żywieniowych. Szczególną 
uwagę poświęciłam grupie „produkty zbożowe”. Odnosząc się do własnych doświadczeń i wiedzy 
uczniów zwróciłam uwagę na produkty mączne typu: chleb, bułki, rogale. Dzieci miały również 
możliwość polisensorycznego poznawania świeżego, chrupiącego chleba wypieczonego na zakwa-
sie i przyznały, że pachnie i smakuje doskonale.

 

II etap –  Cel: Zapoznanie dzieci z cyklem produkcji zboża oraz z różnicowaniem ich gatunków.  
Wycieczka do ekologicznego gospodarstwa rolnego.

Skąd na stole smaczny chlebek?
Rolnik sieje ziarno w glebę.

kiedy zboże jest dojrzałe,
rolnik kosi je z zapałem,

potem młóci, w swych maszynach
i wywozi plon do młyna.

Chcąc przybliżyć dzieciom w  sposób naturalny proces otrzymywania ziarna wybraliśmy się 
z uczniami do gospodarstwa rolnego. Właściciel zapoznał nas z  techniką przygotowania gruntu 
pod zasiew, sianiem i zbiorem zboża prezentując maszyny niezbędne do prac polowych. Następnie 
zaprezentował nam sposób uprawy i wysiewu zboża. Wspólnie nazywaliśmy i grupowaliśmy różne 
gatunki zbóż. Właściciel fermy interesująco zobrazował dzieciom sposób sprzedaży i  transportu 
zboża do młyna. Dzieci dowiedziały się również, że ziarno nie służy tylko do wytwarzania żywno-
ści dla ludzi, ale również jest karmą dla zwierząt. Ogromną radość sprawiła dzieciom możliwość 
dokarmiania kur. Po powrocie do Ośrodka wysialiśmy otrzymane w prezencie ziarno owsa i żyta 
do doniczek i stworzyliśmy kącik przyrodniczo-ekologiczny.
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III etap –  Cel: zapoznanie uczniów z procesem technologicznym produkcji mąki.  
Wizyta w młynie.

Młynarz, w młynie, ziarno miele,
białej mąki robi wiele.

Pragnąc zapoznać dzieci z procesem technologicznym produkcji mąki wybraliśmy się z wizytą 
do młyna w  Grodźcu. Dzieci mogły obserwować pracę urządzeń służących do mielenia ziarna 
zbóż, jak również urządzeń usuwających zanieczyszczenia. Duże wrażenie wywarły na nas pracu-
jące urządzenia transportowe: podnośniki, podajniki, przenośniki. Uczniowie zwiedzili również 
paczkowalnię oraz magazyn produktów i doskonale już wiedzą, o tym, że ziarno wsypywane jest na 
górze, a produkty odbierane i pakowane na dole młyna. Oprócz wiedzy zdobytej poprzez doświad-
czenie dotyczącej sposobu produkcji mąki, uczniowie w ramach edukacji prozawodowej zapoznali 
się również z ciężką pracą młynarza. Mieli możliwość obserwacji codziennych obowiązków wypeł-
nianych przez młynarzy, jak również uświadomienia sobie celowości ich pracy. 

 

IV etap –  Cel: zapoznanie uczniów z technologią tradycyjnego wypieku chleba.  
Wizyta w piekarni.

Mąka trafia do piekarza,
który ciasto, z niej wytwarza.
Z ciasta robi: chleb, rogale...
W piecu piecze je wytrwale.

Kontynuując akcję dzieci wraz z opiekunami zwiedziły piekarnię w Lądku. Uczniowie zapozna-
li się z tradycyjną recepturą i procesem wypieku pieczywa. Najpierw zwiedziliśmy magazyn wypeł-
niony workami z mąką. Obserwowaliśmy, jak przygotowuje się zakwas chlebowy oraz jak specjal-
na maszyna poprzez sito usuwa zanieczyszczenia z mąki. Uczniowie z wielkim zainteresowaniem 
przyglądali się jak kształtuje się kęsy ciasta w tradycyjny, ręczny sposób. Wszyscy byli pod wielkim 
wrażeniem sprawnych rąk pana piekarza, który ,,wyczarowywał” kształtne chleby, bułki, rogaliki 
i chałki. Niezwykłą atrakcją była dla uczniów możliwość umieszczenia wyrośniętego pieczywa przy 
pomocy specjalnej łopaty w ogromnym piecu. Co pewien czas dzieci kontrolowały fazy wypieku 
chleba, zaglądając do komory pieca. Dowiedzieliśmy się także: w jaki sposób powstaje chrupiąca 
skórka, jak można urozmaicić smak chleba, zobaczyliśmy sposób krojenia i pakowania pieczywa. 
Pod koniec wizyty mieliśmy możliwość posmakowania świeżo wypieczonego, pachnącego i chru-
piącego chleba oraz pysznych rogali. Ponadto dostaliśmy od Pana piekarza prawdziwy zakwas oraz 
ziarna słonecznika i dyni. Była to dla nas niezwykła lekcja, z której wynieśliśmy praktyczną wiedzę 
na temat zawodu piekarza oraz wytworów pracy jego rąk. 
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V etap – Cel: Rozwijanie umiejętności wypiekania chleba na zakwasie.

Jest pieczywo, ślinka leci, 
Więc smacznego, drogie dzieci!

Był to najbardziej pracowity dzień podczas całego cyklu zajęć, bowiem zadanie jakie sobie 
postawiliśmy było niezwykle trudne. Nasi uczniowie po raz pierwszy mogli sprawdzić się w roli 
piekarzy. Po wizycie w piekarni wiedzieliśmy doskonale, że wypiek chleba jest procesem złożo-
nym i wymagającym od nas dużego zaangażowania. Po dokładnej analizie przepisu na domowy 
chleb uczniowie przystąpili do przygotowania niezbędnych produktów i odmierzania składników. 
W ogromnej misce łączyliśmy mąkę z zaczynem, płatkami owsianymi, cukrem, solą i zaparzonymi 
nasionami. Po połączeniu wszystkich składników najsilniejsi chłopcy mogli wykazać się swoją siłą, 
wyrabiając ciasto. Ze wspaniale wyrośniętego ciasta uczniowie formowali bochenki i przekładali 
do foremek. Następnie ciasto chlebowe trafiło do dobrze nagrzanego piekarnika. Zapach pieczo-
nego chleba roznosił się po całym Ośrodku, a czas wypiekania urozmaiciły nam wspólne zabawy 
muzyczno – ruchowe przy muzyce. Świeży i  pachnący chleb smakował wyśmienicie z  dżemem   
brzoskwiniowym wykonanym również przez naszych uczniów. To było pyszne! 

Zajęcia związane z przeprowadzeniem akcji „Tydzień Chleba Na Zakwasie w Szkole 20011” po-
zwoliły w sposób najbardziej interesujący, a zarazem najbardziej owocny zapoznać uczniów ze szczyt-
nym tematem i  celem akcji. Dostarczyły naszym uczniom nie tylko informacji na temat wartości 
zdrowotnych chleba wypiekanego w tradycyjny sposób, ale były przede wszystkim bogatą w pozy-
tywne doświadczenia przygodą. Cykl zajęć pozwolił na pogłębienie wiedzy prozdrowotnej oraz pro-
zawodowej, a zdobyte poprzez działanie doświadczenie i umiejętności dały możliwość poczucia wła-
snej  sprawczości i satysfakcji. Sądzę, że również rodzice naszych podopiecznych z zainteresowaniem 
i podziwem śledzili poczynania własnych dzieci. Pragnąc oczarować rodziców smakiem świeżego, 
chrupiącego pieczywa zaplanowaliśmy, że niebawem zaprosimy rodziców aby wspólnie z nimi we-
dług naszej receptury upiec zdrowy, tradycyjny chleb. Z ogromną przyjemnością podzielimy się rów-
nież z panią naszym foto-przepisem, który powstał podczas realizacji V cyklu akcji.
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Podajemy wypróbowany przez nas foto-przepis na domowy chleb na zakwasie.

  
 Przygotuj produkty. Przygotuj narzędzia pracy.

  
 Wsyp płatki owsiane do miski, dodaj wodę.  Dodaj rozkruszone drożdże, cukier, sól i zaczyn.

  
 Wymieszaj dokładnie i pozostaw do wyrośnięcia.  Dodaj mąkę, zaparzone nasiona.

  
 Wyrabiaj ciasto.  Posyp blaszki mąką, zagnieć kęsy ciasta.
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 Uformuj chlebki, ponacinaj ciasto. Przełóż ciasto do brytfanny, uformuj.

  
 Wstaw do piekarnika. Wyjmij upieczony chleb.

Odczekaj chwilę, aż przestygnie i wyjmij chleb z blaszki.
I gotowe, smacznego! 

Koordynator akcji „Tydzień Chleba Na Zakwasie w Szkole 2011”  
Teresa Borowska
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Gimnazjum

w Nowym Mieście Lubawskim

ul. Działyńskich 14

13-300 Nowe Miasto Lubawskie 

Tel.: 56/ 474 22 71

e-mail:z gimnazjum_nowe_miasto@poczta.onet.pl

www.gimnazjumnml.pl

O chlebie już pod raz drugi
Odpowiadając na apel Fundacji Dobre Życie Gimnazjum w Nowym Mieście Lubawskim już po 

raz drugi zorganizowało „Tydzień Żytniego Chleba”. 

Przygotowaniem, organizacją oraz przebiegiem kampanii zajęli się wolontariusze naszego Gim-
nazjum pod opieką pań: Moniki Puchniarz, Katarzyny Grubalskiej oraz Marii Michalskiej.

W ramach kampanii zorganizowaliśmy:
 ✓ zajęcia dla uczniów nauczanych indywidualnie o tematyce związanej z  chlebem, jego pro-

dukcją oraz wartościami odżywczymi, według wcześniej opracowanego scenariusza;

 ✓ wycieczkę do Piekarni w Pacółtowie, w której wzięli udział uczniowie nauczani indywidual-
nie wraz ze swoimi nauczycielami, rodzicami oraz wolontariuszami. 
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Podczas wizyty w piekarni pan kierownik omówił proces produkcji chleba oraz bułek, tech-
nologię tradycyjnego wypieku pieczywa na zakwasie, po czym poczęstował nas pysznym chlebem 
żytnim bez „ulepszaczy”. 

 



63

 ✓ Kiermasz kanapek z żytniego chleba w plenerze. Chleb upiekła pani K. Grubalska, a smacz-
ne, zdrowe kanapki przygotowali wolontariusze pod opieką pani A. Nowińskiej na stołówce 
szkolnej. 

 
Uczniowie, nauczyciele oraz Pani Dyrektor Bożena Rutkowska-Marciniak ze smakiem degusto-

wali żytnie kanapeczki.

 

 
Idea promowania zdrowego chleba, głównie żytniego, wypiekanego tradycyjnymi metodami 

spotkała się dużym zainteresowaniem uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli.
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Przedszkole Bajkowy Dom

ul. Wyszyńskiego 22

10-456 Olsztyn

Tel.: 89/ 533 18 57

e-mail: przedszkole@bajkowydom.olsztyn.pl

http://85.128.249.94/www/index.html

W Bajkowym Domu  
zagościł chleb na zakwasie 

W naszym przedszkolu od trzech lat organizujemy zajęcia i zabawy przybliżające dzieciom spo-
sób powstawania chleba oraz jego znaczenie w naszej codziennej diecie. Chleb, który zakupujemy 
jest robiony na zakwasie i posiada certyfikaty zdrowej żywności. Starsze grupy chodzą na wycieczki 
do piekarni, poznają etapy powstawania chleba, pieką go. Młodsze bawią się ziarnem, lepią bu-
łeczki, rogaliki z masy solnej, chodzą do sklepu z pieczywem. Okruszki chleba zawsze zbieramy 
i karmimy nimi ptaki.

Oto kartki z pamiętnika jednej z grup …

Pierwszy dzień – poniedziałek
Dzisiaj byliśmy w  sklepie z  pieczywem. Zobaczyliśmy tam, jakie są jego rodzaje. Kupiliśmy 

chleb jasny i ciemny oraz bułki z ziarnami. Pani w sklepie zapewniła nas, że był on robiony na za-
kwasie, dlatego jest bardzo zdrowy.

Chleb smakował nam znakomicie. Jest z maki, a skąd się bierze mąka? A to już nam opowie-
działy nasze panie. Rośnie zboże. Złote kłosy skrywają wielki dar – ziarno... Musieliśmy to spraw-
dzić. SAMI!!! 

  
Dlatego wyłuskiwaliśmy ziarna z kłosów. 

Panie miały rację. Znaleźliśmy w nich mnóstwo ziarenek.

Drugi dzień – wtorek
Każdy z nas z niecierpliwością szedł do przedszkola. Dziś mieliśmy odkryć, gdzie jest ta mąka. 

Czy rzeczywiście mogła ukryć się w tak maleńkich ziarenkach? Pani z tajemniczą miną chodziła od 
rana po sali. Po śniadaniu pokazała nam dziwną maszynę z korbką, To był młynek. Miał malutką 
szufladkę. Kiedy wsypaliśmy nasze ziarno do młynka i zakręciliśmy kilka razy korbką, sprawdzili-
śmy czy coś pojawiło się w szufladce. Był tam proszek – mąka, ale nie była całkiem biała. Spróbo-
waliśmy ją przesiać przez sitko. W sitku zostały otręby, a w miseczce pojawiła się bieluśka mąka. Ale 
my z powrotem pomieszaliśmy wszystko razem. Taka maka jest zdrowsza.

Z ochotą zabraliśmy się do zmielenia swoich ziaren.
Oj, nie było to łatwe...
Ale wspólnymi siłami daliśmy radę. Ciekawe, jak się ten chleb piecze? Jutro to sprawdzimy.
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Trzeci dzień – środa
Dzisiaj byliśmy na wycieczce w piekarni, z której codziennie jemy w przedszkolu chlebek. Chleb 

ten ma certyfikat zdrowej żywności, jest wyrabiany na zakwasie i jest zdrowy. Zobaczyliśmy, jak się 
go produkuje. Były tam wielkie maszyny i bardzo gorąco. Zobaczyliśmy, jak z maki, wody i zakwa-
su powstają bułki, chleb pszenny, żytni i razowy.

Poczęstowano nas też chlebem – bardzo nam smakował. Dostaliśmy też zakwas, aby nasz chleb, 
który jutro upieczemy był i smaczny, i zdrowy. Po powrocie do przedszkola postanowiliśmy zrobić 
sobie czapki. Jutro zobaczycie jak wyglądamy.

Czwarty dzień – czwartek
Dziś wielki dzień – piekliśmy chleb: z naszej mąki, z naszych ziaren – jak w historyjce” od ziaren-

ka do bochenka”. Rano przygotowaliśmy zaczyn z zakwasu i mąki. Ale rósł , ho, ho. A po śniadanku 
zaczęliśmy mieszać, ugniatać. Pamiętaliśmy też o czystości: umyte ręce, fartuszki i nasze czapki.

 
Zrobiliśmy aż 4 chleby na zakwasie – dwa z maki żytniej i dwa z pszennej razowej ( to ta nasza). 

Żytnią mąkę przyniosła pani. Wspólnie z panią kucharka wstawiliśmy chleb do naszego piekarnika.

 
Wkrótce po całym przedszkolu rozniósł się piękny zapach.
Niestety – zjemy nasz chlebek dopiero jutro.
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Piąty dzień – piątek
Nasz chleb prezentował się okazale. Od rana zaczęliśmy smarować go masłem. Po cichu pod-

skubywaliśmy kromki. Każdy chciał już spróbować swojego wypieku. Ale najpierw poczęstowali-
śmy panie i wszystkie dzieci w przedszkolu. Sami też próbowaliśmy wypieków innych grup.

 
PYCHA!!!

Poczęstowaliśmy też naszych rodziców. Wszystkie mamy wzięły od pań przepis, a my pomożemy 
przy wygniataniu ciasta. Postanowiliśmy, że w tym roku podczas wszystkich ważnych uroczystości 
w przedszkolu na naszych stołach będzie gościł upieczony przez nas chleb na zakwasie. A na Boże 
Narodzenie każda mama dostanie w prezencie zakwas z naszych wigilijnych bochenków chleba.

 
Tak będziemy promować i zachęcać do własnego wypieku chleba na zakwasie. Niech jego baj-

kowy smak zagości w każdym domu, tak jak w naszym.

Smacznego!
Przedszkolaki z Przedszkola  
„Bajkowy Dom” w Olsztynie

Artykuł opracowała Edyta Markowicz –  
nauczyciel grupy „Biedronki”  

z Przedszkola „Bajkowy Dom” w Olsztynie.
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Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mieszka I

ul. Grabowska 1-3

63-400 Ostrów Wielkopolski

Tel.: 62/ 736 46 27

e-mail: sp5ostrow@wp.pl

http://sp5.osw.pl/o-szkole/

Poszliśmy do piekarni
W ramach kampanii pn. „Tydzień Chleba na Zakwasie w Szkole 2011” uczniowie klasy III C 

wybrali się na wycieczkę do Piekarni „Mima” w Ostrowie Wielkopolskim. Dzieci dowiedziały się 
i zobaczyły w jaki sposób powstaje tradycyjny, codzienny chleb na zakwasie oraz poznały produk-
cję innych wypieków. Uczestnicy mieli możliwość samodzielnego przygotowania z gotowego ciasta 
własnych chlebków, bułeczek, chałek, które następnie zostały upieczone i zabrane przez nich do 
domu. 

Celem wycieczki było podniesienie świadomości dzieci i ich rodziców na temat zdrowotnych 
właściwości chleba na zakwasie i troski o własne zdrowie.

Jolanta Urbanowicz 
wychowawczyni klasy III C
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Szkoła Podstawowa w Oszkowicach

Oszkowice 28, 

99-423 Bielawy 

Tel.: 46/ 838 24 35

e-mail: oszkowicesp@op.pl 

http://www.

Uczniom bardzo spodobała się idea  
„Tygodnia chleba”

Poniedziałek, 10.10.2011 r. – „Od ziarenka do bochenka”
Obchody „Tygodnia Chleba na Zakwasie w Szkole Podstawowej Oszkowicach” rozpoczęły się 

zbiorową projekcją filmów edukacyjnych, dzięki której cała społeczność szkolna (oddział O, klasy 
I – VI oraz wszyscy nauczyciele) mogli poznać proces przemysłowego wyrobu chleba i innych pro-
duktów mącznych, a także tradycyjny, domowy wypiek na zaczynie chlebowym oraz porównać je 
ze sobą.

  Na zdjęciu p. dyrektor i nauczyciel j. angielskiego uru-
chamiają projektor. Uczniowskie miny zdradzają duże 

zainteresowanie. Będzie ono towarzyszyć wszystkim 
dniom obchodów.

Niezapomniane dla wszystkich wrażenie wywarła scena wsadzania chleba do tradycyjnego pie-
ca chlebowego, a także przyglądanie się „na żywo” bohaterowi „Tygodnia” – zakwasowi chlebowe-
mu z odrobiną ziaren siemienia lnianego.

Wtorek. 11.10.2011 r. – „Czy z tej mąki będzie chleb?”
Główną atrakcją wtorkowego dnia była wycieczka uczniów klas III – VI wraz z towarzyszącymi 

im nauczycielami do „Młyna na Grobli” w Piątku.
Dzieci przyglądały się sposobom wytwarzania śruty, dowiedziały się m. in.: jak rozwijało się 

i przekształcało młynarstwo, jak niegdyś przetwarzano zboża na kasze, jak wygląda dzisiaj praca 
młynarza i oczywiście ile jest typów mąk i z której będzie można wypiec dobry chleb.
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Uczniów interesowało prawie wszystko  Lecz najbardziej podobał się pan 
np.: „Jakie tu niegdyś było koło? Podsiębierne?” młynarz i mączny pył, którego było mnóstwo.

Środa. 12.10.2011 r. – „Sprawdzę, co wiem, zanim go zjem”
W środę na forum całej szkoły reprezentanci klas IV, V i VI  stoczyli prawdziwe boje turniejowe. 

W czterech konkurencjach: ułożeniu tekstu reklamowego do filmiku edukacyjnego o chlebie na 
zakwasie; scence związanej z historią piekarnictwa; rundce pytań i odpowiedzi oraz w konkursie 
na najpiękniejszą kanapkę na żytnim chlebie na zakwasie udowodnili, że o chlebie i jego historii, 
wartościach zdrowotnych i promocji wiedzą dużo.

  Uczennice klasy V na tle dziewiętnastowiecznej chaty 
wiejskiej zaprezentowały scenki o dziejach chleba.

Dzień zakończyła degustacja chleba żytniego na zakwasie, który upiekł jeden z  nauczycieli, 
a pokroiły i posmarowały masłem i miodem mamy z Rady Rodziców. Był przepyszny!

Czwartek. 14.10.2011 r. – „Dzielmy się chlebem, dzielmy się niebem”
Wymiar wychowawczy związany z poszanowaniem chleba (montaż słowno – muzyczny skiero-

wany do starszych kolegów) i zabawowo – rekreacyjny (kompozycja wierszyków i zabaw muzyczno 
– ruchowych dla dzieci z oddziału 0 i kl. I) posiadały występy uczniów klasy II i III.

W zrozumieniu poważnej treści utworów poetyckich pomagała prezentacja multimedialna
W przerwie przed pokazami dla maluchów koordynator „Tygodnia” opowiadała o ciekawost-

kach związanych z poszczególnymi typami pieczywa i o rodzajach przetworów zbożowych. 
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Było warto!
Szkoła Podstawowa w  Oszkowicach po raz pierwszy uczestniczyła w  obchodach „Tygodnia 

Chleba na Zakwasie” i, do czego obligują nas ankiety ewaluacyjne wypełniane przez uczniów 
w klasach III – VI, na pewno nie po raz ostatni. Uczniom bardzo spodobała się idea tygodnia, na 
co wpływ miała bez wątpienia forma przekazu informacji.

W wyniku przeprowadzonej akcji prawie 95,12% uczniów wie, że tradycyjnie pieczony chleb na 
zakwasie jest zdrowy. Uczniom najbardziej podobała się:

 ✓ wycieczka do młyna – 73,17% zaznaczeń;
 ✓ turniej – 50% zaznaczeń;
 ✓ projekcja filmów, akademia, degustacja chleba – po 25% zaznaczeń.

W uzasadnieniu wyboru formy uczniowie zwracali uwagę na interesujące nieznane im dotych-
czas treści, dobre przygotowanie akcji, osobiste zaangażowanie, świetny smak chleba.

Za najważniejsze efekty „Tygodnia” uczniowie uznali w kolejności:
 ✓ zdobycie wiedzy o procesie przygotowania chleba (65,4% ankietowanych);
 ✓ poznanie pracy młynarza (56,1%);
 ✓ zdobycie wiedzy o wartościach odżywczych i zdrowotnych chleba na zakwasie (46%);
 ✓ poznanie typów mąk i kasz (29,27%);
 ✓ uświadomienie sobie, że chleb należy szanować (29,27%);
 ✓ poznanie etapów przetwarzania zbóż (17,07%);
 ✓ poznanie zasad układania tekstu reklamowego (12,2%).
 ✓ 85,4% ankietowanych chce, aby „Tydzień Chleba na Zakwasie” odbył się w następnym roku.

Opracowała: koordynator „Tygodnia” – Irena Funk
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Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości 
 

im. Abpa A.J. Nowowiejskiego w Płocku

ul. Padlewskiego 2

09-402 Płock

Tel.: 24/ 365 86 80

e-mail: szkola@zsuip.pl

http://www.zsuip.pl/

Wyszliśmy z ideą dobrego chleba poza szkołę
Już po raz drugi zorganizowaliśmy w naszej szkole „Tydzień chleba”. Pomysł tak nam się spodo-

bał, że tym razem zaprosiliśmy do naszej pracowni piekarsko-cukierniczej sąsiadów-przedszkola-
ków.

Nasi mali gościa aktywnie uczestniczyli w  tradycyjnym procesie wytwarzania, formowania 
i wypieku chleba na zakwasie. Spotkania miało także walory poznawcze i wychowawcze, gdyż mali 
konsumenci dowiedzieli się, że pieczywo na zakwasie jest dla nich najzdrowsze. 
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Doskonałą okazją do wyjścia z kampanią na zewnątrz szkoły stały się turnieje sportowe i za-
wody strzeleckie, organizowane przez naszą szkołę. Były to np. „Srebrne Muszkiety” (etap mię-
dzyszkolny, powiatowy i wojewódzki), „Sprawni jak żołnierze” (etap wojewódzki) i zawody z okazji 
Święta Konstytucji 3 Maja. Uczestnicy tych imprez poznali dzięki nam niepowtarzalny smak razo-
wego chleba na zakwasie i dowiedzieli się, dlaczego powinni wybierać taki rodzaj pieczywa.

Nasza kampania trwała nieprzerwanie cały rok szkolny i będzie kontynuowana w latach następ-
nych.

Mirosław Wojciechowski 
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Zespól Szkół Centrum  

Kształcenia Rolniczego w Potoczku

Potoczek 43

23-313 Potok Wielki 

Tel./fax 15/ 8740 268

e-mail: zsr_pot@poczta.onet.pl

www.zsr_pot.republika.pl

Chleb na zakwasie na 50-lecie szkoły 
W tym roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku „Tydzień chleba” 

został połączony z obchodami Jubileuszu 50-lecia szkoły, który odbył się 13 października.
Uczennice klasy II Technikum kształcące się w  zawodzie Technik Żywienia i  Gospodarstwa 

Domowego oraz klasy I Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie Kucharz Małej Gastronomii 
przygotowywały i wypiekały chleb żytni na zakwasie, a następnie częstowały nim przybyłych na 
obchody 50-lecia gości oraz uczniów i pracowników Szkoły. 

Chleb podawany był z domowym smalcem, z cebulką i skwarkami, oraz z kiszonym ogórkiem. 
Przybyli goście byli bardzo zainteresowani stoiskiem z chlebem, zadawali pytania związane z wy-
piekiem chleba, a także przygotowaniem dodatków do niego. Uczennice przedstawiły historię oraz 
walory zdrowotne i smakowe żytniego chleba na zakwasie, a także odpowiadały na pytania zada-
wane przez uczestników Jubileuszu.

 
Ciekawostką z przeszłości było naczynie służące do przygotowywania rozczynu (przeprowa-

dzenia fermentacji kwasowej mąki żytniej), czyli tzw. dzieża. Wykonywana była z drewna dębo-
wego, lipowego lub świerkowego. Najlepszy budulec na dzieżę stanowiło drzewo, w które uderzył 
piorun, ponieważ niszczył on wszelkie bakterie zagnieżdżone w nim. Piekarz mógł wprowadzić do 
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skrzyni „zaczątek” – bakterie z rozczynu stawały się dominujące i zagnieżdżały się w skrzyni, co 
zapewniało uzyskanie preferowanego smaku. Współcześnie hoduje się wybrane szczepy bakterii 
i w postaci lioflizowanej dostarcza do piekarni.

Pieczywo produkowane na zakwasach wyróżnia się wieloma właściwościami prozdrowotnymi. 
Dostarcza cenne dla zdrowia składniki odżywcze i stosunkowo dużo błonnika. W czasie długiej 
fermentacji dochodzi do rozkładu mikotoksyn, pochodzących z mąki zanieczyszczonej pleśnia-
mi i do redukcji kwasu fitynowego, upośledzającego wchłanianie związków mineralnych i białek, 
dochodzi także do redukcji poziomu szkodliwych dla zdrowia enzymów. Chleb produkowany na 
naturalnym zakwasie charakteryzuje się wysoką zawartością kwasu mlekowego, dzięki czemu sty-
mulowany jest system immunologiczny (obronny) człowieka. Najważniejszą zaletą pieczywa pro-
dukowanego na zakwasie jest jego smakowitość. Chleb powinien być smaczny, ponieważ smaczna 
żywność jest właściwie trawiona i przyswajana w przewodzie pokarmowym.

Otylia Kowal
Monika Wójcik
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Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Praszce

Praszka, ul. Fabryczna 18

Tel.:34/ 366-59-89

e-mail szkoły:psp3praszka@wp.pl

http://psp3praszka.edupage.org

„Chleb pracą nabyty, jest smaczny i syty”

Szanowna Pani Walentyno,
Szkoła Podstawowa nr 3 w Praszce pierwszy raz włączyła się do akcji i muszę przyznać, że dała 

nam ona dużo radości i satysfakcji. Pieczenie chleba zjednoczyło całą społeczność szkoły, nauczy-
cieli, uczniów, rodziców i dziadków. Poznaliśmy wiele rodzajów chleba, zaprzyjaźnione babcie opo-
wiadały o tym jak pieczenie chleba wyglądało w ich domach, a nowoczesne mamy przynosiły swoje 
maszynki do pieczenia chleba. Wymiana przepisów i degustacja różnych rodzajów chleba zdawała 
się nie mieć końca. Spróbowaliśmy więc chleba orkiszowego i razowego i z dynią i ze słoneczni-
kiem, był graham i chleb mleczny. A dzieci.... coż, dotąd nie przywiązywały wagi do tego co jedzą, 
a teraz przybiegają podczas przerw i chwalą się kanapkami. „Tydzień Chleba na Zakwasie” przez 
cały okres trwania akcji wspierała Piekarnia GS Samopomoc Chłopska z Praszki, której pracowni-
cy pomagali piec dzieciom chleb i zapraszali na spotkania z piekarzami. Szkolna higienistka, pani 
Marylka też włączyła się do akcji, opowiadała dzieciom jak ważny jest chleb w codziennej diecie 
dzieci i dorosłych. 

Pomysł „Tygodnia chleba” na zakwasie bardzo nam się podoba i z całą pewnością zorganizuje-
my taki również za rok.

Przesyłam prezentację, którą zrobiły dzieci, żeby podsumować „Tydzień chleba”.

Pozdrawiam i do usłyszenia za rok
koordynator szkolny 

Patrycja Belka

TYDZIEŃ CHLEBA NA 
ZAKWASIE! 

 Odważona ilość mąki trafia razem z wodą i zakwasem do urządzenia, które 

wyrabia ciasto 

 Z wyrobionego ciasta formowane są bułki, rogale 

i chleb… 
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 Formy z wyrobionym ciastem układamy na wózkach piekarniczych  Po włożeniu pieczywa do pieca, odprowadzamy wózek na swoje miejsce. 

 Wkładanie surowego chleba do pieca. 

 Chlebki się pieką… 
Kilka kwadransów 

później… 

 ŁOPATY W DŁOŃ!!!!!!!!!!!!!!!! 

 Wreszcie podjeżdżamy z wózkiem do pieca!  Wypieczony i rumiany chleb ze sobą zabieramy, pędzimy do szkoły -tam ze 

smakiem go zjadamy  

 Za ciężką pracę musi być nagroda! 

 Częstujemy uczniów klas młodszych…  …i starszych  

Szkoda, że Dzień Chleba tak szybko się skończył. Wszyscy świetnie się bawili, 

brzuszki napełnili…, ale roczek szybko zleci i znów do piekarni pójdą dzieci  

 

 

„Chleb pracą nabyty, jest smaczny i syty.” 
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Zespół Szkół w Przemkowie

Leśna Góra 3

59-170 Przemków

Tel.: 76/ 832 06 66

e-mail: gim_przemkowo@poczta.onet.pl

http://www.zsprzemkow.internetdsl.pl/

Chleb z masłem czosnkowym
W dniach 10-16 października 2011 r. w Zespole Szkół w Przemkowie im. Ireny Sendler wzo-

rem ubiegłego roku odbyła się ogólnopolska kampania edukacyjna „Tydzień Chleba na Zakwasie 
w Szkole”. Patronat nad kampanią objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi. Głównym organizatorem i zarazem propagatorem zdrowego odżywiania 
jest Fundacja Dobre Życie.

Celem kampanii – jak podkreślają organizatorzy – jest zwrócenie uwagi na problem chleba, 
a także podniesienie świadomości konsumentów na temat zdrowotnych właściwości chleba na za-
kwasie, wypiekanego tradycyjnymi metodami. „Tydzień Chleba w Szkole” jest okazją, by zastano-
wić się nad swoją dietą, uważniej wybierać produkty w sklepie, zacząć się troszczyć o swoje zdrowie.

Kampania wzmacnia symbol chleba: jest to nauka szacunku do chleba oraz do ludzi, dzięki 
którym powstaje, motywacja do dzielenia się chlebem z  innymi, zachęta do szukania sposobów 
zagospodarowania suchego chleba, żeby nie był wyrzucany do śmietnika.

W tych dniach Szkolny Klub Wolontariusza wraz z opiekunami – Darią Sapian oraz  Małgorzatą 
Zawiłowicz – przygotował i rozprowadzał ulotki informacyjne, na których znalazła się Złota Karta 
Prawidłowego Żywienia. Przygotowano także ścienną gazetkę informacyjną oraz plakaty promu-
jące tę, jakże ważną kampanię. W każdej klasie Gimnazjum na zajęciach z wychowawcą młodzież 
dowiadywała się, skąd pomysł na taką akcję w szkole oraz dlaczego warto się zdrowo odżywiać.

12 października odbyła się najsmaczniejsza część kampanii – degustacja chleba z rodzimych prze-
mkowskich piekarni. Dzięki uprzejmości piekarni Kupczyk oraz Gminnej Spółdzielni „SCh” w Prze-
mkowie młodzież oraz nauczyciele mogli zasmakować pysznych wypieków na słodko – z miodem 
i na słono – ze smalcem i kwaszonym ogórkiem (pachnący smalec przygotowały – Małgorzata Za-
wiłowicz oraz Jolanta Trygar). Przebojem pięknie ustrojonych stołów stał się chleb specjalnie przy-
gotowany na to Święto przez nauczyciela Zespołu Szkół – Jolantę Trygar – chleb na gorąco z masłem 
czosnkowym. Przepis na ten pysznie przygotowany chleb rozchodził się jak świeże bułeczki.

Dodatkowo dla młodzieży zostały przygotowane konkursy na wiersz o chlebie oraz na plakat 
promujący zdrowe odżywianie.

Mam nadzieję, że nasze coroczne działania są nie tylko smaczne, ale pozwolą uchronić młodych 
ludzi przed zagrożeniami, jakie niesie ekspansja przemysłowej żywności, zanieczyszczenie natural-
nego środowiska oraz zacieśnianie się chemicznych kleszczy.

Daria Sapian



78

Zespół Szkolno-Gimnazjalny Nr 2 w Radomsku

ul. Piłsudskiego 22

97-500 Radomsko

Tel.: 44/ 685 45 60

e-mail: dyrektorzsg2@radomsko.pl, zsgnr2wradomsku@in-

teria.pl

http://www.zsgnr2wradomsku.edupage.org

Chleb natchnieniem naszych uczniów
W odpowiedzi na apel Fundacji Dobre Życie ZSG nr 2 w Radomsku w dniach 10-14 10 2011 r. 

pod kierunkiem nauczycieli: Małgorzaty Starosteckiej, Magdaleny Poteralskiej i Anety Wiechy re-
alizował „Tydzień Chleba na Zakwasie”. Celem kampanii było zwrócenie uwagi na problem chleba, 
a także podniesienie świadomości konsumentów na temat zdrowotnych właściwości tego typu pie-
czywa, wypiekanego tradycyjnymi metodami. „Tydzień” był okazją, aby zastanowić się nad własną 
dietą, uważniej wybierać produkty w sklepie i zacząć dbać o swe zdrowie. 

 
W ramach realizowanego projektu nauczyciele-koordynatorzy nawiązali współpracę z  Centrum 

Kształcenia Rolniczego w Dobryszycach, której efektem było zaproszenie na wykład na temat etapów 
powstawania i składników pieczywa na zakwasie specjalisty do spraw żywienia mgr inż. Michała Skalika. 
Uczniowie klas piątych mieli okazję uczestniczyć w wycieczce do piekarni na ul. Łokietka w Radomsku. 

 
Dzięki przychylności rodziców uczniów, nauczycieli i osób współpracujących ze szkołą pozyska-

no pieczywo na zakwasie i inne artykuły spożywcze, niezbędne do zorganizowania trzydniowej de-
gustacji zdrowego pieczywa. Ponadto w ramach akcji nauczyciele przygotowali dla dzieci i młodzieży 
szereg konkurencji, zachęcających do poszerzania wiedzy na temat pieczywa na zakwasie jak: fraszka, 
wiersz, opowiadanie lub komiks o chlebie oraz plakat promujący spożywanie chleba na zakwasie. 
Klasy gimnazjalne przygotowały prezentacje multimedialne adekwatne do tematyki akcji.
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„Chleb”
Wystarczy zakwas, woda i mąki z pól,
aby pyszny chlebek powędrował na stół. 
Smakuje ze wszystkim: masłem, miodem szynką,
zawsze go jem na śniadanie z uśmiechniętą minką.
Mamy go codziennie i nam się nie nudzi,
żeby zjeść świeżutki, mama o szóstej się budzi.
Mogą być chrupki, batony, ciasteczka, 
ale najważniejsza w diecie jest żytnia kromeczka.

Natalia Murynowicz, klasa V c

„Fraszka o chlebie”
O kromko chleba,
gdyby Cię nie było,
z czym wędlinę by się jadło,
kanapkę robiło?
Sławię Cię kromko złota
poprzez wszystkie czasy,
boś lepsza stokroć
aniźli wymyślne frykasy.

Kamila Leśniak, klasa VI a

„Myśl o chlebie”
Między chlebem a niebem różnica jest mała.
Niebo potrzebne dla duszy – chleb konieczny dla ciała.

By nie brakło go na stole nie wystarczy żyta pole.
Trudu ludzkich rąk potrzeba, żeby powstał bochen 
chleba.
Stąd należy mu się cześć, pomyśl, zanim zaczniesz jeść.

Piotr Szyszka, klasa VI a

Od Wydawcy: Do sprawozdania był dołączony filmik o powstawaniu chleba,  wykonany przez 
Jakuba i Piotra Ciszek. Niestety z uwagi na fakt, że książka nie jest multimedialna – nie możemy 
umieścić go w  tej publikacji. Dziękujemy pięknie za jego wykonanie, będziemy go prezentować 
podczas spotkań w ramach kampanii. 
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Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 

im. Stanisława Staszica w Sejnach

ul. Konarskiego 23

16-500 Sejny

Tel/fax  87/ 516 36 40

e-mail: sekretari
at@zsckr.sejny.pl

witryna internetowa: zsckr.sejny.pl

„Bądź dobry jak chleb…”
W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sejnach po raz drugi zorganizowano sze-

reg działań mających na celu popularyzację chleba na zakwasie. Do wzięcia udziału w akcji prócz 
uczniów technikum w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego zaproszono lokal-
ną prasę, by za jej pośrednictwem popularyzować akcję na szerszą skalę, oraz upowszechniać tak 
szczytny cel jakim jest popularyzacja pieczywa wypiekanego tradycyjnymi metodami w tym żyt-
niego chleba na zakwasie. 

I tak za „Przeglądem Sejneńskim” nr 23 z 21 listopada 2011 r. czytamy: cyt. ,,Sejneńskie tech-
nikum włączyło się w ogólnopolską akcję promowania prawdziwego, zdrowego chleba pieczonego 
na zakwasie.

Tydzień Żytniego Chleba w ZSCKR w Sejnach zakończyła 7 listopada degustacja chleba i eks-
pozycja ziaren zbóż. Stoisko na szkolnym korytarzu mógł odwiedzić każdy z uczniów i nauczycieli. 
Do spróbowania był chleb domowego wypieku wraz z innymi smakołykami o prostym, tradycyj-
nym składzie: smalcem, ogórkami kiszonymi, czy podpiwkiem. W trakcie jedzenia można było 
rzucić okiem na wystawkę z ziarnami różnych zbóż i dożynkowym wieńcem, dekorowanym nasio-
nami i ziarnami.

„Tydzień chleba” to akcja propagowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W tym 
roku przebiegała pod hasłem ,,Bądź dobry jak chleb”. Organizatorzy chcą, żeby młodzi ludzie zwra-
cali uwagę na to, co jedzą i jaki wpływ na zdrowie ma żywność.

– Celem akcji jest promocja tradycyjnej żywności, takiej, jaką spożywali nasi dziadkowie i bab-
cie. Chcemy wskazać młodzieży przeciwwagę dla żywności przetworzonej, bogatej w polepszacze 
– mówi Małgorzata Staśkiel – opiekun akcji, nauczycielka chemii i technologii gastronomicznej.

Dlaczego chleb na zakwasie jest lepszy od tego produkowanego na masową skalę?
– Chleb pieczony przemysłowo zawiera konserwanty – mówi Iwona Sztabińska.
– Tradycyjny chleb jest zdrowy – dodaje Sylwia Łabanowska. 
Dziewczęta przebrane w  ludowe stroje zachęcały rówieśników do częstowania się. Wielu 

z uczniów zna tradycyjne wypieki z własnych  domów, gdzie od lat nie je się innego chleba, jak 
właśnie ten pieczony własnymi siłami. W Technikum Żywienia przy ZSCKR uczniowie próbują  
również samodzielnie wypiekać zdrowe pieczywo.”

W „Wieściach Sejneńskich” nr 25 z dnia 8 grudnia 2011 również znalazła się wzmianka pod 
jakże wdzięcznym nagłówkiem ,,Smak naszego powszedniego”. Cyt.: ,,Kto jeszcze pamięta, jak sma-
kuje prawdziwy chleb? Młodzież z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława 
Staszica w Sejnach starała się ten smak przypomnieć.” 
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Na obchodzonym w szkole Święcie Chleba uczniowie częstowali przysmakami własnego wyro-
bu. Na stołach królował chleb w różnych odmianach, kiszony ogórek i podpiwek. Gospodyniami 
na szkolnym korytarzu były uczennice ubrane w kwieciste chusty i koronkowe koszule. Specjalnie 
dla Czytelników ,,Wieści” przygotowały przepis na chleb własnej roboty: 

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

Chleb
2 szklanki mąki, najlepiej razowej
3 łyżeczki soli
2 łyżeczki cukru
4 szklanki ciepłej wody
rozczyn (zakwaska)

Wszystko dokładnie wymieszać. Nałożyć do blaszek i pozostawić w ciepłym miejscu do wy-
rośnięcia. Gdy chleb nam zwiększy swą objętość – wstawić do piekarnika nagrzanego do 150°C. 
Pieczemy godzinę.

SMACZNEGO!!!

Małgorzata Staśkiel

Od Wydawcy: Do sprawozdania był dołączony wspaniale wykonany film z „Tygodnia chleba”. 
Niestety ze względów technicznych nie możemy go umieścić w tej publikacji. Dziękujemy Szko-
le za jego realizację, będziemy go prezentować podczas przekazywania bezpośrednich informacji 
z „Tygodnia chleba”. 
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Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 

im. Adolfa Dygasińskiego w Sichowie Dużym

Sichów Duży 89

28-236 Rytwiany

Tel.: 15/ 864 73 22

e-mail: sichow@poczta.onet.pl

www.zsrsichow.strefa.pl

Są jeszcze tradycyjni piekarze
Z okazji trzeciej edycji akcji „Tydzień Żytniego Chleba” podjęto szereg działań w szkole celu 

upowszechnienia zdrowego pieczywa wśród społeczności  szkolnej. 
Z rozmów z uczniami wynikało, że posiadają już dużą wiedzę na temat prozdrowotnego dzia-

łania pieczywa. Gorzej jest z dostępnością tego produktu na rynku i znalezieniem czasu na jego 
wypiek w domowych warunkach. Postanowiono więc pokazać młodzieży, gdzie można kupić chleb 
i dowieść, że są jeszcze piekarnie z tradycyjnym wypiekiem pieczywa. 

W dniu 11 października 2011 r. młodzież klas II i III przygotowująca się do zawodu technik 
żywienia i gospodarstwa domowego z nauczycielami przedmiotów zawodowych udała się do pie-
karni  „Sojda’’ w Staszowie, aby uczestniczyć w procesie powstawania i wypieku chleba żytniego na 
zakwasie. Uczniowie mogli się naocznie przekonać, że chleb produkowany metodą taśmową może 
być taki jak ten, który wypiekany był na zajęciach praktycznych metodą tradycyjną. Właścicielka 
piekarni umożliwiła młodzieży aktywne uczestnictwo w procesie wytwarzania chleba.

Celem zaprezentowania uczniom, że proces powstawania chleba w warunkach domowych nie 
musi być bardzo pracochłonny, zaproszono w dniu 13 października 2011 r. przedstawicielkę firmy 
„Vorwerk” na pokaz możliwości urządzenia, przy pomocy którego w  ciągu kilku minut można 
zemleć ziarno, otrzymać ciasto i po okresie koniecznego garowania, upiec pieczywo żytnie na za-
kwasie w  domowym piekarniku. W  wyniku tych działań edukacyjnych wzrosła wśród uczniów 
świadomość, że zdrowe pieczywo jest dostępne na rynku oraz jego przygotowanie w warunkach 
domowych nie musi być czasochłonne.

Zdobytą wiedzą i umiejętnościami uczniowie naszej szkoły tradycyjnie postanowili podzielić 
się z gimnazjalistami. W dniu 18 października 2011 r. zaproszeni uczniowie z Gimnazjum w Ole-
śnicy mogli uczestniczyć w zajęciach praktycznych z produkcji drobnego pieczywa żytniego. Wraz 
ze starszymi kolegami wyrabiali ciasto żytnie i piekli bułeczki. Oczywiście największą radością była 
degustacja wypieków. Część gotowych produktów pojechała wraz z gimnazjalistami do ich szkoły, 
aby tam mogli promować zdrowe pieczywo.

Podjęte działania w zakresie propagowania zdrowego żytniego chleba budziły żywe zaintere-
sowanie uczniów. A o tym, że były ciekawe i  inspirujące, niech świadczy fakt, że uczniowie już 
rozważają jakie formy prezentacji przygotują w kolejnej edycji akcji. 

Opiekunami akcji „Tygodnia Chleba Żytniego” byli nauczyciele przedmiotów zawodowych: 
Maria Lipiec, Sławomir Sztaba, Tadeusz Żmudziński.

Pozdrawiam  wiceprezes Fundacji – Walentynę Rakiel-Czarnecką, dziękuję za piękną inicjaty-
wę i oddanie na rzecz zdrowego stylu życia .

Kierownik praktycznej nauki zawodu ZSCKR – Sichów Duży 
Maria Lipiec
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Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika

ul. Armii Krajowej 27

62-400 Słupca

woj. Wielkopolskie 

Tel.: 63/ 275 16 62

e-mail: gimnazjumslupca@wp.pl

http://www.gimnazjum.slupca.pl/

Co wiemy o chlebie?
W dniach 10-16 października 2011 r. Samorząd Uczniowski 

Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Słupcy prowadził kampanię 
„Tydzień Chleba na Zakwasie w Szkole 2011”, organizowaną już po 
raz trzeci przez Fundację Dobre Życie. Kampanii patronował MEN 
i MRiRW. Kampania, która miała na celu podniesienie świadomości naszych uczniów na temat 
zdrowotnych właściwości chleba na zakwasie wypiekanego tradycyjnymi metodami, obejmowała 
różnorodne działania.

W poniedziałek, 10 X 2011 r., na korytarzach szkoły zostały rozwieszone informacje i cieka-
wostki na temat chleba pod wspólnym hasłem: „Co wiemy o  chlebie?”. Uczniowie mogli m.in. 
poznać tradycje i przysłowia związane z chlebem, przygotowane przez sekcję informatyczną SU.

We wtorek – Kamil Świątek oraz Iza Marszałek, uczniowie klasy III f, wygłosili prelekcję -  
„Moja dieta – mam wybór produktu, który wybieram”. Wykład przybliżał młodzieży niepokojące 
zjawisko, jakim jest fałszowania żywności, a także przypominał, na co zwracać uwagę podczas wy-
bierania produktów spożywczych. 

Z kolei w środę sekcja gospodarcza SU na przerwie obiadowej zaprosiła uczniów i nauczycieli 
naszej szkoły na konsumpcję zdrowej żywności. Poczęstunek przygotowano na bazie chleba wypie-
kanego tradycyjnymi metodami na zakwasie. 

W czwartek na spotkanie z uczniami gimnazjum został zapro-
szony Paweł Koniński – słupecki piekarz, który wygłosił pogadankę 
na temat wypieku zdrowego chleba na zakwasie i opowiedział gim-
nazjalistom o pasji jego rodziny, związanej z zawodem piekarza. 

W ramach kampanii ogłoszono również konkurs na plakat i fo-
tografię pt. „Kruszyna chleba podnoszona z ziemi przez uszanowa-
nie”, na który wpłynęły 23 prace plastyczne oraz 11 fotografii. Lau-
reatami zostali:

W konkursie plastycznym: I miejsce –Martyna Wolnicka II d, II 
miejsce – Michalina Tryngiel II f, III miejsce – Dominika Robak II e. 
Wyróżnienia: Kinga Kaczmarek II g i Anna Hejna II a. 

W konkursie fotograficznym: I miejsce – Kinga Sokołowska III g, 
II miejsce – Kinga Budnik II f, III miejsce – Wiktoria Kuśmirek II d. 
Wyróżnienie: Weronika Jaśkiewicz II d.

Samorząd Uczniowski składa serdeczne podziękowanie Graży-
nie Borkowicz, Księgarni Braci Szyniszewskich oraz Pawłowi Ko-
nińskiemu za pomoc w przeprowadzeniu kampanii. 

Przewodniczący SU – Kamil Świątek 
Opiekunowie SU – Izabela Michalak, Tadeusz Markiewicz,  

Krzysztof Drop, Miliani Chakrar.
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Zespół Szkół Publicznych  

im. Sebastiana Fabiana Klonowicza  

w Sulmierzycach

63-750 Sulmierzyce

ul. Szkolna 2

Tel.: 62/ 722 32 09

http://zspsulm.szkolnastrona.pl/

Wie to każdy uczeń w każdej klasie,  
że najzdrowszy chleb jest upieczony na zakwasie

W dniach 10–16 października 2011 r. kl. III a i III b szkoły podstawowej w Zespole Szkół Publicz-
nych w Sulmierzycach realizowały projekt „Tydzień Chleba Na Zakwasie”. Temat projektu zbiegł się 
w czasie z realizacją programowego bloku tematycznego „Od ziarenka do bochenka”. Najpierw dzieci 
ułożyły pytania i przeprowadziły wywiad z piekarzem – klasa III a z tatą jednej z uczennic, klasa III b 
– z dziadkiem ucznia. Dowiedziały się z niego: co to jest zakwas, jak się go wykonuje, dlaczego zdrowy 
jest chleb pieczony na zakwasie oraz wielu informacji na temat pracy piekarza.

Następnie wykonały plakaty propagujące spożywanie zdrowego pieczywa. Na zajęciach pla-
stycznych ulepiły z masy solnej różne kształty pieczywa: bułeczki, chlebki, rogale i warkocze.

12. października dzieci poszły na wycieczkę do Muzeum Piekarstwa państwa Vogtów w Plesze-
wie. Tam dowiedziały się, jakich urządzeń używano dawniej przy produkcji pieczywa, obejrzały 
film pokazujący jak wielkim szacunkiem obdarzano dawniej każdy bochenek chleba. Uczniowie 
mieli również przyjemność lepienia bułeczek z ciasta przygotowanego przez piekarzy. 

Z wycieczki wszyscy wrócili pełni wrażeń, z przekonaniem, że w przyszłości wybiorą zawód 
piekarza oraz z wieloma nowymi wiadomościami, dotyczącymi produkcji chleba.
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Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 

im. Wincentego Witosa 

w Suwałkach

ul. Ogrodowa 49

16-400 Suwałki

Tel.: 87/ 567 90 81 

e-mail: zsckrsuw@suwalki.eta.pl

http://www.zs7.edu.pl/

„Chleba chcę, lecz wiedzieć mi się godzi, 
z czego ten chleb pochodzi”

W dniach 10–16 października 2011 r. obchodzony był po raz pierwszy w naszej szkole „Tydzień 
Chleba na Zakwasie”, mający na celu m.in. propagowanie zdrowego stylu życia oraz zwrócenie 
uwagi na racjonalne odżywianie. W ramach tej akcji podjęliśmy szereg działań ukazujących zna-
czenie chleba na zakwasie w żywieniu człowieka, a mianowicie:

 ✓ zorganizowanie wycieczki do gospodarstwa agroturystycznego, podczas której uczniowie 
klasy III TŻiGD mogli wziąć aktywny udział w pokazie wypieku chleba na zakwasie metodą 
tradycyjną, w piecu opalanym drewnem liściastym;

 ✓ pokaz wypieku chleba na zakwasie z  ziarnami (chleb pieczony był metodą nowoczesną, 
w piekarnikach elektrycznych). W pokazie tym uczestniczyła klasa III TŻiGD;

 ✓ konkurs na najciekawszy plakat związany z tematyką „Tygodnia Chleba na Zakwasie”, w któ-
rym wzięły udział wszystkie klasy z naszej szkoły;

 ✓ zorganizowanie finału „Tygodnia Chleba na Zakwasie”, w trakcie którego zaproszeni goście, 
w tym uczniowie z czterech zaprzyjaźnionych gimnazjów oraz przedstawiciele mediów, po-
dziwiali pięknie przystrojone stoiska z różnymi rodzajami chleba, mąki i ziaren. Po krótkim 
powitaniu przybyli goście obejrzeli prezentację multimedialną „Od ziarenka do bochenka”, 
ukazującą proces powstawania chleba, a przygotowaną przez uczennice klasy IV TŻiGD – 
Paulinę Sałkiewicz i Annę Wawrzyn. 

Najprzyjemniejszą częścią uroczystości była niewątpliwie degustacja chleba z  różnorodnymi 
dodatkami (m.in. smalcem ze skwarkami, dżemami oraz miodem). Wszyscy byli zachwyceni sma-
kiem tradycyjnego pieczywa, w związku z tym każdy przybyły gość otrzymał receptury na wypiek 
różnych rodzajów chleba. 

Miłym akcentem finału imprezy była również  część artystyczna – występ zespołu prezentują-
cego piosenki i wiersze związane z tematem chleba. 

Z przeprowadzonej akcji przygotowano sprawozdanie w formie filmów i prezentacji multime-
dialnej, a relacje z „Tygodnia Chleba na Zakwasie” zamieściły również miejscowe mass-media.
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Od Wydawcy: Szkoła przysłała nam pięknie zrealizowany film z wypieku chleba metodą tra-
dycyjną, w piecu opalanym drewnem. Ciasto chlebowe układali na liściu kapusty. Niestety w tej 
książce nie możemy umieścić filmu, będziemy go wykorzystywali podczas różnych prezentacji pro-
mujących kampanię. 
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Publiczne Gimnazjum nr 1  

im. Jana III Sobieskiego w
 Tarnowskich Górach

ul. Sobieskiego 5

42-600 Tarnowskie Góry

tel. 32 285 49 31

e-mail gim1tgory@poczta.onet.pl

www.gim1tg.fc.pl  

Bo chleb na zakwasie to samo zdrowie 
Odpowiadając na apel Fundacji Dobre Życie, uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 1 w Tar-

nowskich Górach zorganizowali w dniach 10-17.10 „Tydzień Chleba Na Zakwasie”. Celem kampa-
nii było kształtowanie szacunku dla chleba, dzielenie się chlebem oraz podniesienie świadomości 
na temat walorów odżywczych, zdrowotnych i  smakowych chleba produkowanego z  mąki żyt-
niej  na zakwasie.

Swoją kampanię uczniowie rozpoczęli od przygotowania gazetek informacyjnych. Opracowali 
folder „Rzecz o chlebie na zakwasie”, który rozdawali swoim kolegom w czasie przerw, a także ro-
dzicom przybyłym na pasowanie. 13.10.2011 r. zorganizowano wystawę różnych gatunków chleba 
i jego degustację. Zapach świeżo upieczonego pieczywa w tarnogórskiej piekarni pana Hanke spra-
wił, że chętnych do jego degustacji nie brakowało. Chleb bez konserwantów z domowym smalcem 
oraz świeżym masłem smakował zarówno uczniom jak i rodzicom. Jednocześnie na szkolnym tele-
bimie przedstawiono prezentację multimedialną o historii pieczenia chleba, jego znaczeniu w kul-
turze, sztuce i życiu codziennym. 

Ten „Tydzień” to początek realizacji przez grupę uczniów klas II projektu gimnazjalnego „Jak 
to z chlebem bywało…”. Uczniowie planują: wyjazd do muzeum chleba w Radzionkowie, konkursy 
plastyczne i poetyckie oraz przeprowadzenie wywiadów z piekarzem i osobami które do dziś wy-
piekają chleb na zakwasie.

Otrzymałyśmy wiele ciepłych słów od uczniów, dyrekcji, nauczycieli i rodziców. To była fanta-
styczna kampania. Postaramy się zachęcić sąsiednie szkoły do włączenia w kolejne akcje. 

Szkolne koordynatorki: Maria Woszek – nauczycielka historii i Ewa Topolska-Sowa – nauczy-
cielka biologii.
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Poniżej ulotka i prezentacja multimedialna

Wykorzystano materiały ze strony:
http://rakiel-czarnecka.pl/index.php?action=multimedia i muzeum chleba w Radzionkowie
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Szkoła Podstawowa  

z oddziałami integracyjnymi nr 68 

im. Artura Oppmana

ul. Or-Ota 5

01-507 Warszawa 

Tel.: 22/ 839 48 14; 22/ 839 42 67

e-mail: sp68@edu.um.warszawa.pl

www.oppman.edu.pl

Pani Walentyna Rakiel-Czarnecka 
Fundacja Dobre Życie

Informujemy, że w dniach od 3 do 7 października 2011 r. w naszej szkole został zorganizowany 
„Tydzień Chleba na Zakwasie w Szkole”.

 
W klasach trzecich przeprowadzono cykl zajęć na temat roślin zbożowych i zwyczajów związa-

nych z chlebem. Klasa 3a była z wizytą w piekarni „Żoliborska”, podczas której uczniowie poznali 
współczesną produkcję chleba na zakwasie. 
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Klasa 3b wraz z wychowawczynią przygotowała i upiekła zdrowy chleb na zakwasie z ziarnami 
słonecznika, dyni i siemienia lnianego wg domowej receptury.

W dniu 10. października 2011  r. obie klasy trzecie zorganizowały w szkole apel pt.: „Święto 
chleba”. Uczniowie staropolskim obyczajem wnieśli bochny chleba przy dźwiękach poloneza. Na-
stępnie recytowali wiersze i przybliżyli historię chleba młodszym kolegom. 

Na zakończenie uroczystości każda z klas oraz pracownicy szkoły otrzymali świeży, pachnący 
chleb na zakwasie do degustacji. 

Zajęcia tematyczne sprawiły wiele radości i satysfakcji uczniom, którzy zdobyli nowe doświadcze-
nia.

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły Elżbieta Rządkowska
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej – Violetta Tomera, Kinga Wojciechowska
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Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjny-

mi nr 318 w Warszawie im. J. Ch. Andersena

ul. L. Teligi 3

02-277 Warszawa

Tel.: 22/ 641 52 38

sp318@ursynow.waw.pl

http://sp318warszawa.edupage.org

TYDZIEŃ CHLEBA  
w naszej Szkole 

Nasza Szkoła promowała akcję  
w dniach 17-21.10.2011r. pod hasłem 
 TYDZIEN CHLEBA NA ZAKWASIE 

W PIERWSZEJ, DRUGIEJ, TRZECIEJ KLASIE… 
Celem kampanii było poszerzanie wiedzy dzieci 
na temat zdrowotnych właściwości chleba na 

zakwasie wypiekanego tradycyjnymi 
metodami.  

 

W ramach Tygodnia Chleba   
zaplanowaliśmy  następujące działania: 

 
 

  przeprowadzenie lekcji dotyczących drogi  
od ziarenka do bochenka  
 wypiekanie chleba 

  wykonanie stoiska degustacyjnego 
 wybieranie odpowiednich produktów w sklepach 
 różnorodne prace plastyczno-techniczne 

 zorganizowanie konkursów 
 wykonanie dekoracji i gazetek ściennych 

  czytanie literatury tematycznej 
 zabawy muzyczno-ruchowe 

 

      Co robiliśmy? 

Rolnik, piekarz, młynarz… Kto jest kim? 

LEKCJE DOTYCZACE CHLEBA 
 W KLASIE IIc 

Zakwas jest najważniejszy! 

LEKCJE DOTYCZACE CHLEBA  
W KLASIE IIb 

Droga od ziarenka do chleba. 

LEKCJE  O CHLEBIE  
W KLASIE Id 
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LEKCJE  O CHLEBIE  
W KLASIE Ib 

Oglądaliśmy prezentacje multimedialne 

SAMODZIELNIE 
PRZYGOTOWANE KANAPKI 

SMAKUJĄ NAJLEPIEJ! 

 STOISKO DEGUSTACYJNE  
W ŚWIETLICY 

GAZETKI I DEKORACJE 

Jak powstaje chleb? 
        Kilka słów o chlebie 
                  Żyjmy zdrowo 
                            Dawniej i dziś 

I m-ce    Klaudia Dąbrowska  
II m-ce   Julia Niemiec 
III m-ce  Adam Fedko   

KONKURS ŚWIETLICOWY  
„OD ZIARENKA DO BOCHENKA” 

PIECZYWO 
ULEPIONE  
Z GLINY 

PRACE PLASTYCZNO-
TECHNICZNE 

OBRAZKI 
 Z ZIAREN 

PRACE PLASTYCZNO-
TECHNICZNE 

PRACE PLASTYCZNO-
TECHNICZNE 

LEPIMY Z MASY 
SOLNEJ 

Zajęcia ogólnorozwojowe - 
wyklejanie różnych rodzajów 
pieczywa kolorowym papierem  

i nasionami żyta i pszenicy 

PRACE PLASTYCZNO-
TECHNICZNE 
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UGNIATAMY CIASTO  

ĆWICZENIA MOTORYKI  
– kl. IIa 

A TAK WŁAŚNIE 
POWSTAJE CHLEB… 

KLASY PIERWSZE PIEKĄ 
CHLEB - Id 

KLASY PIERWSZE PIEKĄ 
CHLEB - Ic 

  TAK WYGLĄDA 
ZAKWAS 

  wiec to jest 
ta maszyna… 

ZABAWY MUZYCZNO-
RUCHOWE W ŚWIETLICY 

Zabawy ruchowe „Mało nas, mało nas do pieczenia 
chleba” oraz „Ciasto w piecu leży” przypomniały  

nam o tradycji i szacunku dla chleba. 

Mało nas, 
mało nas… 

Dzieci zapoznały się z historią powstawania chleba na podstawie 
wiersza W. Bełzy „Abecadło o chlebie” oraz słuchały baśni  
J. Ch. Andersena „O dziewczynce, która podeptała chleb”. 

CZYTANIE LITERATURY  
I PRELEKCJA PANI 
PIELĘGNIARKI 

Wszyscy uczniowie biorący udział   
w obchodach tegorocznego Tygodnia Chleba  
na Zakwasie bawiąc się i ucząc zdobyli cenną  
wiedzę o zdrowym odżywianiu. Dowiedzieli się  
jakie produkty warto wybierać, który chleb jest 
najzdrowszy i dlaczego człowiek powinien jeść 

przede wszystkim chleb na zakwasie.  
Dla Uczniów naszej Szkoły było to nowe i ciekawe 
doświadczenie. Mam nadzieję, że przyszły rok 
przyniesie kolejne pomysły na przeprowadzenie 
kolejnego TYGODNIA CHLEBA W NASZEJ SZKOLE. 

PODSUMOWUJĄC… 

W obchodach Tygodnia Chleba na Zakwasie udział wzięli uczniowie klas I-III  
pod kierunkiem nauczycieli:  

 
Ewy Zarzyckiej-Pudło  (kl.Id),  

Olgi Kosińskiej (kl.Ic), 
 Alicji Tyszler (kl.Ia),  

Jolanty Czerwińskiej (kl.IIa), 
 Aleksandry Sosnowskiej  (kl. IIb),  

 Małgorzaty Pomazanki i Moniki Różańskiej-Marchwińskiej (kl. IIc) 
Anny Cywki i Magdaleny Michalskiej (kl.Ib)  

 Hanny Wadzyńskiej-Nowosad i Barbary Cicheckkiej (świetlica) 
Jadwigi Wołoszki (kl.IId) 

Diany Januszewskiej (kl.IIIa) 
Bożeny Marszałek (kl.IIIb) 

 
Koordynatorem akcji w szkole była Aleksandra Sosnowska. 

 
 

W OBCHODACH  
UDZIAŁ WZIĘLI 

DZIĘKUJĘ ZA 
UWAGĘ 

Prezentację przygotowała 
Aleksandra Sosnowska 
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Szkoła Podstawowa nr 52  

im. Macieja Aleksego Dawidowskiego „ALKA”

ul. Samarytanka 11 A

03-592 Warszawa

Tel.: 22/ 679 14 45

http://www.sp52.pl

Dziękujemy ludziom,  
którzy pracą zapewniają nam  

chleb goszczący na naszych stołach
W dniach 6–13 października 2011 r. odbyły się w naszej szkole obchody „Tygodnia chleba”. Sta-

nowiły one świadectwo uznania dla ludzi, którzy codzienną pracą zapewniają nam chleb goszczący 
na naszych stołach. Tą akcją składamy im podziękowania za ich trud.

W czasie trwania kampanii na lekcjach uczniowie: 
 ✓ zapoznawali się z etapów powstawania chleba  i jego rodzajami, 
 ✓ poznali pracę rolnika, młynarza, piekarza, 
 ✓ uczyli się rozróżniać różne rodzaje zbóż,
 ✓ słuchali klechdy domowej „Jak chleb się w kamień zamienił”, bajki „ Kłos żyta” według braci 

Grimm, wierszy: „Abecadło o chlebie”, „Pieczywo”, Od ziarenka do bochenka”, 
 ✓ uczestniczyli w interaktywnej lekcji „Od ziarenka do bochenka” z zasobów witryny www.

scholaris.pl ,
 ✓ tworzyli teksty opisujące etapy powstawania chleba (kl. III),
 ✓ uzupełnianie tekstu z lukami (kl. II),
 ✓ rysowali historyjki obrazkowej o powstaniu chleba,
 ✓ lepili różne rodzaje pieczywa z masy solnej,
 ✓ piekli chleb, 
 ✓ spotkali się z piekarzem,
 ✓ robili kanapki z wykorzystaniem różnych gatunków chleba,
 ✓ każda klasa wykonała inny plakat tematyczny. Plakaty te były eksponowane na korytarzu 

w czasie trwania kampanii. 

Plakaty miały następujące tematy:
 ✓ Przysłowia o chlebie.
 ✓ Rola rolnika w powstawaniu chleba; na czym polega jego praca, jakie narzędzia i maszyny 

ułatwiające mu wykonywanie pracy.
 ✓ Podstawowe gatunki zbóż; ich budowa i zastosowanie.
 ✓ Ogólna budowa zboża.
 ✓ Podział zbóż na ozime i jare.
 ✓ Rodzaje młynów i różnice między nimi.
 ✓ Funkcjonowanie młyna dawniej i dziś.
 ✓ Rodzaje pieczywa.
 ✓ Rola młynarza w produkcji chleba; jakie narzędzia i maszyny ułatwiające mu wykonywanie 

pracy.
 ✓ Historia chleba.
 ✓ Produkcja chleba dawniej i dziś.
 ✓ Chleb w różnych kulturach.
 ✓ Chleb na zakwasie.
 ✓ Etapy powstawania chleba.
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Podsumowanie kampanii
13. października odbyło się podsumowanie kampanii. Urządziliśmy wystawę o chlebie. Stół de-

korowały kłosy zbóż, wiklinowe tace i kosze, drewniane misy i deski, a na nich produkty piekarskie, 
różnego rodzaju pieczywa i przetworów zbożowych, składniki do ciasta chlebowego (mąka, mleko, 
sól, drożdże). W centralnym miejscu było tegoroczne hasło „Tydzień Chleba w szkole – chleb na 
zakwasie” i ilustracje przedstawiające chleb. Na ścianach wisiały plakaty wykonane przez poszcze-
gólne klasy. W tym dniu w naszej szkole można było spotkać wielu małych i dużych piekarzy. 

Posumowanie kampanii rozpoczęło się od pogadanki o polskich zwyczajach związanych z chlebem 
i o poszanowaniu chleba. Podkreślono wartości odżywcze chleba na zakwasie. Uczniowie wypowiadali 
się na temat surowców potrzebnych do wyrobu chleba, rodzajów zbóż oraz pracy rolnika, 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. Była konkurencja 
jedzenia chleba w parach oraz zabawa ruchowa przy piosence „Mało nas do pieczenia chleba”. Wszyscy 
uczniowie odgadywali zagadki. Na koniec odbyła się degustacja chleba na zakwasie. 

Kampania spotkała się z dużym zainteresowaniem. Objęła ona swym zasięgiem klasy młodsze. 
Zamierzamy w przyszłym roku rozpropagować tę inicjatywę i zachęcić do uczestnictwa również 
klasy starsze.

Koordynator kampanii Aldona Moskwa 

  
Pieczemy chleb

  
Spożywamy samodzielnie zrobione kanapki
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 Robimy plakaty Poznajemy różne gatunki zbóż Uczymy się o powstaniu chleba  
   w oparciu lekcje interaktywne

 
 Poznajemy pracę piekarza Uczestniczymy w organizowaniu  
  wystawy o chlebie

 

 
Prezentujemy nasze plakaty
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 Dekorujemy stoły pieczywem z masy solnej Tworzymy prace plastyczne o chlebie

 
Uczymy się na lekcjach o etapach powstawania chleba Konkurencja jedzenia chleba w parach

 
Szkolni piekarze witają wszystkich uczniów  Sprawdzamy swoją wiedzę o chlebie 
i nauczycieli

 
 Pani dyrektor rozwiązuje Zabawa przy piosence 
 razem z dziećmi zagadki „mało nas do pieczenia chleba”
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„Święto chleba” na Smolnej
W ramach kampanii „Tydzień Chleba na Zakwasie w Szkole”, organizowanej przez Fundację 

Dobre Życie uczniowie Gimnazjum nr 44 na zajęciach z edukacji zdrowotnej zostali zapoznani 
z walorami zdrowotnymi ciemnego pieczywa oraz ze sposobem przygotowania zakwasu chlebowe-
go. Gimnazjaliści tworzyli hasła i slogany zachęcające do spożywania zbożowego, ciemnego pieczy-
wa oraz własnoręcznego jego wykonania. 

Dnia 27.10.2011 nauczyciele w czasie Rady Pedagogicznej zostali zapoznani z ciekawymi przepi-
sami, które przynieśli uczniowie. Przeprowadzona została również degustacja pieczywa na zakwasie. 

W czasie Dnia Otwartego zostały zaprezentowane gazetki i prace wykonane przez uczniów naszej 
szkoły. 3. listopada – na przerwach w ramach ogłoszonego wcześniej konkursu na najlepszy wypiek 
chlebowy zorganizowano w naszej szkole „Święto Chleba”. Uczniowie mogli spróbować wypieków 
swoich rówieśników. Cała akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem społeczności szkolnej.

Jedz dużo chleba żytniego, mówię Ci mój drogi kolego!

 
Chlebek dobry jest ciemny, bo są w nim otręby. 

Chlebek razowy pożywny i zdrowy.

Szkoła Podstawowa nr 52  

im. Macieja Aleksego Dawidowskiego „ALKA”

Gimnazjum nr 44

ul. Smolna 30

00-375 Warszawa

Tel.: 22/ 827 89 47

http://gim44.edu.pl/
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Jedz pieczywo w łaty będziesz piękny i bogaty. 

Chleb na zakwasie – najlepszy w klasie.

 
Jedząc chleb razowy, świat staje się zdrowy!

 
Jedz pieczywo ziarniste, bo jest bardzo pyszne!

Każdy organizm powinien być czysty więc wszyscy, jedzmy chleb pełnoziarnisty! Trochę miod-
ku, chlebek świeży, to dobre jedzenie dla młodzieży!
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Biały, ciemny, razowy każdy chleb jest mega zdrowy!

Jedyne co nam do życia potrzeba to kromka razowego chleba.
Ciemny, razowy, orkiszowy – każdy, byle był zdrowy!
Chleb prosto z pieca zdrowie w nas wznieca.
Jedyne co nam do życia potrzeba, to kawałek pysznego chleba!

PRZEPISY
Chleb na zakwasie

Zakwas: 1 szklanka wody (letniej) i 10 dag mąki żytniej do chleba lub żurkowej zamieszać i po-
zostawić na 8 godzin, potem zrobić to samo i dodać do rozczynu, zostawić znowu na 8 godzin 
i znowu – w sumie 3 razy. (Ten zakwas robimy pierwszy raz, potem za każdym razem, gdy piecze-
my chleb zostawiamy sobie z rozczynu 2 łyżki masy chlebowej i przechowujemy w zamkniętym 
słoiku w lodówce – do 2 tygodni).

Do przechowywanego rozczynu z lodówki dodajemy 10 dag mąki żytniej i 1 szklankę letniej 
wody i odstawiamy na 8 h, potem dodajemy 1 kg maki (½ kg żytniej i ½ pszennej), 3 szklanki let-
niej wody (za pierwszym razem 2 szk., gdy 3 razy odstawiamy zakwas), 2 dag drożdży rozpuszczo-
nych w ¼ szklanki letniej wody, 3 łyżeczki soli morskiej, ¾ szklanki pszennych otrębów, po 1 łyżce 
słonecznika, pestek z dyni, sezamu, siemienia lnianego, płatków owsianych – wszystko wymieszać 
łyżką drewnianą i zostawić do wyrośnięcia 3-5 godzin. Przełożyć do 2 blaszek (keksówek), pocze-
kać do wyrośnięcia 1 h i piec 1h w 170 stopniach w termoobiegu (pod koniec można włączyć górę 
piekarnika i podpiec skórkę). Na dole piekarnika postawić miseczkę z wodą. Po upieczeniu zaraz 
wyjąć z blaszek do odparowania.

Pamiętać, aby zostawić 2 łyżki rozczynu do następnego razu

Chleb postny – przepis z Medjugoria

Do 1kg mąki dodać po kolei:  
1 litr ledwie ciepłej wody (ok. 37⁰C),
1 łyżeczkę cukru,
1 łyżeczkę drożdży (lub zakwasu), 
Dobrze wymieszać, a następnie dodać:
2 łyżki stołowe oliwy,
1 łyżeczkę soli,
Miseczkę (1/4 litra) płatków owsianych lub innych zbóż.
Wszystko wymieszać. Jeśli ciasto jest zbyt miękkie, moż-

na dodać trochę mąki. Pozostawić ciasto przynajmniej na 2 godz. (lub na całą noc) w bardzo cie-
płym miejscu o stałej temperaturze (nie mniej niż 25⁰C); można je przykryć wilgotną ściereczką. 
Wyłożyć ciastem (warstwa nie grubsza niż 4 cm) dobrze natłuszczone formy. Jeszcze raz pozosta-
wić na 30 min. Włożyć do pieca nagrzanego do 160⁰C i piec przez 50 do 60 min.

Smacznego!!!
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Szkoła Podstawowa   

im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu

ul. Szkolna 4

64-730 Wieleń

woj. wielkopolskie

E-mal: spwielen@poczta.onet.pl

http://www.spwielen.pl/

Chleb dla uczniów i gości upiekli nauczyciele 
W dniach 10-16.10.2011 w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu przepro-

wadzona została akcja „Tydzień chleba na zakwasie w szkole 2011”. W ramach akcji przeprowadzo-
ne zostały rozmowy z uczniami na temat znaczenia spożywania produktów o wysokiej zawartości 
naturalnych składników. Uczniowie dowiedzieli się jak ważne w ich codziennej diecie jest pieczywo 
zbożowe, co to jest zakwas i jak go sporządzić. W ramach zajęć rewalidacyjnych uczniowie upiekli 
chleb na zakwasie w automacie do pieczenia chleba. W akcję bardzo zaangażowali się również na-
uczyciele, którzy upiekli chleby do degustacji przez uczniów i rodziców. W ramach akcji uczniowie 
wykonali gazetkę informacyjną oraz przygotowali degustację chleba dla rodziców.

W dniu 11.10.2011 gościem specjalnym w  szkole był Arcybiskup Metropolita Archidiecezji 
Poznańskiej Stanisław Gądecki. Po spotkaniu Arcybiskupa z uczniami odbyło się spotkanie z na-
uczycielami, podczas którego Arcybiskup oraz wszyscy goście zostali zaproszeni do degustacji 
przygotowanych wypieków. Wszyscy byli pełni podziwu dla działań szkoły w zakresie profilaktyki 
prozdrowotnej.

W tym samym dniu po zajęciach lekcyjnych odbyły się spotkania z rodzicami. Uczniowie za-
praszali rodziców do degustacji oraz zachęcali do samodzielnego wypieku chleba. Rodzice byli 
mile zaskoczeni przeprowadzoną akcją i zachwycali się smakiem i zapachem chleba. 

Akcja spotkała się z wielkim zainteresowaniem wśród uczniów, rodziców oraz nauczycieli. Bar-
dzo wiele osób prosiło o przepisy i deklarowali, że będą piekli chleb na zakwasie dla swoich dzieci.

Akcja „Tydzień chleba na zakwasie w szkole 2011” zbiegła się z realizacją w szkole programu 
edukacyjnego „Trzymaj Formę”. W ramach tego programu uczniowie od lutego 2011 roku realizują 
w szkole szereg zadań profilaktycznych i prozdrowotnych. W ubiegłym roku szkolnym uczniowie 
piekli w automacie do pieczenia chleba chleb pełnoziarnisty z dodatkiem zarodków pszennych, 
otrębów pszennych, słonecznika i sezamu. Szczególną uwagę w trakcie realizacji programu zwra-
camy uwagę na szkodliwość ulubionych przez dzieci produktów żywnościowych takich jak: coca-
-cola, chipsy, napoje energetyzujące, barwione napoje gazowane. Zachęcamy dzieci do aktywności 
ruchowej poprzez różnego rodzaju zajęcia sportowe. Cyklicznie organizujemy „Marsz po zdrowie-
-Nordic Walking”, podczas którego uczniowie maszerują z rodzicami. 

Jako szkoła jesteśmy otwarci na wszelkie działania zmierzające do poprawy sytuacji zdrowotnej 
naszych dzieci. Rozwój cywilizacji niesie ze sobą szereg zagrożeń dla prawidłowego rozwoju dzieci. 
Uświadamianie rodziców oraz uczniów może przynieść zmianę sposobu myślenia a co za tym idzie 
rozsądne podejście do spraw żywienia.

Organizator szkolny
mgr Grażyna Wróbel-Grzegorek
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Szkoła Podstawowa nr 3

Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego  

im. Michała Drzymały

ul. Konopnickiej 1

64-200 Wolsztyn

Tel.: 68/ 3843655

e-mail: sp3wolsztyn@wp.pl

http://www.sp3wolsztyn.w8w.pl/

Bądź dobry jak chleb
W roku szkolnym 2010–2011nasza szkoła przystąpiła do programu „Szkoła Promująca Zdro-

wie”. W trosce o zdrowie i w odpowiedzi na apel Fundacji Dobre Zycie po raz pierwszy w  tym 
roku przyłączyliśmy się do tegorocznej edycji „Tygodnia Żytniego Chleba w Szkole”, który odbył się 
w dniach 10-16 października 2011 roku.

Pragniemy, aby nasi uczniowie świadomie wybierali to, co jedzą. Chcemy, aby na stołach „kró-
lował” zdrowy chleb, czyli chleb razowy. Jednocześnie mamy nadzieję, że dzięki zajęciom praktycz-
no – edukacyjnym nasi uczniowie poznali i będą kultywowali piękną tradycję, związaną z sym-
boliką i historią chleba pieczonego na zakwasie. Chcemy umocnić szacunek do niego, sprawić, że 
zrodzą się refleksje i dobre myśli.

W czasie trwania „Tygodnia” w Szkole Podstawowej nr 3 im. Michała Drzymały w Wolsztynie 
odbyły się następujące działania:
1. Pogadanki z uczniami na temat chleba i jego wartości odżywczych – „Jak jesz tak  się czujesz”.
2. Czytanie uczniom legend, ciekawostek, wierszy, opowiadań na temat chleba.
3. Prezentacja multimedialna „Walory odżywcze żytniego chleba na zakwasie”.
4. Wspólne pieczenie chleba w klasach III – poznanie składników chleba i sposobu jego wypieka-

nia.
5. Zajęcia plastyczne – wykonywanie plakatów z chlebem w roli głównej.
6. Zajęcia  w czytelni z wykorzystaniem literatury o chlebie.
7. Przygotowanie wystawy chleba i ekspozycji wyrobów piekarskich „Bądź dobry jak chleb”.
8. Konkurs na najciekawszy wiersz lub rymowankę o chlebie.
9. Degustacja różnych gatunków chleba.
10. Spotkanie z panią dietetyk – specjalistką od suplementacji diety
11. Prelekcja katechety o konieczności i obowiązku szanowania chleba jako symbolu życia, hojno-

ści i Boga. 
12. Pogadanka w klasach prowadzona przez pracownicę piekarni zachęcająca do spożywania więk-

szej ilości chleba, w tym głównie z ziarna pochodzącego z pełnego przemiału, żytniego, na 
zakwasie. 

13. Propagowanie ulotek z ofertą pieczywa sygnowanego znakiem Poznaj Dobrą Żywność (PDŻ), 
potwierdzającym wysoką jego jakość.

14. Wykonanie prac plastycznych przez uczniów do wystroju szkoły.
15. Wykonanie  gazetki na głównym holu szkoły.
16. Wycieczki do miejscowych piekarni – zwiedzanie i zapoznanie z procesem technologicznym 

wypieku chleba.
17. Wycieczka klas III do Muzeum Rolnictwa w Szreniawie.
18. Przejście ulicami Wolsztyna na Wolsztyński Rynek, spotkanie z Burmistrzem Wolsztyna i czę-

stowanie mieszkańców zdrowym, żytnim chlebem wypiekanym na zakwasie
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Wspólne pieczenie chleba

 
Realizację „Tygodnia Żytniego Chleba w Szkole 2011” rozpoczęliśmy od lekcji o chlebie, w cza-

sie których promowaliśmy wśród uczniów zdrowy styl życia, ukazując historię tradycyjnego chleba 
wypiekanego na zakwasie. Ogłosiliśmy również konkurs na wiersz lub rymowankę o chlebie. In-
formacji o sposobie pieczenia, rodzajach chleba oraz jego wartościach odżywczych i zdrowotnych 
dostarczyły  nam wycieczki do piekarni. Niektóre klasy III samodzielnie piekły chleb w szkole.

Wycieczka do piekarni
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Wizyta w piekarni „EMILIA” państwa Niewiadomskich w Karpicku pod hasłem „Od ziaren-
ka do bochenka” pozwoliła „na własne oczy” zobaczyć jak wypieka się chleb na prawdziwym za-
kwasie. Dzięki ogromnej życzliwości, otwartości i zrozumieniu właścicieli uczniowie mieli okazję 
uczestniczyć w procesie produkcji chleba.

Byli z nami mali odkrywcy. Podczas wizyty w piekarni młodzi naukowcy wykonali preparaty 
z drożdży oraz ciasta, które obserwowaliśmy pod mikroskopami. Następnie, na zajęciach w szkole, 
sporządzili wykresy przedstawiające procentową zawartość poszczególnych produktów w chlebie 
pszenno-żytnim. 

 

0 

0,2 

0,4 

0,6 

40 kg 60 kg 1 kg 1 kg 45 l mąka  
żytnia 

mąka  
pszenna 

sól drożdże woda 

mąka  
żytnia   

mąka  
pszenna  

sól  drożdże   

woda   

składniki  do wypieku chleba na 100kg 
mąki   

 

mąka  
żytnia  
27% 

mąka  
pszenna  

41% 

sól  
1% 

drożdże  
1% 

woda  
30% 

składniki do wypieku chleba na 100kg 
mąki 

 wykres słupkowy wykres kołowy

W piekarni zostaliśmy przyjęci bardzo serdecznie, mile i przyjaźnie, w rodzinnej atmosferze 
i na dodatek wróciliśmy z pełnymi brzuchami. Państwo Niewiadomscy poczęstowali nas zdrowym 
pieczywem własnej produkcji. Dla nikogo nie zabrakło chleba, bułek i nawet placka drożdżowego. 
Za możliwość zwiedzania i gościnę jesteśmy im bardzo wdzięczni i gorąco dziękujemy. 

W środę 12.10.2011 została zorganizowana w naszej szkole wystawa chleba „BĄDŹ DOBRY 
JAK CHLEB”, wraz z  degustacją, podczas której można było zobaczyć wszystkie gatunki mąki, 
naczynia i  sprzęty potrzebne do wypieku chleba, prawdziwy zakwas oraz wreszcie najróżniejsze 
rodzaje pieczywa jakie są dostępne na rynku wraz z opisem i składem surowcowym. Gościliśmy 
w  tym dniu również panią z  piekarni ASPROD, która zachęcała do spożywania większej ilości 
chleba, zwłaszcza żytniego, na zakwasie, ponieważ chleb od zawsze był najważniejszym pokarmem 
człowieka i stanowi podstawę piramidy żywienia. Od dziś pamiętamy o tym!

W całym budynku SP 3 pięknie pachniało chlebem. Każdy mógł skosztować tego pysznego, 
świeżego i przede wszystkim zdrowego pokarmu wypiekanego z mąki żytniej na zakwasie. 

Wystawa  towarzyszyła codziennej pracy uczniów, nauczycieli i wszystkich pracowników szko-
ły. Ten jeden dzień w szkole, uroczysty, choć zwyczajny dzień pracy, to przykład jak można wplatać 
nasze staropolskie zwyczaje w naturalny rytm pracy szkoły.

Odbyła się także prezentacja multimedialna pt. „Walory zdrowotne żytniego chleba na zakwa-
sie” poparta pogadanką z panią dietetyk – specjalistką od suplementacji diety oraz spotkanie z pa-
nią katechetką, która przypomniała o konieczności i obowiązku szanowania chleba jako symbolu 
życia, hojności i Boga. 

Święto Chleba w naszej szkole zarejestrowała Internetowa Telewizja Dziecięca URWIS oraz 
Wolsztyńska Telewizja kablowa KARAT, nagrywając wywiad z jego uczestnikami.
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Przejście ulicami Wolsztyna

 
W czwartek 13. 10. 2011 klasa VIg wybrała się na spotkanie z burmistrzem Wolsztyna, by na 

Rynku promować zdrowy chleb na zakwasie wśród mieszkańców, częstując ich  chlebem.
Z punktu widzenia dietetyki, co zresztą zostało zbadane i udowodnione, szczególnie zalecane 

jest żytnie pieczywo razowe na zakwasach.

 
Już Hipokrates sformułował maksymę „Niech żywność będzie twoim lekiem, a lek żywnością”. 

Tymczasem na rynku jest wiele gatunków chleba, niestety z dodatkiem polepszaczy, spulchniaczy, 
różnych dodatków, który wyrasta na drożdżach a nie na zakwasie. Najzdrowsze jest żytnie pieczy-
wo razowe, wypiekane tradycyjnymi metodami właśnie - na zakwasie. Chleb razowy zawiera wiele 
odżywczych składników pokarmowych, witaminy, mikroelementy, błonnik i cenny kwas mlekowy, 
który jest szczególnie ważny dla prawidłowego funkcjonowania przewodu pokarmowego oraz m. 
in. zapobiega powstawaniu chorób nowotworowych. Błonnik zaś powoduje uczucie sytości i regu-
luje perystaltykę jelit. Chcemy obalić  nieprawdziwe przeświadczenie o tuczących właściwościach 
chleba. Jedzenie chleba nie powoduje otyłości, wręcz przeciwnie zmniejsza wrażenie głodu i po-
trzebę jedzenia słodkich i tłustych dań, jest więc sprzymierzeńcem a nie nieprzyjacielem, gdy chce 
się zrzucić nadwagę.
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„Tydzień Chleba w Szkole” był okazją, aby zastanowić się nad swoją dietą, uważniej wybierać 
produkty w sklepie, dokładniej czytać etykiety, by po prostu zacząć się troszczyć o swoje zdrowie! 

Jednocześnie składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy  przyczynili się do realizacji 
przedsięwzięcia jakim był „Tydzień Chleba Żytniego w Szkole”. Za owocną współpracę, życzliwość, 
wsparcie, zrozumienie, okazaną pomoc i zasponsorowanie chleba dla naszej społeczności szkolnej 
szczególne podziękowania kierujemy do Piekarni „EMILIA” Państwa Niewiadomskich w Karpicku, 
Piekarni „ASPROD”, Piekarni Piotra Gwoździa oraz Piekarni GS Samopomoc Chłopska Wolsztyn.

Tydzień z chlebem

Prezentacja

Cele akcji „Tydzień chleba” 

 „Tydzień” wpisuje się w nowy trend, skierowany na ochronę  
człowieka przed sztucznym pożywieniem. 

 Reakcja na niepokojącą sytuację na rynku, gdzie chleb gorszy  
wypiera lepszy.  

 Zależy nam na podniesieniu świadomości konsumenta,  
który dokładnie będzie wiedział, co je. 

 Dlaczego 16 października? Bo tego dnia mamy  
Światowy Dzień Chleba. 

 

Co się składa na zdrowy styl życia? 

 Właściwe odżywianie się 
 Systematyczna aktywność fizyczna 
 Umiejętne ograniczanie skutków stresu negatywnego 
 Wyeliminowanie uzależnień 
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Produkty zbożowe są podstawą piramidy 
żywienia 

 

Dlaczego właśnie chleb? 

 Chleb jest podstawowym składnikiem naszego pożywienia.  
Kupujemy go najczęściej. 

 Pieczywa niestety zjadamy coraz mniej, ok. 54 kg rocznie na osobę, 
podczas gdy powinniśmy spożywać ponad 70 kg.  
Od jakości chleba w dużym stopniu zależy nasze zdrowie. 

Dlaczego właśnie chleb? 

 Chleb to symbol życia, urodzaju i hojności Boga.  
Odgrywa ważną rolę w wielu kulturach,  
w sakralnej i świeckiej.  

 W kulturze chrześcijańskiej chleb,  
pod postacią opłatka symbolizuje  
ciało Chrystusa. 

 

Dlaczego właśnie chleb? 

 Chleb w Polsce nie jest tylko towarem, jest mistyką narodową  
i religijną. Jeszcze nasi dziadowie nie śmieli pieczywa kroić,  
tylko je łamali. 

 Do dzisiaj w wielu rodzinach kultywowany jest zwyczaj, że nim 
bochen się pokroi, uczyni się przedtem znak krzyża i szanuje się 
każdy okruszek. 
 

Dlaczego właśnie chleb? 

 Nasz wieszcz – Cyprian Kamil Norwid tęsknił do kraju, gdzie chleb 
traktowany jest z szacunkiem. 
 
„Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba 
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie 
Dla darów Nieba.... 
Tęskno mi, Panie…” 

/Cyprian Kamil Norwid / 
/Moja piosnka/ 

 

Co zawiera chleb? 

 węglowodany, białka, tłuszcze o dużej zawartości nienasyconych  
kwasów tłuszczowych,  

 substancje mineralne (związki potasu, sodu, wapnia fosforu,  
żelaza, magnezu, manganu, selenu i inne) 

 witaminy z grupy B i E 
 W białkach pszenicy i żyta występuje  

kwas glutaminowy – spełnia on  
ważną rolę dla sprawnej pracy  
komórek mózgowych. 

Chleb ma włókno pokarmowe (błonnik) 
 Na funkcjonalną (prozdrowotną) wartość pieczywa składa się kolejny 

komponent ziarna zbóż – błonnik pokarmowy. 
 Światowa Organizacja Zdrowia zaleca spożycie błonnika  

w ilości 27-50g/dobę. Błonnik jest niezbędny, gdyż: 
 stymuluje gryzienie i zwiększa wypływ śliny, 
 wiąże nadmiar kwasu solnego w żołądku, 
 zwiększa wypełnienie jelit, pobudza ich ukrwienie i perystaltykę, 
 tworzy korzystne podłoże dla rozwoju pożądanej mikroflory bakteryjnej  

w jelicie grubym. 

 

Dlaczego powinniśmy spożywać chleb 
na zakwasie? 

 Pierwsze udokumentowane wzmianki  
o produkcji pieczywa na zakwasach pochodzą  
ze starożytnego Egiptu i datowane są  
na ok. 2600 lat przed naszą erą. 

 Chleb na zakwasie posiada symbolikę szczególną, 
gdyż zakwas jest nieśmiertelny. Jego cząstki 
pozostawały w rodzinach tak długo, jak istniały  
one same, matki dawały w posagu kawałek ciasta 
chlebowego na rozczyn. 
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Dlaczego powinniśmy spożywać chleb 
na zakwasie? 

 Dobry chleb na zakwasie jest dla nas lekiem, gdyż podczas procesu 
fermentacji zostały zniszczone liczne rakotwórcze toksyny pleśniowe  
i bakteryjne. 

 Zakwaszenie ciasta zapobiega też rozwojowi pleśni na gotowym 
 już chlebie. 

 Naturalnie przebiegająca fermentacja zapewnia wytrącenie 
substancji szkodliwych dla zdrowia, które są w każdej mące. 

 

 

Dlaczego powinniśmy spożywać chleb 
na zakwasie? 

 Cechuje się ono znacznie niższym indeksem glikemicznym  
niż pieczywo mieszane.  
Zalecany dla cukrzyków! 

Dlaczego powinniśmy spożywać chleb 
na zakwasie? 

 Po spożyciu takiego pieczywa dłużej odczuwamy sytość,  
a proces trawienia jest rozłożony w czasie. 

 

Dlaczego powinniśmy spożywać chleb 
na zakwasie? 

 W zakwasie występuje kilkadziesiąt różnych bakterii  
i drożdży. Trzy najważniejsze to:  

 dzikie drożdże (są odpowiedzialne za spulchnianie ciasta)  
 bakterie odpowiedzialne za produkcję kwasu mlekowego  

(nadają charakterystyczny kwaśny smak) 
  bakterie produkujące kwas octowy. 

Dlaczego powinniśmy spożywać chleb 
na zakwasie? 

 Fermentacja mlekowa zachodząca z zakwasie piekarskim wpływa 
także na dostępność mikro- i makroelementów 

 

Dlaczego powinniśmy spożywać chleb 
na zakwasie? 

 Bardzo istotne jest, że pieczywo na zakwasach dłużej zachowuje świeżość. 
 Proces fermentacji zakwasów sprzyja zachowaniu  

w wypieku wielu cennych składników wrażliwych  
na działanie wysokich temperatur (kwas foliowy, biosterole). 

 Zawiera kwas mlekowy, a we właściwie funkcjonującym jelicie  
bakterie kwasu mlekowego powinny stanowić nie mniej niż  
10 proc. ogólnej liczby drobnoustrojów niezbędne do prawidłowego 
funkcjonowania naszych jelit. 

Zdrowotne właściwości kwasu mlekowego 

 wpływa dobroczynnie na pracę całego przewodu pokarmowego.  
 Reguluje pH treści jelitowej i poprzez to optymalizuje proces 

trawienia, wydalania, zapobiega zaparciom.  
 Poprzez zakwaszanie środowiska bakterie mlekowe hamują rozwój 

niepożądanych bakterii, potencjalnie chorobotwórczych, a sprzyjają 
rozwojowi bakterii probiotycznych, zwiększających odporność 
organizmu. 

 

 
Zapamiętaj i stosuj! 

Nie wychodź do szkoły,  
nie wychodź do pracy  

bez śniadania z pieczywem! 
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O chlebie prawie wszystko…
Chleb jest jednym z najstarszych pożywień człowieka. Jego historia sięga neolitu (ok. 5500-2300 

lat p.n.e.). Pierwszy chleb prawdopodobnie był ugotowaną wersją zbożowej pasty, przygotowanej 
na bazie zboża lub kaszy zmieszanej z wodą. 

Pierwszy chleb był często robiony z różnych rodzajów zbóż, także z ziaren trawy. Miał zazwy-
czaj okrągły i płaski kształt. Pieczony był w popiele, potem na bardzo rozgrzanych kamieniach, a z 
czasem na rusztach i blachach. Takie chlebowe placki były robione wszędzie tam, gdzie był dostęp 
do zboża i wody.

Najstarszy znaleziony chleb pochodzi z Krety. Wiek chleba określono na 6100 lat. Nie był on 
również obcy Egipcjanom, piekli go już w XII wieku p.n.e. Wiemy o tym ze ściennych malowideł, 
przedstawiających dokładny proces pieczenia w specjalnych formach. 

W kolejnych wiekach zrezygnowano z pieczenia chleba w popiele, gdyż był wówczas ubrudzony 
i tracił wilgotność. Ten sposób zastąpiono pieczeniem go pod garnkiem (dzwonem), który następ-
nie przysypywało się popiołem, tak upieczony placek chlebowy zyskiwał na pulchności. Dziś wia-
domo, że o takim właśnie chlebie (pokładnym) pisze Biblia. Pieczenie chleba pod garnkiem, dało 
później pomysł na otwierane piece, w których piekł się chleb. 

Mniej więcej w tym samym czasie starożytni Izraelici mieli jeszcze inny rodzaj chleba – macę. 
Przygotowywano go z mąki pszennej bez użycia zakwasu, gdyż judaizm zabrania stosowania go 
w czasie świąt. 

Macę oraz płaski chleb z użyciem zakwasu robiono także w starożytnym Rzymie i Grecji. W sa-
mym Rzymie za Oktawiana Augusta funkcjonowało ok. 300 piekarń, piekących już najróżniejsze 
rodzaje chleba i ciasteczek. Popularność chleba w starożytności była tak ogromna, że nabrał on już 
wówczas znaczenia liturgicznego i symbolicznego. W Grecji chleb był składany w ofierze bogom. 

Religijny wymiar symbolu chleba utrzymywał się przez wieki w różnych kulturach aż do dziś. 
Obecnie chleb jest ważnym symbolem chrześcijańskim, towarzyszącym każdej katolickiej mszy. 
Warto tu nadmienić, że pierwszy chrześcijański chleb był jęczmienny i jadano go tylko w ramach 
pokuty lub kary sądowej. Święty Patrokles żywił się chlebem maczanym w wodzie i z solą, był to 
początek chleba jedzonego w dalszych wiekach z zupą. Zwyczaj jedzenia chleba z zupą jest popu-
larny do dziś, szczególnie, na wschodzie, lub na niektórych wsiach we Francji. 

We wczesnym średniowieczu spożywanie chleba miało nadal charakter obrzędowy. Dopiero 
później chleb stał się częścią zastawy stołowej. Od czasów panowania Franków aż do renesansu na 
grubą kromkę chleba kładziono kawałki mięsa z sosem, lub maczano go w zupie. Ludzie zamożni 
chleba nie jadali, nawet mocno nasączonego sosem, rzucali go psom lub biedakom, wyczekującym 
pod drzwiami. 

Przez całe wieki receptura chleba nie ulegała większym zmianom. Chleb był pieczony w formie 
dużych bochnów, które miały starczać na długo. Jednak to powodowało, że po pewnym czasie 
twardniał i nie był smaczny. Rewolucyjne zmiany w tej kwestii nastąpiły dopiero po 1912 roku, 
kiedy Otto Frederick Rohwedder wynalazł maszynę do krojenia chleba, jednak chleb krojony szyb-
ko tracił na świeżości, więc przemysłowiec zrezygnował ze swego przedsięwzięcia. Do pomysłu 
powrócił w 1928 roku, kiedy przybył na stałe do U.S.A. Uruchomił tam linię produkcyjną, która 
kroiła chleb a następnie natychmiast szczelnie go pakowała. Pierwsza taka maszyna ruszyła w Bat-
tle Creek (Michigan). Sposób krojenia i pakowania chleba jest praktykowany do dziś. 

W Polsce chleb jest podstawą żywienia każdego obywatela a jego symbolika jest głęboko zako-
rzeniona w religii katolickiej. Do dziś wielu ludzi, zanim napocznie nowy bochenek chleba, czyni 
nad nim znak krzyża. Chleba używany jest podczas mszy, i innych uroczystości kościelnych. Wielki 
okrągły kołacz jest ważnym symbolem podczas przyjęcia weselnego. Chlebem i solą wita się zarów-
no pannę i pana młodego, jak i przybyłych z daleka gości na znak przyjaźni i gościnności. 

W ostatnich latach popularna się stała domowa maszynka do wypiekania chleba. Nic jednak 
nie zastąpi smaku prawdziwego tzw. wiejskiego chleba, wypiekanego na zakwasach w wielkim go-
rącym piecu.

W Polsce, chleb jest podstawą żywienia. Stanowi trzecią pod względem wielkości spożycia gru-
pę produktów żywnościowych wchodzących w skład całodziennej racji pokarmowej statystyczne-
go Polaka. Należy do dóbr podstawowych, zatem popyt na ten wyrób cały czas istnieje. Chleb jest 
produktem niesezonowym, wykazującym stały codzienny popyt. Chleb jest klasycznym przykła-
dem towaru, którego ludzie zawsze potrzebują.
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Prawie połowa węglowodanów potrzebnych człowiekowi w  zbilansowanej diecie pochodzi 
z pieczywa. Znajdujące się w chlebie aminokwasy i białka mają znaczącą role dla organizmu. Pie-
czywo jest źródłem witamin i błonnika. Chleb zawiera solidną dawkę witamin z grupy B, które 
odpowiadają za właściwą pracę m.in. układu nerwowego oraz żelazo, magnez, fosfor.

Wyraz chleb jest zapożyczeniem z języka starogermańskiego – hlaiba, starogockie hlaifs, staro-
islandzkie hleifr.

Według szacunków Instytutu Polskie Pieczywo w 2010 r. statystyczny Polak zjadł 56,7 kg pie-
czywa, o ponad 2 kg mniej niż rok wcześniej (2009 – 59 kg, 2008 – 61 kg). Tymczasem jeszcze 
niemal dekadę temu przeciętny mieszkaniec naszego kraju spożywał ok. 80 kg chleba, czyli tyle, ile 
obecnie statystyczny Niemiec.

Historia chleba
Narodziny kołacza,
To niezmiernie ciężka praca.

Wiele osób codziennie się trudzi,
By świeży chleb trafił na stoły do ludzi.

Wujek Jan rolnik od świtu do nocy pracuje,
Aż piękne kłosy wyhoduje.

Na przyczepie ziaren z braćmi skakałam,
I panu Bogu za plon dziękowałam.

Wuj ziarno zawiózł do młyna,
Mąka z niego powstała jak śnieżna pierzyna.

Potem do piekarza trafia mąka od młynarza,
Zaraz z niej kwas powstanie, byś chleb mógł zjeść na śniadanie.

Zapach chleba unosi się w domu od rana,
To piecze go dla nas nasza babcia Helenka ukochana.

Babcia swoją miłość przelewa do chlebowych foremek,
Byśmy byli zdrowi jak stado sarenek.

Nasze bochny już lśnią na białym obrusie,
Jak najczystsze dusze.

Zanim chleb pokroi dla nas mama,
Znak krzyża na nim wykona sama.

Kiedy chleb na podłogę upadnie,
Ucałuję go przykładnie.

Nawet mały Wojtek wie,
Że chleba do kosza nie wyrzuca się.

Musisz mieć Kubusiu wielki szacunek do chleba,
Bo się w tym bochenku chowa pan Bóg z nieba.

Maria Nieborak
Klasa IIId
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Publiczna Szkoła Podstawowa w Wójcinie

ul. Wieluńska 9 

98-432 Wójcin 

woj. łódzkie 

Tel.: 62/ 7847313

e-mail: spwojcin@op.pl

„Najsmaczniejszy na 
zakwasie” 

- o tym wiedzą uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej w 

Wójcinie, powiat 
wieruszowski, woj. łódzkie. 

   W odpowiedzi na apel Fundacji Dobre 
Życie w Szkole Podstawowej w 
Wójcinie Koło Prozdrowotne z 

udziałem uczniów klasy Va  i Vb, wraz 
ze swoim opiekunem mgr inż.  Iwoną 
Chadryś, w dniach 10–16 października 

zorganizowało  
„Tydzień Chleba na zakwasie w szkole 

2011”.  
      Członkowie Kółka Prozdrowotnego, w strojach ludowych i 

żniwiarzy wypożyczonych od Stowarzyszenia Gospodyń z 
Dzietrzkowic, na tle przepięknej dekoracji wykonanej przez 
panią Agnieszkę Gołębiowską i panią Agnieszkę Górkę. 

 Do uroczystości przygotowywano się 
trzy tygodnie, a uzyskany efekt wprawiał 

wszystkich w zachwyt. 

 4 października 2011 r. rozstrzygnięto konkurs 
plastyczno – literacki pod hasłem: „Dobry chleb 

– pędzlem malowany, słowem ubierany”. 
 Do konkursu przystąpiło prawie 50% uczniów. 

Wyróżnione prace 
konkursowe wraz 
z ich autorami.  5 października uczniowie z kółka 

prozdrowotnego odwiedzili piekarnię w 
Wójcinie i poznali drogę produkcji 
pysznego, zdrowego chleba, który 

smakiem swym zachwyca 
mieszkańców poza granicami    

naszego kraju: Niemcy, Belgia, Wielka 
Brytania, Stany Zjednoczone a był 
nawet na  stole naszego drogiego 

Papieża Jana Pawła II. 

 

 Właścicielka piekarni pani Krystyna Druszcz 
wprowadziła uczniów w tajniki wypieku chleba i 

innych produktów, które robią wyłącznie na 
zakwasie. 
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 Dnia 11 października 2011 w Szkole 
Podstawowej w Wójcinie odbyło się wielkie 

ucztowanie z chlebem z wójcińskiej piekarni w 
roli głównej. 

 Panie ze Stowarzyszenia Gospodyń „Wójcin nad 
Prosną” zajęły się przygotowywaniem kanapek ze 
smalcem i ogórkiem, a także miodem i dżemem. 

 Uroczysty charakter tego święta przeniósł się na sesję Rady Gminy 
w Łubnicach, gdzie tak jak w szkole każdy uczestnik obdarowany 
został atrakcyjną przypinką oraz kanapką ze smalcem i ogórkiem. 

Przypinki, którymi zostali obdarowani 
wszyscy uczniowie, pracownicy szkoły 

oraz uczestnicy sesji Rady Gminy 
Łubnice 

 Przedsięwzięcie 
to  

 opublikowano  
 w  

 Gazecie 
  lokalnej  
 „Kulisy 

Powiatu”. 

 Święto Chleba zakończono 24 
października wyjazdem do 

Ekologicznego Gospodarstwa 
Edukacyjnego odległego od SP w 

Wójcinie o 45 kilometrów (Kamienisko 
k/Kluczborka woj. opolskie), gdzie 

uczniowie m.in. rozpoznawali zboża, 
mielili je na żarnach kamiennych, 
przygotowywali ciasto i wypiekali 

bułeczki. 

 Organizator „Tygodnia Chleba” bardzo 
dziękuje paniom: Agnieszce 

Gołębiowskiej, Lidii Ciach i Urszuli Mączce 
za pomoc w przygotowaniu w poczęstunku 

dla uczniów szkoły i przedszkola. 

Opracowała: mgr inż. Iwona Chadryś 
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Szkoła Podstawowa  

im. Księcia Józefa 
Poniatowskiego  

w Wysokienicach

96-130 Głuchów

Tel.: 46/ 815 70 53

www.spwysokienice.pl

Jedz chleb na zakwasie,  
będziesz najlepszy w klasie

Informację o „Tygodniu Chleba na Zakwasie” otrzymaliśmy od Agencji Rynku Rolnego, dzięki 
której prowadzimy również akcję „Szklanka mleka” i „Owoce w szkole”. Postanowiliśmy przyłączyć 
się do tego przedsięwzięcia. 

  
Już w poniedziałek pojawiła się nowa gazetka ścienna, na której znalazły się różne informacje 

na temat zdrowego chleba: jak powstaje zakwas, jakie są rodzaje mąki, zwyczaje i tradycje związane 
z poszanowaniem chleba w Polsce, ale też wiersze, przysłowia, cytaty, itp. Także w poniedziałek 
odbył się apel informacyjny, na którym zapoznaliśmy uczniów z programem „Tygodnia” i ogłosi-
liśmy konkursy: plastyczny – na przedstawienie przysłowia związanego z chlebem lub plakat ob-
razujący szacunek dla chleba, a także literacki – na rymowankę zachęcającą do jedzenia zdrowego 
chleba. Na drzwiach szkoły powiesiliśmy plakat informujący o odbywającym się „Tygodniu chleba”. 
A wcześniej, w czasie zebrania z rodzicami, prosiliśmy ich o pomoc, na co z ochotą przystali.

Każdego dnia odbywały się jakieś zajęcia związane z  chlebem, by wszyscy uczniowie mogli 
w nich uczestniczyć.

 ✓ Sześciolatki robiły prace plastyczne z ziaren zbóż.
 ✓ I klasa poznawała rodzaje roślin zbożowych i uczyła się rozpoznawać ziarna.
 ✓ Uczniowie klasy II poznali dawne sposoby pieczenia chleba i lepili pieczywo z masy mącz-

no-solnej.
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 ✓ Trzecioklasiści nauczyli się piosenki „Chleb” (sł. Urszula Pietrzak, muz. Magdalena Melnic-
ka), którą wykonali na akademii szkolnej.

 ✓ Uczniowie klasy IV omawiali na języku polskim legendę Ewy Szelburg-Zarembiny „Jak bo-
chen chleba w kamień się zamienił”, wyszukiwali trudności ortograficzne w wyrazach z „ch”, 
jak „bochen chleba”. Na plastyce wykonali dekorację na korytarzu szkolnym. Przygotowali 
też akademię.

 ✓ Klasa V na przyrodzie omawiała wartości odżywcze pieczywa ciemnego i  jego składniki. 
Na języku polskim dyskutowała o tym, dlaczego trzeba dzielić się chlebem, na podstawie 
legendy. Na technice uczniowie poznali przepis na zakwas i obejrzeli film pt. „Jak powstaje 
chleb. Różne rodzaje pieczywa.”

 ✓ W VI klasie na matematyce uczniowie przeliczali wartości energetyczne pieczywa, umiesz-
czając je w diagramach słupkowych. Na języku polskim omawiali wiersz Anny Kamieńskiej 
„Kamienny chleb”, wskazując w nim środki stylistyczne. Na technice podobnie jak V kla-
sa, uczyli się robić zakwas i oglądali film. Na plastyce wykonali plakaty dotyczące tradycji 
i zwyczajów związanych z chlebem.

 ✓ Na godzinach z wychowawcą w klasach starszych odbyły się rozmowy o szacunku dla chle-
ba, o zwyczajach i polskiej tradycji z chlebem związanej.

 ✓ Członkowie SKO zrobili pyszne kanapki z ciemnego pieczywa, które  sprzedawali na prze-
rwach i cieszyły się one ogromnym powodzeniem wśród uczniów i nauczycieli. 

 ✓ Dziewczęta z koła redakcyjnego pojechały z opiekunką do pobliskiej piekarni, gdzie prze-
prowadziły wywiad z  piekarzem i  jednocześnie właścicielem piekarni. Wywiad ukaże się 
w najbliższym numerze szkolnej gazetki „Po Dzwonku”.

 ✓ We wszystkich klasach powstały „kąciki chleba”, w  których uczniowie zgromadzili różne 
rodzaje zbóż, mąki i pieczywa, a także domowe naczynia i sprzęty, służące do ich przecho-
wywania i pieczenia chleba.

 ✓ Wielu uczniów wzięło udział w ogłoszonych konkursach. Z ich prac powstała piękna wy-
stawka, w której przygotowaniu pomagały dziewczynki z klasy II.
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Podsumowanie tygodnia zbiegło nam się ze świętem Edukacji Narodowej, dlatego w czasie aka-

demii połączyliśmy te dwa tematy trawestacją znanego cytatu: „… bo nauczyciel jest dobry jak 
chleb”. Skorzystaliśmy ze scenariusza znajdującego się na stronie internetowej Fundacji Dobre Ży-
cie, odrobinę go modyfikując i dostosowując do naszych potrzeb. W podziękowaniu za swoją pra-
cę nauczyciele i pracownicy szkoły otrzymali pełnoziarniste bułeczki. A po akademii była wielka 
uczta. Uczniowie spotkali się w klasach z wychowawcami i mogli próbować pysznego chleba, przy-
gotowanego przez rodziców lub przez nich samych, bo niektórzy z uczniów starszych klas upiekli 
chleb własnoręcznie. Kanapki były ze smalcem lub domowym masłem, z białym serem zrobionym 
w domu albo z miodem, ze śmietana i z cukrem (jak za dawnych czasów), a nawet z domowym 
pasztetem. Nie było na stołach nic kupionego ani sztucznego. Mamy i babcie okazały się jak zawsze 
bardzo pomocne. Wszystkim bardzo smakowało, nawet tzw. „niejadkom”, i obiecali sobie, że będą 
częściej jeść chleb pieczony na zakwasie.

 
Przygotowaniem „Tygodnia Chleba na Zakwasie” w szkole  

zajmowała się polonistka Małgorzata Grefkowicz.
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Ażeby coś docenić,  
należy to jak najlepiej poznać

11. października 2011 r. obchodziliśmy już po raz trzeci w  naszej szkole „Tydzień Żytniego 
Chleba”. Staramy się promować tradycyjny wypiek chleba na zakwasie oraz ukazać istotę symboliki 
chleba jako zapomnianej w dzisiejszych czasach wartości.

Na nasze święto zaprosiliśmy panie z  Kół Gospodyń Wiejskich z  okolicznych miejscowości, 
uczniów z sąsiedniej szkoły oraz przedstawicieli Agencji Rynku Rolnego z Łodzi.

Ażeby coś docenić, należy to jak najlepiej poznać. W tym celu młodzież z klasy I i III Techni-
kum kształcącego w zawodzie technik weterynarii – przygotowała gazetkę, prezentację multime-
dialną, stoisko z żytnim, wspaniałym chlebem oraz konkurs pod hasłem: „Czy wiesz, co jesz? Chleb 
– źródło życia.” 

Gazetka zawierała informacje na temat obecności chleba w historii, kulturze, religii i w żywie-
niu. Głównym jej celem było zapoznanie z zaletami chleba, przede wszystkim żytniego, wskazanie 
różnic pomiędzy tym co jemy, a co jeść powinniśmy oraz prezentacja z odmian zbóż i typów mąk 
używanych do wypieku pieczywa. 

Prezentacja multimedialna poza wieloma ciekawostkami, pokazywała jak przygotowywać i wy-
piekać chleb żytni na zakwasie. 

Młodzież z pomocą nauczycieli i rodziców przygotowała też stoisko z różnorodnymi gatunkami 
pieczywa, które można było smakować z masłem, miodem, smalcem, serem białym z dodatkiem 
żurawiny.

Wspomniany już wcześniej konkurs był podsumowaniem tego dnia i miał za zadanie lepsze po-
znanie chleba. Do konkursu zostali zaproszeni reprezentanci wszystkich klas. Każdy z uczestników 
musiał odpowiedzieć na trzy wylosowane przez siebie pytania. Odpowiadający uczniowie bazowali 
na wiadomościach, które były zamieszczone na gazetce, w prezentacji i w przygotowanych wystaw-
kach.

Uczniowie, którzy zajęli pięć pierwszych miejsc otrzymali nagrody ufundowane przez Agencję 
Rynku Rolnego – przewodniki kulinarne, wejścia USB, kubki, smycze i długopisy, pozostali rów-
nież otrzymali drobne upominki.

Jednocześnie postanowiliśmy przybliżyć młodzieży mało znane warzywa: dynie, patisony, cuki-
nie i kabaczki, bakłażany, jarmuż, karczochy oraz fenkuł włoski. 

Uczniowie Technikum, kształcący się w zawodzie technik architektury krajobrazu przygotowali 
bardzo ciekawą wystawę tych warzyw. Uczniowie każdej z klas naszej szkoły, z pomocą rodziców, 
przygotowali wiele interesujących, smacznych i  oryginalnych dań. Mogliśmy cały dzień cieszyć 
wzrok pięknie wyglądającymi potrawami oraz degustować i zachwycać się ich wspaniałym sma-
kiem.

Mamy nadzieję, że taki dzień zainspiruje wielu z nas do dalszych, samodzielnych już poszuki-
wań tego co: smaczne, zdrowe i naturalne.
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Poradnik 
część I

Ta część publikacji zawiera informacje merytoryczne o  chlebie, ma charakter poradnikowy. 
Szczególnie polecamy je nauczycielom i innym organizatorom „Tygodnia chleba w szkole”. 

Piszemy o znaczeniu chleba w naszej historii, w odżywaniu, przekazujemy wiedzę o chlebie na 
zakwasie i pożytkach, jakie daje nam spożywanie chleba wypiekanego tradycyjnie.

Uwadze Czytelników polecamy informacje dotyczące innych produktów zbożowych, radzimy, 
abyśmy wracali do naturalnie produkowanej żywności, wskazujemy co należy jeść, aby zachować 
zdrowie. 

Proszę korzystać z  wiedzy zawartej w  tej publikacji – warunkiem jest podanie źródła oraz 
wzmianka o kampanii na rzecz dobrego chleba, organizowanej przez Fundację Dobre Życie. 

Książka ta, podobnie jak i publikacje z lat poprzednich jest umieszczona na stronie Fundacji: 
www.rakiel-czarnecka.pl, w zakładce „Multimedia”. 

Można ją stamtąd pobierać i upowszechniać.
Bardzo prosimy o  przekazywanie publikacji innym szkołom, ośrodkom, osobom, organiza-

cjom, instytucjom itd. Im więcej będzie świadomych konsumentów, tym trudniej będzie nami ma-
nipulować. Prosimy o włączenie do kampanii osób w wieku powyżej 50. roku życia.

Przypominamy, że warunkiem skorzystania z materiałów jest umieszczenie informacji, skąd te 
materiały pochodzą. Prosimy także o dodanie, że kampania może odbyć się dzięki dofinansowaniu 
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO). 
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Twoje zdrowie w Twoich rękach
Ludzki organizm jest wielką, biologiczną i  chemiczną przetwórnią. Moglibyśmy dziś powie-

dzieć – tak się czujemy jak się odżywiamy. Dlatego ważne jest, abyśmy zwracali uwagę, co jemy. 
W dużym stopniu nasze zdrowie zależy od trybu życia, odżywania, umiejętności radzenia sobie ze 
stresem, uprawiania ruchu fizycznego, ale także od naszego sposobu myślenia i podejścia do życia. 
Medycyna światowa coraz częściej podkreśla wagę trybu życia człowieka. WHO (Worlds Health 
Organization) uważa, że tryb życia i troska o zdrowie poszczególnych osób jest znaczącym czyn-
nikiem dla zachowania zdrowia. Więcej „waży”, niż specjalistyczne ośrodki zdrowia, przychodnie, 
szpitale. Jeden z  ważnych programów WHO w  ciągu ostatnich lat głosił hasło: „Twoje zdrowie 
w twoich rękach”.

W rękach każdego z nas w dużym stopniu leży zapobieganie chorobom i wzmacnianie systemu 
odporności. Gdy wzmacniamy organizm – on sam jest w stanie uporać się z wieloma zakłóceniami,

infekcjami, dolegliwościami. Jest kilka czynników w  dużym stopniu od nas zależnych, które 
mogą poprawić nasze samopoczucie, odporność, kondycję i wydolność. Są to: właściwe odżywia-
nie, uprawianie ruchu fizycznego, umiejętność radzenia sobie ze stresem.

Zgodnie z definicją zdrowia WHO zdrowie to nie tylko brak chorób, ale również ogólny do-
brostan organizmu. Zatem troska o  zdrowie oznacza nie tyko zwalczanie objawów choroby, ale 
zwłaszcza podnoszenie ogólnej odporności i kondycji organizmu.

Chleb na zakwasie szansą na zdrowie
Podstawowym składnikiem naszego pożywienia powinny być produkty zbożowe, w tym chleb 

wypiekany tradycyjnie, na zakwasach. Niestety zjadamy coraz mniej pieczywa – w ciągu niemal 
dwóch dekad jego spożycie spadło o ponad 40 proc. I nadal maleje. Chleb stopniowo wypierają 
z naszego jadłospisu obce polskiej kuchni przekąski takie jak pizza, hamburgery, tortille i dziesiątki 
innych zamienników.

Tymczasem dla naszego zdrowia najkorzystniejsze jest spożywanie pieczywa z grubego prze-
miału, zawierającego witaminę B i błonnik, poddanego fermentacji. Równie cenne walory diete-
tyczne mają też kasze.

Wg Instytutu Żywienia i Żywności struktura spożycia chleba powinna obejmować: 65 proc. 
chleba zwykłego (mieszanego), 15 proc. chleba razowego, 20 proc. pieczywa jasnego.

My dodajemy – najlepiej, gdyby chleb ten był wypiekany na zakwasach!
A jak wygląda spożycie w naszym kraju?
Pieczywa do niedawna zjadaliśmy sporo – średnio rocznie około 110 kg na osobę, bogatsi 70 kg, 

biedniejsi – 150 kg. W 2011 roku średnie spożycie kształtowało się w granicach. 54 kg, w 2012 zje-
my chleba jeszcze mniej.

W ciągu ostatnich 70 lat konsumpcja pieczywa zmniejszyła się o połowę. Wraz z rozwojem go-
spodarczym i zwiększeniem PKB wzrosło spożycie relatywnie droższych, wysoko przetworzonych 
produktów pochodzenia zwierzęcego kosztem mało przetworzonych wyrobów pochodzenia ro-
ślinnego, a szczególnie przetworów zbożowych. Styl życia charakterystyczny dla społeczeństw kra-
jów rozwiniętych, w tym wadliwy sposób żywienia jest przyczyną wielu zaburzeń metabolicznych 
i rozwoju na tym podłożu chorób cywilizacyjnych takich jak otyłość, kamica żółciowa, choroby 
układu krążenia i układu kostnego.

Dieta typu zachodniego opierająca się przede wszystkim na tłuszczach i uboga we włókno po-
karmowe zwiększa ryzyko wystąpienia nowotworów oraz czynnościowych chorób układu pokar-
mowego.

Warunkiem poprawy takiej sytuacji jest działalność popularyzatorska. Trzeba nam propagować 
model żywienia określający optymalną wielkość i strukturę spożycia pieczywa, z uwzględnieniem 
tradycji żywieniowych. Należy także promować spożywanie innych produktów zbożowych.

Dlatego Fundacja Dobre Życie – w trosce o zdrowie naszych dzieci – prowadzi od pięciu lat 
kampanię na rzecz dobrego chleba. Od 2010 roku promujemy także inne produkty zbożowe, w tym 
kasze.
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Co to jest chleb?

Dr inż. Krystyna Jarosz – 
wiceprzewodnicząca Krajowego Forum Piekarzy i Cukierników  
przy Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Spożywczych:
Chleb to rodzaj pieczywa wyprodukowanego z mąki pszennej, żytniej lub pszennej i żytniej z za-
stosowaniem procesu fermentacji mlekowej i alkoholowej, z dodatkami lub bez dodatków 

W piramidzie żywienia podstawą są produkty zbożowe.

Co to jest ta piramida?
Piramida przedstawia zasady prawidłowego odżywania. Informuje 

o tym, ile porcji różnych grup produktów powinno znaleźć się w po-
siłkach, które zjadamy w ciągu dnia. Przy czym obowiązuje zasada, że 
to co najważniejsze w racjonalnym odżywianiu znajduje się u dołu 
piramidy, czyli podstawy. Po raz pierwszy piramidę zdrowego 
odżywiania opracowali uczeni kanadyjscy około 30 lat temu. 
Z czasem, w miarę poszerzenia się wiedzy o zdrowym odży-
waniu, pierwotna piramida ulegała pewnym modyfikacjom

Zgodnie z piramidą spożycie pieczywa powinno dostar-
czać nam około 30 procent dziennej dawki energii. Problem 
polega na tym, że Polacy jedzą za dużo chleba z jasnej, wy-
soko oczyszczonej mąki. Produkcja pieczywa pełnoziar-
nistego stanowi zaledwie 5 procent całego rynku.

Mąka żytnia zawiera białka o wyższej wartości biologicznej i ma więcej błonnika. Kiedy miele 
się żyto, dochodzi do mniejszych strat witamin niż w przypadku innych zbóż.

Straty składników mineralnych w procesie przygotowywania jasnego pieczywa sięgają nawet 
90 procent.

Dr inż. Krystyna Jarosz:
Podstawę codziennego pożywienia powinny stanowić przetwory zbożowe o  dużej zawartości 
włókna pokarmowego.
Spożycie przetworów z mąki jasnej powinno być ograniczone.
Włókno pokarmowe jest składnikiem niskoenergetycznym i nie należy do substancji biologicznie 
czynnych. Wywiera jednak istotny wpływ na funkcje przewodu pokarmowego.
Dieta bogata we włókno pokarmowe (błonnik):

 ✓ stymuluje gryzienie i zwiększa wypływ śliny,
 ✓ buforuje i wiąże nadmiar kwasu solnego w żołądku,
 ✓ zwiększa wypełnienie jelit, pobudza ich ukrwienie i perystaltykę,
 ✓ tworzy korzystne podłoże dla rozwoju pożądanej mikroflory bakteryjnej w jelicie grubym.

Pokarm numer jeden
Chleb i produkty zbożowe od zarania traktowane są jako najważniejszy pokarm dla człowieka. 

Dawniej „wytyczne” brały się z wierzeń, obserwacji i doświadczeń, dzisiaj mądrość tę czerpiemy 
również z badań naukowych.

W dobrze skomponowanej diecie ważne miejsce zajmują przetwory zbożowe, w tym pieczywo, 
będące źródłem cennych składników odżywczych. Chleb znakomicie urozmaica dietę, gdyż zawie-
ra różnorodne składniki pokarmowe: węglowodany, białka, tłuszcze o dużej zawartości nienasyco-
nych kwasów tłuszczowych, substancji mineralnych (związki potasu, sodu, wapnia fosforu, żelaza, 
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magnezu, manganu, selenu i inne, witaminy z grupy B i E oraz witaminy – substancje biologicznie 
aktywne pochodzenia roślinnego).

Chleb wytwarzano już około 12 tys. lat temu. W Polsce chleb na zakwasie pieczono już w pierw-
szych wiekach naszej ery (I-V). Od X wieku wypiekano chleb żytni razowy oraz delikatniejszy, 
z przesianej mąki, czasem z dodatkiem miodu i maku. Już w XIII wieku wypiekano co najmniej 
dziesięć gatunków pieczywa. Chleb ta dalece zakorzenił się w naszym dziennym menu, że wielu nie 
jest w stanie wyobrazić sobie dnia bez niego. Szczególnie kuszący jest ten ciepły, pachnący zakwa-
sem, pałaszowany często z samym masłem.

Tradycyjny chleb na zakwasie bywa lepiej, równiej wyrośnięty i wypieczony niż na drożdżach.
Ponieważ chleba spożywamy sporo, można powiedzieć, że od jakości chleba w dużym stopniu 

zależy nasze zdrowie. Polskie pieczywo nie ma sobie równych na świecie. Z wielką przyjemnością 
wchodzimy do piekarń – nasz nos drażni miły, swojski zapach wyśmienitych wypieków. Ale czy tak 
jest w każdej piekarni? Niestety nie.

Na rynku coraz więcej jest chleba z  udziałem obcych dodatków, polepszaczy, spulchniaczy 
i głównie takiego, który wyrastał tylko na drożdżach. Taki chleb nie tylko nie jest smaczny, ale spo-
żywając go zjadamy wiele składników, które kumulując się w organizmie nie służą zdrowiu.

- Dla człowieka najzdrowszy jest chleb przygotowany na zakwasie – mówi profesor dr hab. 
Magdalena Włodarczyk-Kierczyńska, były wykładowca na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żyw-
ności Politechniki Łódzkiej, krajowy autorytet w dziedzinie chleba na zakwasie. Badania (piszemy 
o nich w kolejnych fragmentach artykułu), którym poświęciła się profesor są rewelacją na skalę 
światową. Rzecz w tym, żeby je wykorzystać z pożytkiem dla ludzkiego zdrowia.

Kromka chleba razowego – co zawiera?
Instytut Żywienia i  Żywności wskazuje, że wartość żywieniowa produktów zbożowych jest 

uzależniona od stopnia przemiału ziarna, w trakcie którego usuwane są zewnętrzne części bogate 
w składniki odżywcze. Mniejszą zawartością witamin i składników mineralnych charakteryzują się 
produkty otrzymane z wyższego stopnia przemiału, wówczas mąka i pieczywo są bielsze, a kasza 
drobniejsza. Natomiast pieczywo razowe oraz grube kasze odznaczają się wyższą zawartością wita-
min i składników mineralnych oraz błonnika pokarmowego.

Wyróżniamy trzy podstawowe rodzaje pieczywa:
 ✓ pszenne – wypiekane z mąki pszennej, zwykłe takie jak: chleb, bułki, kajzerki, czy półcukier-

nicze typu chałka;
 ✓ żytnie – wypiekane z mąki żytniej jasnej lub ciemnej na zakwasie: pieczywo tradycyjne – 

chleb razowy, pełnoziarnisty;
 ✓ mieszane – wypiekane z mąki pszennej i żytniej z dodatkiem drożdży lub zakwasu (my re-

komendujemy chleb na zakwasie).
Mamy także pieczywo z dodatkiem ziół, ziaren, suszonych owoców, warzyw, różnego rodzaju 

przypraw.
Wybór pieczywa na rynku jest ogromny. Rzecz w tym, aby kupować to, które jest dla na naj-

zdrowsze.

Dr inż. Krystyna Jarosz:
Co to znaczy chleb razowy?
To znaczy, że pochodzi z mąki ciemnej, razowej. Mąkę dzielimy powszechnie na jasną i ciemną. 
Często chleb z przewagą mąki jasnej barwi się karmelem lub cykorią, aby otrzymać produkt „ni-
by-razowy”.
Prawdziwy produkt razowy to taki, do którego wyrobu użyto mąki autentycznie razowej, pszennej 
lub żytniej czyli uzyskanej z całego ziarna zbożowego.

Ziarno zbóż stanowi niemal doskonały model żywności. Źródłem skrobi jest bielmo, zarodek 
zawiera witaminy z grupy B, tokoferole, białko oraz tłuszcze. Otręby zawierają dużo błonnika po-
karmowego, białka, witaminy z grupy B a także niema cała pulę ogólnej zawartości makro- i mi-
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kroelementów w całym ziarnie. Pieczywo jest dobrym źródłem: białka, błonnika pokarmowego, 
cennych witamin, zwłaszcza niacyny i ryboflawiny, tworzeniu którym sprzyja fermentacja zakwa-
sowa. Stanowią one siłę napędową wielu procesów życiowych. W chlebie na zakwasie znajdują się 
ponadto witaminy z grupy B, E, wielu składników mineralnych, takich jak żelazo, magnez, cynk, 
potas, fosfor, witaminę E, kwas foliowy. W nieoczyszczonej mące jest dużo składników odżywczych 
i błonnika.

Dla przykładu – porcja razowego chleba (500-600 gram) zapewnia zapotrzebowanie organizmu 
na witaminy B1 i PP oraz w około 50 procentach na witaminę B2. Zawiera witaminy – B1, B2, B6, 
które odpowiadają za właściwą pracę układu nerwowego.

W trakcie fermentacji pieczywo wzbogaca się w aminokwasy egzogenne (liznę, tryptofan, me-
tionin) – podstawowe niezbędne elementy budulcowe białek, których nasz organizm nie jest w sta-
nie wytworzyć i musi dostarczyć w pożywieniu.

Pieczywo razowe zapobiega otyłości i obniża zawartość cholesterolu we krwi.
„Zastosowanie etapu fermentacji zakwasów sprzyja zachowaniu w procesie wypieku wielu cen-

nych składników, wrażliwych na działania wysokich temperatur. Należy tutaj wymienić wnoszony 
z mąką kwas foliowy, naturalny czynnik przeciwdziałający procesom miażdżycowym i w efekcie 
chorobom układu krwionośnego, a deficytowy w codziennej diecie.

W pieczywie na zakwasach udaje się go zachować do 70 proc. (dla porównania w cieście nie-
ukwaszonym podczas wypieku straty sięgają 50 proc.). Podobnie rzecz się ma z biosterolami – ak-
tywnymi 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. antyok-
sydanty, czyli przeciwutleniacze, które chronią komórki przed uszkodzeniami wywołanymi przez 
wolne rodniki. Nagromadzenie się takich utlenionych biomolekuł prowadzi m.in. do mutacji no-
wotworowych i przyspieszonego starzenia się.

W zbożu i  jego przetworach zidentyfikowano dziesiątki różnych substancji biologicznie ak-
tywnych. Pomagają one w  zwalczaniu chorób i  usuwaniu z  organizmu związków toksycznych, 
pochodzących z  przemysłowej działalności człowieka oraz powstające naturalnie podczas prze-
miany materii w organizmie, a szczególnie w sytuacjach stresowych. Spośród wielu prozdrowot-
nych związków znajdujących się w ziarnach i ich przetworach na uwagę zasługuje Inozytol” – pisze 
w swoim referacie dr Henryk Piesiewicz ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warsza-
wie, autorytet naukowy piekarzy (szczegóły dotyczące „Referatu” w „Źródłach”). Dalej tak pisze 
o  Inozytolu: „Wykazuje on silne działanie przeciwutleniające i  jest potrzebny m.in. do dobrego 
funkcjonowania mózgu i rdzenia kręgowego. Wykazuje także w niektórych przypadkach działanie 
przeciwnowotworowe. Niedobór tego składnika objawia się drażliwością i bezsennością”.

Pożytki chleba razowego
Powinniśmy wybierać chleb razowy, ponieważ chleb żytni jest lekiem, ma niepowtarzalny smak 

i zapach, korzystne cechy żywieniowe, jest bogaty w witaminy i mikroelementy, zawiera błonnik – 
„wymiatacz szkodliwych substancji”.

Bakterie kwasu mlekowego, zawarte w ciemnym pieczywie mają szczególne znaczenie dla prawi-
dłowego funkcjonowania przewodu pokarmowego. Naturalny zakwas, zawarty w chlebie żytnim, ra-
zowym wpływa na przyswajanie wapnia i żelaza, ponadto działa leczniczo w przewlekłych chorobach 
wątroby, nerek i trzustki. Organizm i układ trawienny człowieka w naszej szerokości geograficznej 
od wieków dostosował się do diety opartej na pieczywie razowym, a białe jest nowym wynalazkiem. 
Pieczywo białe jest pozbawione zdrowotnych właściwości odżywczych – należy o tym pamiętać.

Obecność w chlebie na zakwasie licznych substancji smakowo-zapachowych ułatwia trawienie 
i przyswajanie składników odżywczych. Bodźce smakowe i zapachowe są konieczne do wytworze-
nia dostatecznej ilości śliny i  soków trawiennych w  przewodzie pokarmowym. Dzięki smakowi 
i zapachom, a także walorom odżywczym prawdziwy chleb żytni na zakwasie nigdy się nie nudzi, 
zawsze mamy na niego apetyt. Szczególnie korzystne dla zdrowia jest spożywanie pieczywa z doty-
kiem owoców i warzyw. Wiedzieli o tym starożytni Rzymianie, którzy mawiali: „Fructus cape cum 
pane, si vis vivere sane” – Spożywaj owoce z chlebem, jeśli chcesz żyć zdrowo.
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Jak wykazały badania, zawarte w  chlebie razowym biologicznie aktywne związki i  fitoestro-
geny mają działanie przeciwnowotworowe. Są skuteczne w  przeciwdziałaniu hormonozależnym 
formom nowotworów, takim jak rak prostaty i rak piersi.

Dr inż. Krystyna Jarosz:
Tajemnica doskonałej jakości i trwałości chleba zawiera się w fermentacji zakwasu. Jego sposób 
dojrzewania stanowi o bogactwie smaku, jakości i trwałości miękiszu. Siłą sprawczą są przyjazne 
zdrowiu bakterie mlekowe współdziałające z drożdżami.

Prawdziwy chleb razowy czy sfałszowany?
Chleb razowy na zakwasie posiada wyjątkowe walory odżywcze i zdrowotne, znakomite walory 

smakowe i zapachowe oraz naturalną trwałość. Jak odróżnić go od innych?
Czytajmy uważnie etykietki. Chleb prawdziwy ma w składzie tylko mąkę, wodę, zakwas i sól 

(odrobinę). Jeśli ma coś więcej – np. zakwaszacz (E322, E330), polepszacz (E471, E300) – oznacza 
to, że nie jest prawdziwy. Zachowajmy ostrożność!

Pamiętajmy – niektóre polepszacze nie są zdrowe.
Bardzo często na półkach znajdujemy chleb barwiony karmelem lub prażonym słodem. Praw-

nie dodatki te są dopuszczone, ale wartość odżywcza chleba razowego i tego zafałszowanego jest 
diametralnie różna. Trzeba porównać konsystencję i ciężar. Chleb barwiony jest znacznie lżejszy, 
gdyż „podrobiony” chleb razowy jest w rzeczywistości wypiekany z białej mąki pszennej i jest deli-
katniejszy. Ponadto zachowuje krótko świeżość.

Chleb razowy powinien mieć większe cząstki. Pieczywo pełnoziarniste, a zwłaszcza żytnie nie 
będzie pięknie wyrośnięte, ponieważ błonnik hamuje wzrost objętości.

Chleb razowy, dzięki naturalnym bakteriom zachowuje świeżość do 10 dni. Nie wolno trzymać 
go w folii, tylko w lnianym obrusie lub ściereczce. Dzięki ciemnej mące chleb ten ma piękny kolor.

Dr inż. Krystyna Jarosz:
Jak rozpoznać pieczywo produkowane na zakwasach?
Charakterystyczny zapach
Dobrze wyczuwalny, delikatny kwaskowy smak
Bochenek chleba lub bułki mniej wyrośnięte
Mniej intensywny połysk na powierzchni skórki
Ciemniejszy odcień miękiszu, nazywany szarym lub szarobrązowym
Drobniejsze otwory w miękiszu, za to bardziej równomiernie rozmieszczone
Wyczuwalna wilgotność miękiszu po przekrojeniu

Chleb przypomina o domu i… zdrowiu
Polskie pieczywo to coś więcej niż smaczny produkt spożywczy. Ma stałe miejsce w świadomo-

ści Polaków, jest cząstką naszego życia. Chleb jest integralną częścią naszej kultury, tradycji i religii. 
Obecny jest w symbolach, języku, sztuce i literaturze, a jego historia sięga dawnych czasów.

Chleb budzi w nas skojarzenia związane z domem, ciepłem i bezpieczeństwem; przypomina 
o dzieciństwie, kiedy to jego zapach roznosił się po wszystkich pomieszczeniach.

Do chwili obecnej chleb jest tym, za czym tęsknią Polacy na emigracji. Szacuje się, że poza gra-
nicami przebywa nas ok. 21 mln osób! W samych Stanach (USA) ponad połowa. Dla nich ważne 
jest wszystko, co polskie, a chleb lokuje się na najwyższych pozycjach w tym rankingu.

Chleb to kontakt z naturą, wpisanie się w trend ekologiczny, w ponadnarodową politykę zdrowot-
ną i żywieniową. Żywność – im mniej przetworzona, im bardziej naturalna – tym lepiej dla ekologii. 
A chleb, którego głównymi składnikami są: mąka zbożowa, woda zakwas – idealnie pasuje do tej roli.

Siła pieczywa zawiera się w jego walorach prozdrowotnych, które są zgodne ze światowymi zalece-
niami żywieniowymi, wskazującymi na podstawową rolę węglowodanów złożonych w prawidłowej die-
cie. Chleb ma perspektywiczne znaczenie w zapobieganiu otyłości – chorobie społeczeństw XXI wieku.
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Chleba naszego powszedniego – symbolika i zwyczaje
Chleb to symbol życia, urodzaju i hojności Boga, obdarzony jest szczególną czcią. Jego brak 

oznaczał głód i  śmierć. Chleb odgrywa ważną rolę w  wielu kulturach, w  sakralnej i  świeckiej. 
W kulturze chrześcijańskiej chleb, pod postacią opłatka lub kęsa chleba symbolizuje ciało Chrystu-
sa. Spożywany w kulminacyjnym punkcie mszy świętej pełni rolę łącznika między Panem a ludźmi. 
Również samo miejsce urodzenia Chrystusa to Betlejem, którego nazwa oznacza „Dom chleba”.

Chleb w Polsce nie jest tylko towarem, jest mistyką narodową i religijną. Jeszcze nasi dziadowie 
nie śmieli pieczywa kroić, tylko je łamali. Do dzisiaj w wielu rodzinach kultywowany jest zwyczaj, 
że bochen kroi tylko ojciec, uczyniwszy przedtem znak krzyża i szanuje się każdy okruszek. Chleb 
traktowano jako „w domu – włodarza, w pracy – przyjaciela, w drodze – towarzysza”. W stosunku 
do wroga był symbolem pojednania.

Nasz wieszcz – Cyprian Kamil Norwid tęsknił do kraju, gdzie chleb traktowany jest z szacun-
kiem a o Komunii świętej mówi się jak o chlebie właśnie. Poeta napisał: „Podnoszą z ziemi przez 
uszanowanie/Dla darów Nieba…”.

Bochen chleba wręczany jest na dożynkach – święcie plonów, ale wita się nim także ważnych 
gości, wstępujących w nasz próg, a także parę młodą.

Chleb na zakwasie posiada symbolikę szczególną, gdyż zakwas jest nieśmiertelny. Jego cząstki 
pozostawały w rodzinach tak długo, jak istniały one same, matki dawały w posagu kawałek ciasta 
chlebowego. Na rozczyn. Stąd mówienie o ciągłości tradycji w stosunku do chleba nie jest tylko 
czczym frazesem.

W różnych regionach Polski organizowane są festyny, dedykowane chlebowi, zwane „świętem 
chleba”.

Dobry chleb na zakwasie jest dla nas lekiem
Tak mówi profesor Magdalena Kierczyńska. Jest zdrowy, gdyż podczas procesu fermentacji zo-

stały zniszczone liczne toksyny pleśniowe i bakteryjne, które są najsilniejszymi kancerogenami. Po-
nadto chleb na zakwasie zawiera kwas mlekowego, a we właściwie funkcjonującym jelicie bakterie 
kwasu mlekowego powinny stanowić nie mniej niż 10 proc. ogólnej liczby drobnoustrojów, gdyż 
są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszych jelit. Tymczasem chleb „z worka”, jak za 
innymi nazywa go profesor – to produkt chlebopodobny, z nazwy i wyglądu tylko przypominający 
chleb, a zawierający ulepszacze, spulchniacze i inne chemiczne dodatki. Taki chleb produkuje się 
bardzo szybko. – Worek mąki, woda, drożdże i ulepszacze. To wszystko następnie trzeba wymie-
szać. I to jest najprostsza recepta na pieczywo, które wypieka się w niektórych piekarniach – mówi 
pani profesor. Taki produkt, ze względu na szybkość jego powstawania zyskał miano „chleba z wor-
ka”. Co sprytniejsi piekarze „wkręcają” do ciasta więcej wody. Właśnie w celu sprzedawania wody 
po cenie chleba stosują różnego rodzaju dodatki (zwane polepszaczami), aby taki chlebopodobny 
produkt wchłonął jak najwięcej wody (podobnie jak przy wyrobie tzw. wędlin).

Tymczasem tylko naturalnie przebiegająca fermentacja zapewnia wytrącenie substancji szko-
dliwych dla zdrowia, które są w każdej mące.

Konsumenci idą do sklepu i biorą do ręki chleb, który ładnie wygląda, rzadko jednak spoglądają 
na etykietkę. Prawdą jest, że często tej etykietki na chlebie nie ma, mimo, że od sierpnia 2006 roku 
obowiązuje u nas ustawa, że produkty spożywcze muszą być w zrozumiały dla kupującego sposób 
oznakowane.

Wyciągnijmy z tej informacji wnioski i pamiętajmy, żeby kupując chleb spojrzeć uważnie na 
etykietkę i przeczytać, z czego ten chleb się składa. Jeśli zawiera napis: chleb na zakwasie, możemy 
go śmiało kupować.

Jak już pisaliśmy – ludzki organizm jest wielką, biologiczną i chemiczną przetwórnią. mogliby-
śmy dziś powiedzieć – tak się czujemy jak się odżywiamy.

Już 2500 lat temu Hipokrates sformułował maksymę „Niech żywność będzie twoim lekiem, 
a lek żywnością”. U progu trzeciego tysiąclecia dysponujemy potwierdzonymi naukowo dowodami 
o konieczności jej respektowania. Co więcej, wiemy jak sprostać temu zaleceniu.

Tak więc ilość, jakość i właściwy dobór składników pożywienia mają decydujące znaczenie dla 
kondycji fizycznej, psychicznej, a tym samym długości życia człowieka. To teoria – a jak jest w rze-
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czywistości? Otóż każdego roku w Europie coraz więcej ludzi choruje na nowotwory. Najczęściej 
umierają Polacy oraz obywatele Rumunii, Słowacji oraz Estonii.

Najgroźniejszym nowotworem, po raku piersi jest nowotwór jelita grubego. W Polsce wzrasta 
śmiertelność z powodu tego raka – w tempie 1500 zgonów rocznie, co daje nam niechlubne 22. 
miejsce pod względem skuteczności profilaktyki i  leczenia. W  przypadku raka żołądka obecnie 
Polska znajduje się w 10-tce państw o największym wskaźniku zachorowalności.

W Polsce umieralność na raka jelita grubego nieprzerwanie rośnie od 50 lat. Szacuje się, że do 
2010 roku zachorowalność na tego raka wzrosła dwukrotnie.

Dietetycy, jako środek zapobiegawczy polecają dietę z dużą ilością błonnika, złożoną głównie 
z pokarmów nieprzetworzonych, z ograniczoną ilością cukru i tłuszczu.

Profesor dr hab. Magdalena Włodarczyk–Kierczyńska twierdzi, że można zahamować tą śmier-
telną lawinę w bardzo prosty sposób – jedząc dobry chleb. Na naszym rynku można kupić wszyst-
kie rodzaje pieczywa, jakie tylko wymyślono na świecie. Jak więc odróżnić zdrowy chleb od tego, 
którego działanie jest wręcz chorobotwórcze?

O zdrowotnych właściwościach chleba żytniego na zakwasie pisze także wychowanka profesor 
Włodarczyk – dr inż. Anna Dziowksz z Instytutu Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Wydzia-
łu Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej: „ Chleb żytni jest bogaty w błonnik 
pokarmowy, zwłaszcza w jego rozpuszczalne frakcje, dzięki czemu poprawia stopień wypełnienia 
jelit, co zapobiega zaparciom. Jednocześnie składnik ten sprzyja rozwojowi dobroczynnych bak-
terii probiotycznych. Ta grupa bakterii, nie tylko zwiększa odporność organizmu, ale neutralizuje 
związki rakotwórcze, prze co ogranicza rozwój komórek nowotworowych, zwłaszcza jelita grubego. 
Ich obecność w przewodzie pokarmowym wpływa także na wartość odżywczą żywności poprzez 
syntezę witamin i wytwarzanie enzymów pozwalających na lepsze wykorzystanie składników żyw-
ności.

Stwierdzono, że błonnik żytni wydatnie zmniejsza wydzielanie insuliny, a także obniża ryzy-
ko wystąpienia cukrzycy typu II. Dieta bogata w błonnik żytni jest skuteczna w obniżaniu pozio-
mu cholesterolu i jego „złej” frakcji LDL, co może zmniejszać ryzyko wystąpienia choroby naczyń 
wieńcowych i w efekcie zawału serca”.

Pani doktor podkreśla także, że chleb żytni cechuje niski indeks glikemiczny – wskaźnik mó-
wiący o wzroście poziomu cukru we krwi po spożyciu posiłku. Posiłek, oparty na takim pieczywie 
pozwala zachować przez dłuższy czas prawidłowy, umiarkowany poziom cukru we krwi, podobnie 
jak i insuliny. Dłużej utrzymuje się poczucie sytości, a pomiędzy posiłkami nie dochodzi do swo-
istej huśtawki” w poziomie glukozy we krowi i napadów „wilczego apetytu”.

Pani profesor Włodarczyk-Kierczyńska już wiele lat temu zaczęła promować pieczywo na 
zakwasie i jest twórcą kultur starterowych, czyli preparatów starannie dobranych szczepów bak-
terii mlekowych, a także inicjatorką Fundacji Polski Chleb. Według pani profesor naszym naj-
większym sprzymierzeńcem, który pozwala zachować w zdrowiu układ pokarmowy są bakterie, 
w tym Lactobacillus plantarum. Są to bakterie kwasu mlekowego, bardzo przyjazne dla człowie-
ka, poprawiające florę bakteryjną w przewodzie pokarmowym. Znajdujemy je w  tradycyjnym 
zakwasie, na którym wypiekały chleb nasze praprababki i który powinien codziennie znajdować 
się na naszych stołach.

Dr inż. Krystyna Jarosz:
Z punktu widzenia dietetyki szczególnie zalecane jest żytnie pieczywo razowe na zakwasach.
Zawiera ono włókna pokarmowe a  także cenny kwas mlekowy. Cechuje się znacznie niższym 
indeksem glikemicznym niż pieczywo mieszane. Wskaźnik ten oznacza, że po spożyciu takiego 
pieczywa dłużej odczuwamy sytość, a proces trawienia jest rozłożony w czasie.

Zakwas chlebowy
Zakwas do środek do spulchniania i zakwaszania ciasta, który został wynaleziony prawdopo-

dobnie w Egipcie około 2000 lat przed naszą erą. Powstaje z mąki i wody, potrzebne jest jeszcze 
ciepło. Mieszanina ta poddawana jest działaniu mikroorganizmów, znajdujących się w mące i w 
powietrzu. Mówi się, że zakwas jest wspólnotą różnych maleńkich żyjątek, które są od siebie wza-
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jemnie zależne i chronią się nawzajem. Takie wspólnoty występują w naszym otoczeniu często, i w 
dużych ilościach. W serze, kefirze, kapuście kiszonej itd.

W zakwasie występuje kilkadziesiąt różnych bakterii i drożdży. Wiele z nich jeszcze nie jest zba-
danych. Trzy najważniejsze to: dzikie drożdże (są odpowiedzialne za spulchnianie ciasta) oraz bak-
terie odpowiedzialne za produkcję kwasu mlekowego (nadają charakterystyczny kwaśny smak), 
bakterie produkujące kwas octowy.

Te organizmy łączą się ze sobą w cieście i potrzebują po kilku dniach (w zależności od tempera-
tury) 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 wy-
twarzają w cieście chlebowym gazy, dzięki którym ono wyrasta.

Jakiej mąki trzeba użyć do zakwasu?
Zakwas można wyhodować zarówno z  mąki żytniej jak i  pszennej. Mąka pszenna ma dużo 

białka, które zawiera dużo glutenu – a to zapewnia dobrą strukturę chleba. Z kolei gluten zawarty 
w życie musi być aktywowany poprzez ukwaszenie. Ponadto żyto zawiera enzymy, które przeszka-
dzają 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 pęcz-
nienie. Zakwas jest niezbędny, aby zahamować ten proces.

Kultury kwasowe rozmnażają się w cieście chętnie i licznie. Stąd zakwas żytni jest najbardziej 
kwaśny ze wszystkich. Pszenny i orkiszowy są znacznie łagodniejsze.

Mąka żytnia jest najbardziej rozpowszechniona w niemieckojęzycznych, skandynawskich oraz 
słowiańskich krajach. Mąką pszenna używana jest we Włoszech (ciabatta jest pieczona na zakwasie 
pszennym zwanym „biga”), Francji (ciasta pszennego używa się tam do wypieku bagietek), w USA 
istnieje tradycja wypieku pieczywa na zakwasie pszennym, także w Afryce używa się zakwaszonego 
ciasta do placków kukurydzianych.

Pieczywo wyrastające za pomocą drożdży przemysłowych i zakwasu, czyli dzikich drożdży, po-
zornie nie różni się od siebie. Ale nie do podrobienia jest charakterystyczny smak pieczywa na za-
kwasie. 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 znacznie różnić. Kultury zakwasowe zależą bowiem 
od zboża, z jakiego powstają oraz od rejonu, w którym ono rosło. Tajemnica tkwi w mikroorgani-
zmach, znajdujących się pod skórką ziarna oraz w powietrzu. Zakwas wyhodowany za oceanem 
różni się od zakwasu w Europie Środkowej.

Każdy zakwas jest niepowtarzalny, ma swoje tajemnicze właściwości, każdy wyhodowany przez 
nas samych zasługuje na pielęgnowanie i kultywowanie, przedłużanie i umilanie mu życia, a nawet 
nadawanie mu imienia, żeby odróżnić go od innych.

Dr inż. Krystyna Jarosz:
Nowe trendy żywieniowe
Zdrowe odżywanie staje się nieodzownym elementem nowoczesnego stylu życia, a pieczywo na 
zakwasach powinno mieć w nim swoje stałe miejsce.
Pieczywo jako żywność funkcjonalna
Chleb i pieczywo z mąki ciemnej, w skład której wchodzi dużo zewnętrznych części ziarna z uwagi 
na dużą zawartość:
– włókna pokarmowego
– składników mineralnych
– witaminy E i witamin z grupy B
– spełnia kryteria żywności funkcjonalnej.
Żywność funkcjonalna, czyli wskazującą na korzystny wpływ na funkcjonowanie organizmu 
ludzkiego ponad efekt czysto odżywczy.
Czy w tej definicji odnajdujemy chleb?
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Tajemnicze kultury starterowe
Profesor Magdalena Włodarczyk-Kierczyńska od lat propaguje wartości odżywcze chleba, 

przygotowanego z zakwasów fermentowanych, w oparciu o naturalny zaczątek piekarski, tzw. kul-
tury starterowe. Razem ze swoimi współpracownikami stworzyła wzór takich kultur. Ponad 300 
prac dyplomowych i 5 obronionych doktoratów daje naukowe argumenty.

Dzięki kulturom starterowym, składającym się z przyjaznych nam bakterii fermentacji kwasu 
mlekowego, pieczywo nabiera wyjątkowych walorów smakowych, odżywczych i zdrowotnych.

Aby zrozumieć jak powstaje dobry chleb, profesor zbadała zakwas z różnych regionów Polski, 
gdy chleb był wypiekany jeszcze w domach.

Chleb od wieków otaczany był szacunkiem, tak samo zakwas. Gospodyni wypiekając chleb 
odkładała grudkę, w której tkwił zalążek przyszłego zakwasu. Gospodyni wiedziała, że nie można 
przechowywać tego kawałka ciasta dłużej niż jeden-dwa tygodnie. Potem musiała z niej rozczynić 
zakwas i upiec chleb.

Profesor Włodarczyk-Kierczyńska potwierdza, że ten zaczątek był tak cenny, że przekazywano 
go w posagu córce.

Pani Włodarczyk odkryła, że w zakwasie znajdują się szczepy pięciu bakterii mlekowych (z ro-
dzaju Lactobacillus) i dodatkowo drożdże. Mieszanka szczepów wywołuje fermentację, której do-
brodziejstwa opisujemy w tym wydawnictwie. 

Wspólnie ze swoimi współpracownikami profesor opracowała najkorzystniejszy zestaw szcze-
pów, który daje gwarancję prowadzenia zakwasów także w warunkach przemysłowego wypieku.

Dr inż. Krystyna Jarosz:
Szczególne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania przewodu pokarmowego, a dzięki temu 
zapobiegania chorobom nowotworowym, ma nagromadzony w pieczywie kwas mlekowy. Ten na-
turalny składnik chleba wpływa na przyswajanie wapnia i żelaza, działa leczniczo w przewlekłych 
schorzeniach żołądka, stanach zapalnych jelita grubego, zalecany jest w chorobach nerek, wątroby, 
trzustki.

Zdrowotne właściwości kwasu mlekowego
Kwas mlekowy wpływa dobroczynnie na pracę całego przewodu pokarmowego. Reguluje pH 

treści jelitowej i poprzez to optymalizuje proces trawienia, wydalania, zapobiega zaparciom. Po-
przez zakwaszanie środowiska bakterie mlekowe hamują rozwój niepożądanych bakterii, poten-
cjalnie chorobotwórczych, a sprzyjają rozwojowi bakterii probiotycznych. Ta grupa bakterii nie tyl-
ko zwiększa odporność organizmu, ale także neutralizuje związki rakotwórcze, przez co ogranicza 
rozwój komórek nowotworowych, skutecznie zapobiega zwłaszcza rakowi jelita grubego.

Chociaż mąka jest bogatym źródłem soli mineralnych (im mniej oczyszczona tym bogatszym), 
to zawarte w niej pierwiastki nie są łatwo dostępne dla ludzkiego organizmu. Fermentacja mlekowa 
zachodząca z zakwasie piekarskim wpływa także na dostępność mikro- i makroelementów.

Bakterie kwasu mlekowego pomagają nam lepiej zagospodarować składniki odżywcze żywno-
ści – poprzez syntezę witamin oraz wytwarzanie enzymów. Proces fermentacji zakwasów sprzyja 
zachowaniu w wypieku wielu cennych składników wrażliwych na działanie wysokich temperatur, 
takich jak kwas foliowy, biosterole (aktywne biologicznie składniki odżywcze), β-glutan (rozpusz-
czalna frakcja błonnika pokarmowego).

Naturalny składnik zbóż – kwas fitynowy utrudnia nam przyswajanie pierwiastków. Otóż zwią-
zek ten bardzo łatwo wchodzi w reakcje z dwuwartościowymi kationami, tworząc z nimi trudno-
rozpuszczalne sole – fityninany. Prowadzi to do zmniejszenia biodostępności związanych w  ten 
sposób pierwiastków, czyli możliwości ich przyswojenia w przewodzie pokarmowym. W rezultacie 
znaczna część niewykorzystanych z pożywienia mikro- oraz makroelementów zostaje wydalonych. 
Dotyczy to głównie tak cennych biopierwiastków jak cynk (bierze udział w procesach przemiany 
białek i węglowodanów, zwiększa odporność organizmu), wapń (podstawowy budulec kości i zę-
bów), żelazo (niedobry mogą prowadzić do anemii), magnez (niezbędny do prawidłowego funk-
cjonowania układu nerwowego), a także fosfor związany w strukturze kwasu fitynowego, który jak 
magnez – buduje kościec.
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Wysoka temperatura nie wpływa na strukturę fitynianów, ale fermentacja jest bardzo skuteczna. 
Dopiero fermentacja z udziałem bakterii mlekowych, zachodząca w zakwasie – powoduje ograni-
czenie działania fitynianów, bakterie mlekowe degradują je. Rozprawiają się z nimi już w 12 godzin. 
Neutralizacja tych soli zwiększa przyswajalność w/w deficytowych pierwiastków. Kwas mlekowy 
w ciemnym żytnim chlebie nie tylko poprawia przyswajanie wapnia i żelaza, ale działa leczniczo 
w schorzeniach żołądka, stanach zapalnych jelita grubego, zalecany jest przy chorobach wątroby, 
nerek i trzustki.

Atutem fermentacji na zakwasie jest także to, że bakterie kwasu mlekowego eliminują związki 
rakotwórcze z pieczywa – azotany, azotyny, a przede wszystkim toksyny pleśniowe, co odciąża nasz 
układ odpornościowy.

Ale na tym nie koniec dobrodziejstw zakwasu. Produkcję piekarską, szczególnie latem nęka tzw. 
choroba ziemniaczana, która jest efektem rozwoju lasecznika. Pieczywo „ciągnie się”, ma nieprzy-
jemny zapach. Zapobiec temu może zakwas piekarski. Jego dodatek hamuje kiełkowanie przetrwal-
ników szkodliwych bakterii.

Znacznie większym zagrożeniem dla zdrowia są zakażenia pleśniowe, do których dochodzi 
podczas zbioru i niewłaściwego przechowywania zbóż. Aż jedna trzecia toksyn pleśniowych (ple-
śnie toksynotwórcze) to mykotoksyny, oporne na działania wysokich temperatur. Zaliczane są do 
nich: aflatoksyny – powodujące raka przełyku oraz uszkodzenie wątroby i  nerek; ochratoksyna 
A – wywołująca zmiany rakowe oraz uszkodzenia płodu w łonie matki; triochoteceny – odpowie-
dzialne 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 pie-
czywie. Mykotoksyny są oporne na działanie wysokich temperatur.

Stwierdzana w mące zawartość mykotoksyn nie przekracza zwykle tolerowanej dawki dziennej, 
ale regularne ich spożywanie prowadzi do nagromadzenia się ich w organizmie, co daje odległe 
w czasie skutki.

Jedynym znanym sposobem eliminacji tych związków z pieczywa jest wprowadzenie technolo-
gii produkcji pieczywa na zakwasach.

Stwierdzono, że wraz z rozwojem bakterii mlekowych w zakwasie efektywnie zmniejsza się za-
wartość tych toksyn. Zakwaszenie ciasta zapobiega też rozwojowi pleśni na gotowym już chlebie.

Bardzo istotne jest, że pieczywo na zakwasach dłużej zachowuje świeżość.
Wypieraniu tradycyjnej fermentacji z  udziałem bakterii (mlekowej) przez fermentację 

z udziałem drożdży (alkoholową) przypisuje się zwiększoną zachorowalność na drożdżycę (can-
didiasis).

Dr inż. Krystyna Jarosz:
Kwas mlekowy okazuje się więc korzystny zarówno w profilaktyce chorób jak i promowaniu zdro-
wego odżywiania.
Nic dziwnego, że ci co jedli fermenty byli zdrowsi i żyli dłużej.

Jaka mąka, taki chleb
Jeśli wybieracie chleb zwróćcie uwagę czy na etykietce jest podany rodzaj mąki: im wyższa licz-

ba, tym chleb jest zdrowszy. Jeśli nie ma chleba na zakwasie, wybierzmy koniecznie żytni.
Osobom, którzy nie mogą jeść pełnoziarnistego chleba na zakwasie, polecamy graham.
Pamiętajmy: o jakości i wartościach odżywczych chleba decyduje mąka. Im miąższ chleba biel-

szy, tym gorsza mąka, gdyż została pozbawiona błonnika, mikroelementów, witamin.
Najzdrowsza jest mąka żytnia razowa, wyprodukowana z całego ziarna typ 2000. O typie mąki 

producenci często informują na etykietce chleba. Popularne pieczywo jest wypiekane a mąki żyt-
niej pytlowej (720) i pszennej chlebowej (850 i 750).

– „Mąka z pszenicy to po prostu oczyszczony cukier, którego organizm nie ma jak spalić. Po-
trzebuje do tego dodatkowych ilości witaminy B, która jest wprawdzie zawarta w łusce ziarna, ale 
stracona została podczas mielenia na mąkę. Wartościowe otręby dostały świnki” – podkreśla w cza-
sopiśmie „Nowiny” Grażyna Skiba, dietetyk z Kliniki Dietetyki „Arkadia” w Rzeszowie. Zastanów-
my się nad tymi słowami, skonsultujmy je ze swoim lekarzem, dietetykiem.
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Dyskusyjne jest stosowanie w zwykłym chlebie mąki sojowej (bo są też chleby sojowe dla cu-
krzyków) – to tzw. Naturalny polepszacz, który wpływa na wybielanie mąki i pozwala dodawać do 
ciasta więcej wody, co zwiększa objętość oraz miękkość chleba.

„Soja w naszej szerokości geograficznej nie jest dobrym produktem i dietetycy jej nie polecają” 
– mówi Grażyna Skiba. Ponadto chleb z soją nie jest smaczny.

Należy także wiedzieć i pamiętać, że w mięciutkim, dmuchanym pieczywie francuskim mąki 
jest o połowę mniej niż w normalnym chlebie, za to mnóstwo konserwantów.

Lepszy czerstwy od świeżego
Nie od dzisiaj zaleca się spożywanie czerstwego (przynajmniej trzydniowego) chleba. Dlatego 

że świeży chleb jest ciężkostrawny, co oznacza, że u osób wrażliwych nie jest trawiony w żołądku 
i w jelitach, tylko fermentuje i zakwasza organizm.

Dlaczego lepszy jest chleb czerstwy od świeżego? Wynika to stąd, że w zakwasie są dwa kwasy – 
mlekowy (przyjazny dla układu pokarmowego) i octowy (może drażnić żołądek lub jelita). Octowy 
ulatnia się szybko, ale może zaszkodzić wrażliwcom, jeśli będą jedli „prosto z pieca”.

Dlatego zwracajmy uwagę, jak reaguje nasz organizm – jeśli coś jest nie tak, połóżmy chleb 
w odpowiednim miejscu (polecamy zawinąć go w lnianą, czystą ściereczkę i odłożyć w suche miej-
sce, chleb musi „oddychać”, nie zawijajmy chleba w sztuczne torebki, gdyż szybko nam spleśnieje). 
I po 3-4 dniach zjedzmy go, dłużej oczywiście żując.

Chleb jest najlepszym pokarmem dla naszego mózgu
Jedz chleb, będziesz mądry – mówią. I jest w tych słowach dużo prawdy. Mózg stanowi jedynie 

2 procent masy naszego ciała, a zużywa 20 procent tlenu pobieranego przez płuca i 20 proc. energii 
zawartej w pożywieniu. Wystarczą trzy minuty bez tlenu lub glukozy i komórki mózgowe – neuro-
ny (z nich jest zbudowany nasz mózg) obumierają.

Najbardziej odpowiednim pożywieniem dla komórek mózgowych są węglowodany złożone, 
które są dłużej trawione, przez co poziom cukru we krwi jest ustabilizowany i utrzymuje się na 
stałym poziomie przez dłuższy czas (nie występują skoki glukozowe, jak w przypadku spożywania 
białego pieczywa czy węglowodanów prostych, które są odpowiedzialne za wahania nastrojów).

Do węglowodanów złożonych należy skrobia – główny składnik mąki. Makrocząsteczki skrobi 
są zbudowane z  łańcuchów glukozy, które są powolnie uwalniane i  umożliwiają ciągłą dostawę 
energii do mózgu. Śniadanie bez pieczywa, makaronu, ryżu czy też płatków zbożowych to stracony 
posiłek.

Nasz mózg zużywa przeciętnie 40 proc. węglowodanów zawartych w spożywanym przez nas 
jedzeniu.

Tak więc – jeśli chcemy rano być sprawni umysłowo, powinniśmy przed wyjściem z domu zjeść 
śniadanie.

Jak pisze w swoim referacie dr Henryk Piesiewicz: „W białkach chleba występuje około 40 proc. 
kwasu glutaminowego – aminokwasu zawartego także w  dużych ilościach w  tkance mózgowej 
i pełniącego ważną rolę w pracy mózgu. Dzięki obecności kwasu glutaminowego i odpowiednich 
enzymów (dehydrogenaza i amidaza kwasu glutaminowego) tkanka mózgowa nie jest narażona 
na szkodliwe działania amoniaku, powstającego w znacznych ilościach w czasie wzmożonej pracy 
mózgu. Francuzi nie be kozery nazywają chleb pokarmem na inteligencję (alimenty de l`inteligen-
ce). Warto jeszcze zwrócić uwagę na to, iż szczególnie szybki rozwój cywilizacji humanistycznych 
i technicznych następował w tych krajach, których chleb stawał się podstawą wyżywienia (Sume-
rowie, starożytne Chiny (chleb na parze), starożytny Egipt, starożytna Grecja, Imperium rzymskie 
jak i w końcu nowożytna cywilizacja europejska”.

Doktor Henryk Piesiewicz podaje więcej argumentów przemawiających za codziennym spoży-
waniem chleba. Co prawda piszemy o części z nich w innych partiach poradnika, ale dla usystema-
tyzowania i przypomnienia podajemy za doktorem Piesiewiczem:

„Chleb urozmaica składniki pokarmowe – ma wszystkiego po trochu i jest niezastąpionym po-
karmem. Chroni przed niedoborem określonych składników, przed nadmiernym spożywaniem 
różnych substancji obcych, zawartych w żywności (pozostałości po nawozach sztucznych, środ-
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kach ochrony roślin, związkach chemicznych itd.).” Szczególnie zdrowe jest spożywanie pieczywa 
z dodatkiem owoców lub warzyw (piszemy o tym wcześniej).

Argument trzeci – chleb zapewnia sprawne funkcjonowanie przewodu pokarmowego. Dr Hen-
ryk Piesiewicz pisze: „Obecność w chlebie (zwłaszcza produkowanych na naturalnych zakwasach 
piekarskich) licznych substancji smakowo-zapachowych ułatwia trawienie i przyswajanie składni-
ków odżywczych. Bodźce smakowe i zapachowe są niezbędne do powstawania dostatecznej ilości 
śliny i soków trawiennych w przewodzie pokarmowym. Substancje smakowo-zapachowe chleba 
sprawiają, iż można go jeść wielokrotnie w ciągu dnia. W przypadku częstego spożywania każdego 
innego pokarmu szybko tracimy łaknienie”.

Argument czwarty – wg Henryka Piesiewicza – chleb zapewnia dobry stan zdrowia. Oprócz 
wymienianych w  tym artykule składników odżywczych chleba zawiera m.in. przeciwutleniacze. 
W zbożu zidentyfikowano wiele substancji biologicznie aktywnych, które pomagają w zwalczaniu 
współczesnych chorób cywilizacyjnych i w usuwaniu z organizmu związków toksycznych, które 
pochodzą z przemysłowej działalności człowieka, jak i powstających przy przemianie materii w or-
ganizmie zwłaszcza przy sytuacjach stresowych.

Taką substancją jest Inozytol (wymieniany jest powyżej, który wykazuje silnie działanie prze-
ciwutleniające, co jest potrzebne przy funkcjonowaniu mózgu, wykazuje też działanie przeciwno-
wotworowe.

Argument piąty – chleb spożywany w  racjonalnych ilościach zapobiega otyłości. Daje m.in. 
efekt przesytu (zwiększa objętość w przewodzie pokarmowym), likwiduje uczucie głodu, zmniejsza 
potrzebę jedzenia słodkich i tłustych dań, zawarty w nim błonnik zwiększa perystaltykę jelit.

Wg doktora Piesiewicza znaczenie chleba w diecie współczesnego człowieka będzie wzrastało, 
gdyż chleba nie da się zastąpić.

Chleb nie tuczy – koniec mitów
Ostatnio pojawiła się moda na niejedzenie chleba. Panuje opinia, że pieczywo jest głównym 

winowajcą nadwagi i otyłości. Co ciekawe, spożycie pieczywa spada, podczas gdy ludzi otyłych 
przybywa…

Jak wynika z badań chleb, szczególnie bogaty w błonnik, razowy jest jednym z elementów 
zwalczających otyłość. Jeden z  najnowszych raportów uczonych amerykańskich podkreśla, że 
posiłek bogaty w węglowodany ma korzystny wpływ na organizm ludzki. Węglowodany zawar-
te w owocach, warzywach, makaronie, ryżu i pieczywie są dobrymi „wypełniaczami” żołądka. 
Dzieje się tak dzięki dużej zdolności pochłaniania wody, węglowodany w porównaniu do tłusz-
czu dostarczają mało energii, którą szybko uwalniają. Produkty bogate w węglowodany i błonnik 
wymagają lepszego przeżuwania co w efekcie zmniejsza prędkość jedzenia i powoduje większe 
spalanie energii. 

Coraz częściej zdarza się, że młode dziewczyny odchudzając się wg modnych diet rezygnują 
z pieczywa. Jest to nieporozumienie, gdyż chleb tak naprawdę nie tuczy.

Owszem, może tuczyć, gdy jest spożywany w nadmiarze, a do tego niewłaściwie dobrany (biały, 
pulchny).

„Chleb spełnia znaczącą rolę w racjonalnym żywieniu z uwagi na tzw. efekt przesytu. Cząstki 
chleba, zwiększają wielokrotnie swoją objętość w przewodzie pokarmowym, dzięki dużej zawarto-
ści 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 leczeniu otyłości” – pisze dr Henryk Piesiewicz. Zwraca 
uwagę: „W społeczeństwie pokutuje nieprawdziwe przeświadczenie, w tym także wśród niektórych 
lekarzy o  tuczących właściwościach chleba. Tymczasem jedzenie chleba nie powoduje otyłości, 
wręcz przeciwnie zmniejsza wrażenie głodu i potrzebę jedzenia słodkich i tłustych dań, jest więc 
sprzymierzeńcem a nie nieprzyjacielem, gdy chce się zrzucić nadwagę. Stosunkowo wysoka zawar-
tość 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 zwraca uwagę na indeks glikemiczny, który w przy-
padku żytniego chleba nie jest wysoki.
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– „O tym, czy dany produkt jest tuczący decyduje nie tylko jego kaloryczność, ale przede wszyst-
kim indeks glikemiczny (GLI). Jest to wskaźnik mówiący o zmianach stężenia glukozy we krwi po 
spożyciu posiłku, a określający proporcję powierzchni pod krzywą zmian poziomu cukru we krwi 
w ciągu 2 godzin po posiłku, do powierzchni pod krzywą dla glukozy. W przypadku produktów 
o wysokim indeksie glikemicznym, bezpośrednio po posiłku poziom glukozy we krwi gwałtownie 
wzrasta. Reakcją organizmu jest równie szybki wyrzut insuliny i w efekcie poziom cukru szyb-
ko spada. Spożywanie produktów o wysokim indeksie glikemicznym powoduje wzrost łaknienia 
i skutkuje przybieraniem na wadze. Dla odmiany, przykładem produktu o niskim indeksie glike-
micznym jest pieczywo na zakwasie, zwłaszcza żytnie. Po jego spożyciu długo utrzymuje się poczu-
cie sytości i stały, umiarkowany poziom glukozy we krwi, co skutecznie zapobiega napadom „wil-
czego apetytu”, który jest zmorą wszystkich stosujących drastyczne diety. Łatwo wtedy o złamanie 
reżimu dietetycznego i niekontrolowane spożycie nie zawsze dozwolonych produktów.

Jeżeli dodamy do tego jeszcze, że doświadczenia na modelu zwierzęcym dowiodły, iż pieczywo 
na zakwasie obniża poziom „złego” cholesterolu LDL, zmniejszając tym samym ryzyko występo-
wania zawału serca, to można wręcz zalecać osobom otyłym, i nie tylko, spożywanie pieczywa na 
zakwasach w celach terapeutycznych.

Atutem polskich piekarzy jest to, że w ich piekarniach nadal kultywowana jest tradycyjna pro-
dukcja pieczywa na zakwasie. A konsumenci powinni wykorzystać to, że na co dzień mają łatwy 
dostępny produkt o wysokich walorach zdrowotnych, na którego rozpowszechnienie kultury za-
chodnie muszą dopiero poczekać” – pisze pani doktor w swoim artykule „Pieczywo na zakwasie 
kluczem do zdrowia” w „Przeglądzie piekarniczym i cukierniczym”.

Warto także wiedzieć, ile kalorii znajduje się w 100 gramach chleba. Przeciętnie 100 g pieczywa 
dostarcza od 250 do 350 kcal. I tak:

 ✓ żytni jasny – 241 kcal (82 w kromce)
 ✓ pszenny – 249 kcal (75)
 ✓ żytni pełnoziarnisty – 237 kcal (80)
 ✓ żytni razowy – 233 kcal (79)
 ✓ żytni chrupki – 353 kcal (35)

Co zrobić, aby nie utyć?
Już nastolatkowie zadają sobie pytanie, co zrobić, żeby nie utyć? Nie ma prostego rozwiązania, 

ale pomocne w utrzymaniu prawidłowej sylwetki będą poniższe zalecenia. Najważniejsze, żebyśmy 
zwracali uwagę na to, co spożywamy i starali się zwiększyć spalanie, jednocześnie liczyli kalorie.

Trzeba starać się prowadzić aktywny tryb życia – ruszajmy się, każdy niech wybierze taki rodzaj 
ruchu, jaki lubi. Rower, basen, długie spacery, bieganie, gra w piłkę itd. Ruch to zwiększone spala-
nie i przyrost masy mięśniowej – ułatwia utrzymanie wagi na odpowiednim poziomie.

Patrzymy uważnie, co kładziemy na talerzu. Posiłek musi być bogaty w węglowodany, błonnik 
i białka, z ubogi w tłuszcze. Dzięki temu zjemy sycący i niskokaloryczny posiłek. Wprowadzajmy 
zatem większą ilość warzyw, owoców, pieczywa, produktów zbożowych, nabiału i ryb, jednocześnie 
ograniczajmy tłuste produkty. Należy także ograniczać spożycie płynnych kalorii, czyli słodzonych 
napojów, a także alkoholu (pamiętajmy, że mogą spożywać go tylko dorośli!!!). Pamiętajmy ponad-
to o wyborze pieczywa – razowego, na zakwasie, bogatego w błonnik.

Chcesz dłużej żyć w zdrowiu – spożywaj błonnik
Dr Jenkins (Toronto, 1998) powiedział: „Mamy ciało z epoki kamiennej, do którego nie nadaje 

się przetworzona, rafinowana żywność z supermarketów”. Kto jednak bierze do serca te słowa? Kto 
zastanawia się nad funkcjami błonnika, który reguluje pracę przewodu pokarmowego?

Już Hipokrates mówił, że razowe pieczywo jest zbawienne dla jelit. Zmiana sposobu mielenia 
z żaren kamiennych na młyny stalowe spowodowała wyeliminowanie błonnika z ziarna zbóż (biały 
chleb). Lecznicze znaczenie błonnika zaczęto doceniać dopiero 30 lat temu. Miały na to wpływ 
badania dwóch brytyjskich lekarze pracujących w Afryce. Odkryli oni, że dieta bogata w błonnik 
zapobiega nowotworom układu pokarmowego.
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– Ziarna zbóż są bogatym źródłem błonnika. Pełni on rolę sprzątacza jelit, gdyż usuwa z prze-
wodu pokarmowego zbędne produkty przemiany materii. Działa jak szczotka, bo wymiata z orga-
nizmu niestrawione resztki jedzenia. Są wśród nich dodatki do żywności, konserwanty, syntetyczne 
barwniki. Jeśli zalegają w jelitach zbyt długo, są niekorzystne dla ludzkiego zdrowia. W rezultacie 
zwiększa się ryzyko zachorowania na raka jelita grubego – stwierdza profesor dr hab. Iwona Wawer 
z Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Kontynuuje:

– Nasz organizm nie trawi błonnika, ale bardzo go potrzebuje. Zapobiega zaparciom, ponieważ 
wzmaga ruchy perystaltyczne jelit, zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia takich 
jak nadciśnienie, udary i wylewy bo obniża poziom cholesterolu i trójglicerydów we krwi. Wspo-
maga leczenie cukrzycy, gdyż spowalnia wchłanianie cukrów w  jelicie cienkim. Błonnik pokar-
mowy normalizuje florę bakteryjną jelit, a dzięki dużej zdolności wiązania wody daje długotrwałe 
uczucie sytości. Jest bardzo ważnym czynnikiem w dietach odchudzających dla osób z nadwagą.

Chleb od zawsze stanowił podstawę pożywienia. Mielona na żarnach mąka pełna była plew, 
bogatych w błonnik. Wypiekany z niej chleb najpierw zachwycił arystokrację, a potem resztę spo-
łeczeństwa. I zaczęły się kłopoty zdrowotne, bo w pieczywie zabrakło błonnika.

Ten postęp techniczny obrócił się przeciw konsumentom. Ewolucja wcale nas nie przystosowała 
do diety, na którą składają się wysokoprzetworzone produkty z supermarketów. Na szczęście pie-
karze powrócili do tradycyjnych wypieków z mąki bogatej w błonnik i mamy teraz na rynku dużo 
zdrowego chleba z różnymi dodatkami. Źródłem błonnika jest bowiem nie tylko ziarno zbóż, ale 
także owoce, m.in. jabłka, czarna porzeczka, jagody i przede wszystkim aronia.

Według profesor Iwony Wawer błonnik w profilaktyce pomaga:
 ✓ w walce z otyłością
 ✓ obniża poziom cholesterolu i triglicerydów
 ✓ stabilizuje stężenie glukozy we krwi
 ✓ oczyszcza organizm z toksyn i metali ciężkich
 ✓ łagodzi stany zapalne okrężnicy
 ✓ konieczny przy zaparciach, hemoroidach
 ✓ zapobiega kamicy pęcherzyka żółciowego
 ✓ zapobiega uchyłkowatości okrężnicy
 ✓ zapobiega nowotworom jelita grubego

W Polsce spożycie błonnika kształtuje się na poziomie 15 g dziennie. W społeczeństwach nie-
uprzemysłowionych, np. w Afryce spożycie błonnika wynosi około 60 g na dobę. Efektem tego jest 
mniejsza zachorowalność na nowotwory jelita grubego i odbytu.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca spożywanie 20-40 gram błonnika dziennie. Dla-
tego powinniśmy zwiększyć ilość pokarmu roślinnego w diecie!

Jak wynika z  badań dotyczących profilaktyki chorób nowotworowych w  populacjach, które 
spożywają dużo produktów z całego ziarna, występowanie raka jelita grubego jest istotnie mniej-
sze. Jest tak, gdyż część błonnika jest rozkładana w jelicie grubym. Powstające kwasy tłuszczowe 
i ich sole nie dopuszczają do zaniku błony śluzowej jelita i ją ochraniają.

Journal of the American Dietetic Association z 2002 r., str. 102:549-551 doniósł: „Bogata 
w błonnik dieta jest szeroko rekomendowana ze względu na korzyści zdrowotne z nią związane jak 
ochrona przed chorobami serca i pewnymi typami raka. Amerykański Instytut Raka zaleca spoży-
cie pomiędzy 20 a 30 gramów błonnika dziennie, pochodzącego z warzyw, owoców i produktów 
pełnoziarnistych. Jednocześnie Instytut zaleca jako górną granicę 35 gramów dziennie błonnika, 
ponieważ zbyt dużo błonnika może drażnić przewód pokarmowy. Zespół prowadzony przez dr 
Archana Jaiswal McEligot z Uniwersytetu z Kalifornii przeprowadził badanie, kiedy dieta z dużą 
ilością błonnika może prowadzić do uczucia dyskomfortu spowodowanego nadmierną produkcją 
gazów, wzdęciem, zgagą oraz podrażnieniem żołądka. Badacze przeanalizowali ponad 1 300 kobiet 
włączonych do badania na temat wpływu zmian w diecie na ryzyko nawrotu raka sutka.

Zespół dr McEligot wykazał, że w czasie ponad jednego roku, kobiety które zwiększały zawar-
tość błonnika w swojej diecie często ponad zalecany poziom nie miały skłonności do wzdęć, po-
drażnienia żołądka lub biegunki. Podwyższone spożywanie błonnika było jednocześnie związane 
z mniejszą skłonnością do zaparć.
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Pacjenci biorący udział w badaniu byli zachęcani do spożywania 30 gram błonnika dziennie, 
włączając pięć posiłków z warzywami, trzy z owocami oraz sokiem z warzyw. Ponad jedna czwarta 
tych kobiet przyznało się do spożywania ponad 35 gramów błonnika dziennie.

Badacze sugerują, że możliwa i prawdopodobnie korzystna, dla kobiet w wieku od 18 do 70 lat, 
jest konsumpcja wyższych niż obecnie zalecane ilości błonnika”.

Chleb chroni mózg
W ulotce Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą (sierpień 2008 rok) jej przewodniczący 

prof. dr hab. Marek Naruszewicz napisał: „W Polsce narasta w ostatnich latach epidemia udaru mó-
zgu, który stanowi zagrożenie dla życia i może prowadzić do stałego upośledzenia ruchu i mowy. 
Dlatego też z  dużą nadzieją przyjęliśmy wiadomość, że aktualne badania kliniczne potwierdza-
ją wysoką użyteczność stałego spożywania produktów zawierających kwas foliowy, w tym chleba 
w zapobieganiu udaru mózgu.

Wykazano bowiem, że osoby których codzienna dieta zawiera kwas foliowy przez okres 30 mie-
sięcy mają zmniejszone o 25 proc. ryzyko występowania udaru.

Tak pozytywne wyniki powinny być zachętą dla klientów kupujących codziennie chleb, a szcze-
gólnie dla osób po 55 roku życia. Nie można także zapominać, że codzienne spożywanie małych 
dawek kwasu foliowego i innych grup witamin grupy B może również działać profilaktycznie w za-
pobieganiu utraty pamięci spowodowanej chorobami neurodegeneracyjnymi w tym choroby Al-
zheimera”.

…i pomaga walczyć z rakiem
Przypomnijmy słowa profesor Magdaleny Włodarczyk-Kierczyńskiej: Naszym największym 

sprzymierzeńcem, który pozwala zachować w zdrowiu układ pokarmowy są bakterie, w tym Lac-
tobacillus plantarum. Są to bakterie kwasu mlekowego, bardzo przyjazne dla człowieka, poprawia-
jące florę bakteryjną w przewodzie pokarmowym. We właściwie funkcjonującym jelicie bakterie 
kwasu mlekowego powinny stanowić nie mniej niż 10 proc. ogólnej liczby drobnoustrojów, gdyż są 
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszych

Znajdujemy je w tradycyjnym zakwasie, na którym wypiekały chleb nasze praprababki i który 
powinien codziennie znajdować się na naszych stołach. Dobry chleb na zakwasie jest dla nas le-
kiem, gdyż podczas procesu fermentacji zostały zniszczone liczne toksyny pleśniowe i bakteryjne, 
które są najsilniejszymi kancerogenami. Tylko naturalnie przebiegająca fermentacja zapewnia wy-
trącenie substancji szkodliwych dla zdrowia, które są w każdej mące.

Obecność bakterii mlekowych wpływa na wiele funkcji całego organizmu, Bakterie te mobili-
zują i stabilizują układ odpornościowy. Na chorobę nowotworową szczególnie wrażliwe jest jelito 
grube. Tu trafiają nie strawione resztki pokarmu wraz ze wszystkimi „dodatkami”, które w poży-
wieniu były niepotrzebne i szkodliwe. Resztki te zwykle zalegają w różnych odcinkach jelita przez 
kilka do kilkunastu godzin, podrażniają go, wywołują miejscowe stany zapalne śluzówki, a w efek-
cie jej rozrost, co może doprowadzić do zezłośliwienia. W  prawidłowym funkcjonowaniu jelita 
grubego ważną rolę odgrywa flora bakteryjna, która może być sprzymierzeńcem, lecz czasem bywa 
też wrogiem.

Kto z nas wie, że tylko 10 proc. komórek w ludzkim ciele jest naszą „własnością”? Kto się za-
stanawia, kto i co „mieszka” w naszych jelitach? Poza tymi 10 procentami wspomnianych bakterii 
mlekowych „mieszka” w nas ok. 1,5 kilograma drobnoustrojów – jest to kilkaset gatunków bakterii, 
liczonych w setkach miliardów. Aby jelita mogły sprawnie funkcjonować, muszą w nim być obecne 
ogromne ilości mikroorganizmów, wspomagających rozkład nie strawionego pokarmu. Prawidło-
wo „zamieszkały” przewód pokarmowy stanowi o komforcie przemieszczania się nie strawionej 
części pokarmu, reguluje wypróżnienia, zapobiega biegunkom i zaparciom.

Co zakłóca równowagę współbytowania tych kilkuset gatunków bakterii? Czynniki „zewnętrz-
ne”, związane z niewłaściwym, nieregularnym odżywianiem. Przewagę zyskują szczepy, które nie 
sprzyjają naszemu zdrowiu ze względu na tworzenie wielu metabolitów, które w ostatecznym efek-
cie są kancerogenne (tzn. rakotwórcze). Zagrożeniem dla stanu mikroflory jelitowej jest m.in. czę-
ste, nadmierne i nieuzasadnione stosowanie antybiotyków. Przy okazji „tępienia” bakterii choro-
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botwórczych niszczymy liczne gatunki stałych, sprzyjających naszej kondycji „mieszkańców” jelit. 
Podobne wyniszczenie wywołują chemio- i  radioterapia. W  obu przypadkach giną w  pierwszej 
kolejności szczególnie przyjazne człowiekowi bakterie fermentacji mlekowej.

Najpierw zapobiegajmy
Profilaktyka chorób nowotworowych powinna opierać się na podnoszeniu świadomości, jakie 

czynniki sprzyjają powstawaniu i rozwojowi choroby. Bez wątpienia do szczególnie ważnych należy 
sposób odżywiania, który w ciągu minionych kilkudziesięciu lat uległ bardzo niekorzystnym zmia-
nom. W codziennej diecie często dominują produkty przetworzone, zawierające liczne substancje 
chemiczne, produkty wysokokaloryczne, sprzyjające otyłości, niedostatek błonnika, naturalnych 
makro- i mikroelementów, zbyt mały udział świeżych owoców i warzyw wnoszących te elementy 
oraz bogactwo związków witaminowych i antyoksydacyjnych – twierdzi prof. Magdalena Włodar-
czyk–Kierczyńska.

Składnikiem niezastąpionym w codziennej diecie jest błonnik. Nasz organizm go nie trawi, ale 
go potrzebuje. Dużo na ten temat zawierają umieszczone powyżej oraz poniżej wypowiedzi profe-
sor Iwony Wawer.

Analiza przyczyn chorób przewodu pokarmowego, układu krwionośnego, serca, złej przemiany 
materii, a  także wielu alergii z niedostatkiem błonnika wykazała ścisły związek pomiędzy nimi, 
a sposobem odżywania się. Tendencja ta szczególnie występuje w społeczeństwach wysokorozwi-
niętych, w których diecie maleje udział składników naturalnych, a dominuje żywność przetworzo-
na, rafinowana i konserwowana. Wyniki szeroko prowadzonych badań klinicznych dowodzą, że 
odpowiednia zawartość błonnika bardzo korzystnie wpływa na czynność przewodu pokarmowego 
i  to zarówno z  punktu widzenia fizjologicznego, jak również ze względu na zdolność błonnika 
do absorpcji i usuwania z organizmu szeregu substancji toksycznych, a zwłaszcza metali ciężkich 
i sodu. Specjaliści podkreślają, że pokarm zawierający duże ilości błonnika jest naturalnym środ-
kiem przeciwdziałającym nadwadze i otyłości.

Dlatego należy dążyć do zmiany nawyków żywieniowych, które Polacy tak szybko przejęli od 
bogatych krajów europejskich i Stanów Zjednoczonych.

Promowanie spożycia produktów zawierających błonnik z pewnością jest jedną z dróg prowa-
dzących do ograniczenia zachorowań.

Bogatym i tanim sposobem wzbogacania pożywienia we włókno jest spożywanie produktów 
zbożowych z pełnego ziarna (chleb razowy, pieczywo typu graham), także z okrywy (otręby, płatki, 
kasze) tak, aby zawartość błonnika wynosiła nie mniej niż 8%.

- Trzeba przekonać ludzi, żeby zwracali uwagę na to, co jedzą, bo jest to najlepszy sposób na 
zapewnienie sobie zdrowia – mówi profesor Iwona Wawer z Uniwersytetu Medycznego w Warsza-
wie. – Dawniej mielona w żarnach mąka pełna była plew, bogatych w błonnik, czyli celulozę. Wraz 
z postępem technicznym zaczęto je odsiewać i pojawiła się bielutka mąka bez błonnika. Ten postęp 
obrócił się przeciwko konsumentom. Ewolucja nie przystosowała nas do diety składającej się z wy-
skoprzetworzonego produktu z supermarketów. Na szczęście część piekarzy powróciła do trady-
cyjnego sposoby wypiekania chleba. Źródłem błonnika są nie tylko ziarna zbóż, ale także owoce.

Pamiętajmy również, że jedynym znanym sposobem eliminacji związków rakotwórczych z pie-
czywa jest wprowadzenie technologii produkcji pieczywa na zakwasach.

Stwierdzono, że wraz z rozwojem bakterii mlekowych w zakwasie efektywnie zmniejsza się za-
wartość tych toksyn (pisaliśmy o tym powyżej).

Zakwas – długa historia
Historia zakwasu mogła zacząć się już przed 12 tysiącami lat, kiedy człowiek nauczył się mielić 

zboże. W dzisiejszej Syrii znaleziono narzędzia do mielenia zbóż z tamtego okresu.
Pierwsze udokumentowane wzmianki o  produkcji pieczywa na zakwasach pochodzą ze sta-

rożytnego Egiptu i datowane są na ok. 2600 lat przed naszą erą. Ryciny i płaskorzeźby z tych lat 
przedstawiają piekarzy i ich wyrób – pięknie wyrośnięte bochny chleba.

Na niemieckiej stronie „Der Sauerteig” można przeczytać taką oto historię: „….W starożytnym 
Egipcie niewolnica zapomniała o pozostawionej na słońcu papce zbożowej, którą przygotowała 
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wcześniej do upieczenia placków. Kiedy spostrzegła, że mieszanina zaczęła fermentować w cieple, 
przestraszyła się i żeby nie być posądzoną o marnotrawstwo, upiekła placek mimo to. Podczas pie-
czenia okazało się jednak, że placek niespodziewanie urósł. W ten sposób wynaleziono zakwas…”.

Od Egipcjan umiejętność produkcji pieczywa przejęli Grecy. Chleb był tylko dla bogatych, pie-
czono go z okazji świat. Pierwszy zapis opowiada o zmielonej pszenicy pomieszanej z sokiem wi-
nogron wystawionej na słońce, w ten sposób przy okazji produkcji wina, doszło do spontanicznej 
i niespodziewanej fermentacji.

Na 1800 lat przed narodzinami Jezusa Chrystusa chleb pieczono w całym basenie Morza Śród-
ziemnego. Ekspansja technologii nastąpiła podczas eksodusu Izraelitów – około 1300 lat p.n.e. Do 
Północnej i Środkowej Europy pieczywo na zakwasach przywędrowało dopiero ok. 800 roku p.n.e. 
I zadomowiło się do dziś, a sprzyjały mu dobre warunki do uprawy żyta. W Europie (na terenie 
dzisiejszej Szwajcarii) pierwsze wzmianki o zakwaszaniu ciasta pochodzą jeszcze z czasów przed 
narodzinami Chrystusa. W Biblii jest wzmianka o niezakwaszonym pieczywie (maca), co pozwala 
przypuszczać, że używano także pieczywa na zakwasie.

– Dopiero zastosowanie etapu fermentacji zakwasów umożliwiło uzyskanie z tego surowca pie-
czywa wysokiej jakości, co wynika bezpośrednio ze specyficznych właściwości mąki żytniej, która 
wymaga odpowiedniego ukwaszenia – mówi Anna Diowksz z Instytutu Technologii i Mikrobiolo-
gii, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka.

Kontynuuje: – Szacuje się, że w ostatnim stuleciu starej ery technologia pieczywa na zakwa-
sach była już znana i z powodzeniem stosowana na całym świecie, aż do końca XIX wieku, kiedy 
to prawdziwą rewolucję spowodowało pojawienie się prasowanych drożdży piekarskich. Przemy-
słowa skala produkcji, w połączeniu z fermentacją drożdżową, znacznie uproszczoną w stosunku 
do klasycznej fermentacji zakwasów sprawiły, że sztuka prowadzenia ciasta na zakwasie w wielu 
krajach niemal zanikła. Polska, podobnie jak Niemcy, Rosja, Ukraina, Białoruś czy Litwa należy do 
tych nielicznych wyjątków, gdzie nadal, pomimo wielu uproszczeń technologicznych, stosuje się 
z powodzeniem produkcję pieczywa na zakwasach.

Ale okazuje się, że obecnie cały świat zaczyna zwracać się ku tej, często zapomnianej już, tra-
dycyjnej metodzie fermentacji ciasta. Zdecydowały o tym, w różnej chyba mierze, znudzenie za-
chodniego konsumenta, monotonnym smakiem oferowanego mu pieczywa i aspekty zdrowotne 
pieczywa na zakwasach. Bo co do tych ostatnich dietetycy są zgodni.

Kampania na rzecz dobrego chleba
Jak wielu z nas żyłam w błogiej nieświadomości niemal pół wieku. Jak wszyscy kupowałam 

chleb codziennie – raz mi smakował, częściej nie. Jako dziecko piekłam z mamą chleb, pamiętałam 
jego nadzwyczajny smak i zapach…

Jako osoba dorosła owszem, czytałam, interesowałam się, instynktownie szukałam chleba pie-
czonego wg tradycyjnych technologii, czyli na zakwasach, ale specjalnie tym się nie przejmowałam. 
Do czasu…

Pewnego dnia – jesienią 2006 roku pani profesor Alicja Zobel pokazała mi artykuł opubliko-
wany w miesięczniku „Nieznany Świat” z 2005 roku. Przeczytałam materiał pt. „Nasz chleb niepo-
wszedni” autorstwa Władysława Edwarda Kostkowskiego. Doznałam olśnienia, dotarłam osobiście 
do profesor Magdaleny Włodarczyk-Kierczyńskiej. Potem nastąpiła seria długich rozmów, pochła-
nianie kolejnych artykułów, publikacji. Kiedy uświadomiłam sobie, jak wiele zależy od dobrego 
chleba, postanowiłam tą wiedzą podzielić się z innymi. I tak Fundacja Dobre Życie, którą założy-
łam z profesor Alicją Zobel w grudniu 2005 roku – od ponad pięciu lat prowadzi kampanię na rzecz 
dobrego chleba.

W jej ramach zorganizowaliśmy w styczniu 2007 roku konferencję z udziałem posła na Sejm 
RP – Aleksandra Soplińskiego, marszałka województwa mazowieckiego – Adama Struzika, na-
ukowców, 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 było właśnie.

Po konferencji udało nam się znaleźć trochę środków na ulotkę o chlebie, a potem na gazetkę. 
Materiały rozdawaliśmy „na ulicy” przy różnych okazjach: święta chleba, podczas kiermaszy zdro-
wia, na spotkaniach ze słuchaczami Akademii Dobre Życia.
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W 2008 roku Fundacja pozyskała fundusze na szkolenie piekarzy oraz konferencję prasową. 
Szkolenie odbyło się w Warszawie, w listopadzie 2008 roku, przeszkoliliśmy 70 piekarzy z Mazow-
sza. W tym przedsięwzięciu wspierał mnie Cech Piekarzy Warszawskich na czele z przewodniczą-
cym Bogdanem Mamajem, wychowanek profesor Magdaleny Włodarczyk-Kierczyńskiej – dr Piotr 
Dziugan oraz dr Henryk Piesiewicz. Po szkoleniu zorganizowaliśmy konferencje prasową – i na 
temat kampanii, i na temat szkolenia.

Zainteresowanie dziennikarzy przerosło nasze oczekiwania – ukazało się szereg artykułów, au-
dycji radiowych, były migawki w telewizjach.

We współpracy z posłem Aleksandrem Soplińskim złożyliśmy w Sejmie Dezyderaty w sprawie 
chleba, przygotowaliśmy i rozdaliśmy ponad 100 tys. egzemplarzy ulotek i gazetek, promujących 
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 żywno-
ści, parlamentarzystami, naukowcami, piekarzami itd. W ten sposób zebraliśmy wiedzę nt. chleba, 
za który, zgodnie z  przepisami unijnymi odpowiada tylko piekarz, który z  kolei nie musi mieć 
nawet specjalnego przygotowania.

Chleb nie ma definicji, nikt nie określił, z czego powinien być wypiekany. Urzędowe inspekcje 
żywności interesują się, czy zawartość chemicznych dodatków jest na poziomie dopuszczalnym. 
Nikt nie zajmuje się problemem, co dzieje się z tymi dodatkami w organizmie człowieka, ani w jaki 
sposób sumują się te substancje, wprowadzane do organizmy razem z innymi produktami (wszak 
jemy nie tylko chleb). 29 czerwca 2009 roku Fundacja prezentowała problem jakości chleba przed 
Sejmową Podkomisją Zdrowia.

To zaledwie kilka form naszych działań w tym obszarze. Fundacja prowadzi kampanię na rzecz 
dobrego chleba, gdyż chce spowodować, aby każdy mieszkaniec Polski miał szansę kupować dobry, 
zdrowy chleb na zakwasie. Naszym celem jest, aby chleb na polskich stołach nie tylko zaspokajał 
głód, ale również wspomagał zdrowie, aby zachowywał swoje walory smakowe i dietetyczne do 
ostatniej kromki.

Warto przypomnieć, że Francuzi, w trosce o zdrowie obywateli już w 1994 roku wprowadzili 
zakaz stosowania obcych temu środowisku dodatków do pieczywa. Przepisy te przyjęła Unia. Nad-
szedł czas, aby Polacy również rozwiązali ten problem.

Kierunkowskazem w naszych działaniach są poglądy naukowców, których zdaniem chleb przy-
gotowany tradycyjną metodą, na zakwasie, z żytniej mąki jest najzdrowszy. O wartościach odżyw-
czych i  zdrowotnych chleba na zakwasie mówi od lat profesor dr hab. Magdalena Włodarczyk-
-Kierczyńska, promująca ten rodzaj pieczywa (jest twórcą kultur starterowych, czyli preparatów 
starannie dobranych szczepów bakterii mlekowych, a także inicjatorką Fundacji Polski Chleb).

Co stoi na przeszkodzie, aby dobry chleb, czyli na zakwasie był ogólnodostępny? Dlaczego chle-
ba na zakwasach jest droższy i nie każdego stać na jego zakup?

Sprawą zainteresował się ś.p. profesor Tadeusz Kierczyński, mąż pani Włodarczyk-Kierczyń-
skiej, emerytowany profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Według profesora w Polsce 
chleb gorszy wypiera chleb lepszy. Dlaczego tak się dzieje? Pozwalamy na to my konsumenci. Gdy-
byśmy zażądali lepszego chleba, piekarze by nam go dostarczyli.

Co robić? Jedną z dróg jest uświadamianie konsumentów – co też Fundacja Dobre Życie czyni.
W polskim piekarstwie panuje chaos i pełna dowolność. Istnieje przepis nakazujący umieszczać 

etykietkę, ale mało kto go przestrzega. Konieczny jest nadzór nad rynkiem chleba i jego wytwór-
cami. Wzorem może być dokument rządowy przyjęty we Francji – Karta narodowa dla rozwo-
ju piekarstwa rzemieślniczego, która strzeże branży i tradycyjnego pieczywa i tępi wszelkie próby 
podszywania się pod rzemieślniczą wysokojakościowo produkcję.

Co robić?
Można odgórnie nakazać znakowanie pieczywa – i o to m.in. zabiegamy w Sejmie. Chcemy 

również, aby chleba na zakwasie miał definicję, normę sanitarno-technologiczną, aby na bochen-
kach umieszczać etykietki informujące, co zawierają.

Uważamy, że sprawa chleba zasługuje, aby nadać jej narodowy priorytet. Przestawienie produk-
cji na naturalną nie wymaga nakładów, jesteśmy też przygotowani naukowo, brakuje tylko chęci.

Impulsem do zmiany mogą być konsumenci. Dlatego zadajemy sobie tyle trudu w podniesienie 
świadomości.
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Zredagowaliśmy i złożyliśmy w Sejmie Dezyderaty, w których piszemy, jakie trzeba podjąć dzia-
łania, aby problem chleba został rozwiązany. Dodam, że w ich pisaniu uczestniczyła profesor Mag-
dalena Włodarczyk-Kierczyńska i jej mąż – ś.p. profesor Tadeusz Kierczyńśki.

Dezyderaty znajdziecie na stronie www.rakiel-czarnecka.pl

Opracowanie rozdziału: Walentyna Rakiel-Czarnecka

Wybrane źródła:
Publikacja oraz artykuły profesor dr hab. Magdaleny Włodarczyk-Kierczyńskiej oraz dr. Piotra 

Dziugana z Instytutu Technologii i Mikrobiologii, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, 
Politechnika Łódzka.

Prezentacja dr inż. Krystyna Jarosz, którą cytujemy w artykule. Pani doktor jest wiceprzewodni-
czącą Krajowego Forum Piekarzy i Cukierników przy Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników 
Spożywczych.

Materiały własne, zebrane podczas konferencji, warsztatów, rozmów, lektury różnych materiałów 
itd.

Magdalena Włodarczyk – Kierczyńska, Piotr Dziugan – „Czynniki surowcowe i biotechnologiczne 
stanowiące o prozdrowotnych wartościach pieczywa”.

„Wszystko dla zdrowia nr 4/5”- „Niech żywność będzie twoim lekiem, a lek żywnością”, autor pro-
fesor Magdalena Włodarczyk-Kierczyńska

dr inż. Anna Diowksz „Nasz chleb powszedni – źródłem zdrowia”, Chleb żytni – powrót do do-
brej tradycji”.Elżbieta Bartnikowska , Katedra Dietetyki, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka 
i Konsumpcji SGGW „PRZETWORY ZBOŻOWE TRADYCYJNE I NOWE LINIE PIECZY-
WA O CHARAKTERZE ŻYWNOŚCI FUNKCJONALNEJ O DZIAŁANIU PROZDROWOT-
NYM”

Szostak W., Cybulska B., Farnier M, Hanzlik J., Kłóosiewicz Latoszek L., Rysik S.: Hiperlipidemia 
a choroby układu krążenia. Towarzystwo Internistów Polskich, Sekcja Żywienia i Przemiany 
Materii, Warszawa, 1995 rok.

„Nieznany Świat” nr 169 z  2005 roku, artykuł pt. „Nasz chleb niepowszedni”, autor Władysław 
Edward Kostkowski.

„Dziennik Polski”, 5 listopada 2007 rok, artykuł „Chcesz być mądry? Jedz chleb” – rozmowa z prof. 
Haliną Gambuś, specjalistą w dziedzinie przetwórstwa zbóż z Katedry Technologii Węglowoda-
nów Akademii Rolniczej w Krakowie, autorka – Natalia Adamska

„Gazeta Wyborcza”, 7-8 marca 2009 rok, artykuł pt. „Unia rusz do walki z otyłością” – Katarzyna 
Bosaka, doc. Małgorzata Kozłowska – Wojciechowska

Referat dr. Henryka Piesiewicza, wygłoszony po raz pierwszy na konferencji w Radomiu, organizo-
wanej przez Cech Piekarzy w Radomiu, 8 listopada 2007 roku.

Ulotka Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą z sierpnia 2008 roku.
Nowiny nr 25 z 15-17 września 2004, artykuł pt. „Moje zdrowie – jak rozpoznać dobry chleb”.
„Przegląd piekarniczy i  cukierniczy” – artykuł pt. „Pieczywo na zakwasie kluczem do zdrowia” 

dr  Anny Diowksz z  Instytutu Technologii i  Mikrobiologii, Wydział Biotechnologii i  Nauk 
o Żywności, Politechnika Łódzka.

„Chleb i zdrowie” – kwiecień 2007 – dodatek do „Życia Warszawy”, artykuł pt. „Błonnik zapewnia 
zdrowie i długie życie. Niezastąpiony w codziennej diecie”, autorka – Jolanta Czudak.

„Przekrój” z 21 sierpnia 2008 roku, artykuł „Za chlebem i zakwasem”, autor Wojciech Mikołuszko.
„Przegląd” z 13 listopada 2008 roku, artykuł pt. „Chleb na ostrzu noża”, autor Bronisław Tumiło-

wicz.
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Poradnik część II

Codziennie jedz produkty zbożowe
Specjaliści radzą, aby podstawę codziennego pożywienia stanowiły przetwory zbożowe o dużej 

zawartości włókna pokarmowego. Spożycie przetworów z mąki jasnej powinno być ograniczone. Kto 
jednak stosuje te rady? Aby zachęcić uczestników kampanii na rzecz dobrego chleba do spożywania 
produktów zbożowych, przekazujemy informacje na temat zdrowotnych właściwości zbóż. Pamiętaj-
my o chlebie na śniadanie, ale nie zapominajmy o kaszach, makaronach i innych produktach ze zbóż!

Niech do naszej wyobraźni przemówią argument, że dieta bogata we włókno pokarmowe (błon-
nik) daje nam ogromne pożytki:

 ✓ stymuluje gryzienie i zwiększa wypływ śliny,
 ✓ buforuje i wiąże nadmiar kwasu solnego w żołądku,
 ✓ zwiększa wypełnienie jelit, pobudza ich ukrwienie i perystaltykę,
 ✓ tworzy korzystne podłoże dla rozwoju pożądanej mikroflory bakteryjnej w jelicie grubym.

Włókno pokarmowe jest składnikiem niskoenergetycznym i nie należy do substancji biologicz-
nie czynnych. Wywiera jednak istotny wpływ na funkcje przewodu pokarmowego. Gdzie szukać 
produktów z dużą zawartością włókna pokarmowego? – zapytacie.

Przede wszystkim w  produktach pełnoziarnistych. Jakie są to produkty? Są to nasiona zbóż 
w naturalnej postaci lub produkty spożywcze zawierające nasiona zbóż, które nie zostały pozba-
wione w czasie przetwarzania okrywy owocowo-nasiennej (skorupki). Ta okrywa jest niezmiernie 
cenna, gdyż zawiera ogromną większość witamin i  minerałów. Do produktów pełnoziarnistych 
zaliczane są też te, które są poddawane obróbce takiej jak: łamanie, kruszenie, mielenie, moczenie, 
gotowanie czy kiełkowanie.

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

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

Co to są zboża?
Zboża (lub rośliny zbożowe) to rośliny uprawne z rodziny traw (Poacea). Ich owoce wytwarzają 

nasiona, bogate w skrobię, a także inne cenne składniki. Ziarna zbóż są wykorzystywane do celów 
konsumpcyjnych (mąki, kasze, oleje, syropy), pastewnych i przemysłowych (farmaceutyka, piwo-
warstwo, gorzelnictwo, młynarstwo).

Do zbóż zalicza się takie rośliny jak: • Pszenica (Triticum); • Żyto (Secale); • Jęczmień (Hor-
deum); • Owies (Avena); • Kukurydza (Zea); • Przenżyto (xTriticosecale); • Proso (Panicum); • 
Pszenica orkisz (Triticum pelta L.,); • Ryż (Oryza); • Sorgo (Andropogon).

Ponadto do grupy tzw. zbóż rzekomych należą rośliny uprawiane jedynie lokalnie lub pozyski-
wane ze stanu dzikiego, należące do różnych rodzin, np.: • Gryka (zaliczana jest też do zbóż właści-
wych); • Komosa ryżowa; • Szarłat spożywczy (Amaranthus); • Kotewka orzech wodny.

Ze względu na sposób uprawy zboża można podzielić na jare i ozime.
Są trzy zboża, zaspokajające podstawowe zapotrzebowanie energetyczne ludności globu: psze-

nica, ryż i kukurydza.
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Konsument kieruje się emocjami, a nie rozumem
Kardiolodzy twierdzą, że z punktu widzenia zdrowia człowieka nie można zjadać chleba mniej 

niż 6,40 kg miesięcznie (210 gramów dziennie). W Polsce wg GUS zjadamy 5,57 kg (tj. 186 g 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 
dziennej dawki energii. Problem polega na tym, że Polacy jedzą za dużo chleba z jasnej, wysoko 
oczyszczonej mąki. Produkcja pieczywa pełnoziarnistego stanowi zaledwie 5 procent całego rynku.

Mąka żytnia zawiera białka o wyższej wartości biologicznej i ma więcej błonnika. Kiedy miele 
się żyto, dochodzi do mniejszych strat witamin niż w przypadku innych zbóż. Straty składników 
mineralnych w procesie przygotowywania jasnego pieczywa sięgają nawet 90 procent.

Jak twierdzą specjaliści zjadamy za mało nie tylko chleba, ale także innych przetworów zbożo-
wych. Szacuje się, że niejeden Polak i niejedna Polka zjadają dziennie nawet mniej niż 150 gramów 
pieczywa dziennie i ok. 40 gramów innych przetworów zbożowych. Jeśli spożycie chleba i innych 
przetworów zbożowych nie wzrośnie, odnotujemy wzrost zachorowań na poważne choroby cywi-
lizacyjne: otyłość, choroby układu krwionośnego, niektóre nowotwory, cukrzycę itp.

Jak wynika z badań konsumenckich, przeprowadzonych przez Instytut Fermentacji i Mikro-
biologii Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej – czynnikiem kształtu-
jącym zwyczaje żywieniowe Polaków nie jest dbałość o zdrowie, ale moda i smak. Model racjonal-
nego konsumenta odchodzi w zapomnienie. Współczesny konsument kieruje się emocjami, a nie 
rozumem. W konsekwencji spada spożycie wartościowych produktów, w  tym zbożowych – i  to 
poniżej zalecanego minimum spożycia. Co gorsza niekorzystna jest także struktura spożycia – od-
chodzi się w kierunku żywności bardziej przetworzonej. Jedzenie „na mieście” różnych przekąsek, 
fast foodów, spożywanie „zapychaczy” – to nowy sposób odżywania. Jest on niezdrowy. Dlatego 
najwyższy już czas, aby podjąć działania promocyjne, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, zmie-
rzające do zwiększenia spożycia zbóż i jego przetworów.

Zboże daje zdrowie
Nasiona zbóż są najbardziej wartościowe i mają niezwykłą siłę ukrytą w sobie – zarodek. „Ta 

iskierka życia” zwarta w nasionach jest niezwykle ważna dla ludzkiego zdrowia, życia i płodności. 
Przetwory zbożowe, szczególnie z  całego ziarna są dobrym źródłem włókna (błonnika) pokar-
mowego, witamin, szczególnie z grupy B oraz wielu składników mineralnych, a przede wszystkim 
dostarczają złożonych węglowodanów (skrobi). Produkty pochodzenia roślinnego zawierają rów-
nież białka, ale o gorzej zbilansowanym składzie aminokwasów. Ponadto są naturalnym źródłem 
nienasyconych kwasów tłuszczowych i lecytyny.

Wskaźnikiem służącym do oceny przydatności produktu w żywieniu ludzi określonej grupy 
jest Index Nutritional Quality (INQ) – tzw. wskaźnik jakości żywieniowej, uwzględniający zawar-
tość poszczególnych składników odżywczych i energii w produkcie w porównaniu do zapotrzebo-
wania na dany składnik odżywczy i energię, które zależą od płci, wieku, aktywności fizycznej itd.

Inaczej mówiąc – wskaźnik INQ wyraża stopień, w jakim dany produkt pokrywa zapotrzebo-
wanie energetyczne zaspokajając jednocześnie zapotrzebowanie człowieka na określony składnik 
spożywczy. Jeśli wartość INQ jest zbliżona do „1” oznacza, że produkt jest dobrze zbilansowany 
pod względem danego składnika odżywczego w odniesieniu do energii.

Wskaźnik INQ zboża i  jego przetworów wskazuje, że są one dość dobrze zbilansowane pod 
względem zawartości składników odżywczych w  odniesieniu do energii i  zapotrzebowania na 
składniki odżywcze organizmu człowieka. Powinniśmy jednak pamiętać, że z  uwagi na to, że 
składniki odżywcze są rozłożone w żywności nierównomiernie, prawidłowo zestawione racje po-
karmowe powinny zawierać różne produkty pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, co umożliwia 
właściwe zbilansowanie całodobowej racji pokarmowej. Diety jednostronne mają niewiele wspól-
nego z prawidłowym żywieniem; dostarczają bowiem jednych składników odżywczych zbyt dużo, 
a innych zbyt mało.
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Przemiał ziarna na mąkę
Ze zboża wytwarzane są przetwory zbożowe. Są to produkty przemiału ziarna. W zależności od 

rodzaju i stopnia przerobu klasyfikuje się je następująco:
 ✓ Ziarno zbożowe – produkt nie poddany przemiałowi.
 ✓ Śruty grube i drobne – ziarno poddane wstępnym procesom przemiału.
 ✓ Kasze drobne, średnie i grube – ziarno poddane przerobowi poprzez przemiał lub łamanie.
 ✓ Miały – ziarno poddane kilku etapom przemiału. W efekcie uzyskiwane są produkty zbli-

żone konsystencją do gruboziarnistych mąk. Miały wykorzystuje się do produkcji żywności 
jako mąkę krupczatkę.

Inną grupą przetworów zbożowych, uzyskiwanych jako produkt uboczny podczas przemiału 
ziarna są otręby. Powstają w procesie odłuszczania ziarna zbóż, otrzymywane są na drodze wy-
mielania produktów przejściowych z mlewa. (Mlewo to mieszanina wszystkich rozdrobnionych 
cząstek ziarna bez oddzielania części pochodzącej od łuski lub zarodków ziarna. W zależności od 
poziomu rozdrobnienia klasyfikuje się je jako śruty grube i drobne).

Otręby wykorzystywane są w produkcji pieczywa dietetycznego jako surowiec dodatkowy lub 
przy produkcji pieczywa graham jako surowiec pomocniczy. Do przetworów zbożowych zalicza 
się również zarodki, które oddzielone są od ziarna głównie w fazie wstępnej. Z uwagi na bogatą 
zawartość węglowodanów wykorzystywane są głównie do produkcji słodu.

Dobra nasza, dzisiaj kasza
Kasze zachowują wszystkie właściwości odżywcze ziaren i nasion, z których pochodzą. Królo-

wały one na polskich stołach do 1863 r. Jan III Sobieski wracając z odsieczy wiedeńskiej przywiózł 
ziemniaki. Najpierw ziemniak był traktowany jako roślinna ozdobna, po pewnym czasie zaczął 
być uprawiany masowo. Wyparł z jadłospisu kasze i już w XIX wieku stał się podstawą pożywienia 
Polaków. Szkoda, że tak się stało, gdyż kasza z uwagi na swoje odżywcze wartości i oczyszczające 
właściwości, zasługuje na wyższe miejsce w naszym menu.

Apelujemy do wszystkich: Przywróćmy kaszę w polskiej kuchni. Kasza może być tym dla Polaków, 
czym jest makaron dla Włochów. Można ją jeść zamiast ziemniaków i przyrządzać na wiele sposo-
bów. Kasze przewyższają ziemniaki, ryże i makarony pod względem wartości odżywczych, dlatego 
warto je włączyć do jadłospisu dla zachowania zdrowia i dobrego samopoczucia. Póki co konsumpcja 
kasz w Polsce nie należy do najpopularniejszych, choć wzgląd na zdrowotne walory ich spożywania 
powoduje, że kasza wraca do łask. Dostarcza ona bowiem łatwo strawnego, odżywczego pożywienia, 
bogatego w węglowodany, białko, żelazo, fosfor, potas, wapń i witaminy B1, B2, PP.

W zależności od gatunku zboża, z jakiego wytwarza się kaszę i stopnia rozdrobnienia, wyróżnia 
się następujące kasze:

• z jęczmienia – pęczak, kaszę perłową, kaszę jęczmienną, kaszę mazurską, płatki jęczmienne;
• z pszenicy – pęczak, kaszę mannę, grysik, kaszkę kuskus;
• z prosa – kaszę jaglaną;
• z owsa – płatki owsiane;
• z kukurydzy – grysik kukurydziany;
• z gryki – kaszę gryczaną grubo paloną (brązową) lub nie paloną (jasną), tzw. krakowską.

Według badań Polacy najczęściej sięgają po kaszę mannę, w drugiej kolejności po kaszę jęcz-
mienną mazurską, zaś najrzadziej wybierają kaszę jęczmienną perłową. Choć spożywanie kaszy 
w Polsce jest najniższe spośród pozostałych produktów zbożowych, to jak wspomniano już wcze-
śniej, produkt ten znajduje się w fazie odnowy – przede wszystkim ze względu na swe wartości od-
żywcze. Coraz więcej bowiem ludzi coraz większą uwagę zwraca na to co konsumuje, jakie właści-
wości ma produkt przez nich spożywany i jakie znaczenie ma on dla ich zdrowia i samopoczucia. 
Moda i dbałość wielu z nas o zdrowy styl odżywiania stawia więc producentów przed zadaniem, by 
zaoferować konsumentom produkty nie tylko atrakcyjnie opakowane, po niskiej cenie, ale przede 
wszystkim dobre i bogate w składniki odżywcze, pozytywnie wpływające na nasze zdrowie. Stąd 
na rynku zbożowych produktów producenci prześcigają się nawzajem w wymyślaniu coraz to no-
wych, lepszych, zdrowszych gatunków pieczywa, płatków, makaronów itd.
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Cenne składniki spożywcze ukryły się… w kaszach
Kasze zawierają wiele cennych składników spożywczych:

 ✓ Witaminy: z grupy B (witamina B1 – tiamina, witamina B2 – ryboflawina, witamina B6 – 
pirydoksyna), witaminy E, PP (niacyna);

 ✓ Kwas foliowy;
 ✓ Składniki mineralne (potas, fosfor, magnez, żelazo, cynk, mangan, miedź, wapń i krzem);
 ✓ Białko roślinne; (Uwaga: ponieważ białko to nie ma w  składzie dwóch ważnych amino-

kwasów – lizyny i  tryptofanu, a organizm ich nie wytwarza, kasze należy jeść z białkiem 
zwierzęcym);

 ✓ Błonnik – najcenniejszy składnik, jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania układu 
pokarmowego, zapewnia regularny rytm wypróżnień. Poprawia perystaltykę jelit, działa jak 
naturalny środek przeczyszczający;

 ✓ Skrobię (rozkłada się powoli na glukozę konieczną do funkcjonowania wszystkich komórek. 
Powolność jest ważna, gdyż nie powoduje gwałtownego wyrzutu insuliny do krwioobiegu).

Zapamiętajmy, że 100 gram kaszy zaspokaja dzienne zapotrzebowanie na węglowodany.

Opracowanie rozdziału: Walentyna Rakiel-Czarnecka
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Poradnik 
część III

Postaw na zdrowy styl życia

„Nie dajmy się”, czyli jak zdrowo żyć*
Współczesne czasy przyniosły trudne do opanowania problemy zdrowotne. Na bogatej Półno-

cy naszego globu szerzą się choroby z nadmiaru spożycia, a na biednym Południu – z niedoboru 
i głodu. U sytych choroby niezakaźne, degeneracyjne, z zaburzeniami przemiany materii, głównie 
choroby układu krążenia, otyłość, nadciśnienie, cukrzyca, nowotwory złośliwe, u głodnych – od-
wieczne choroby zakaźne, gruźlica, malaria oraz nowo pojawiająca się – AIDS, krwawa gorączka 
i kilkadziesiąt innych.

Perspektywy zwycięskiego z nimi zmagania stworzyły dopiero w latach 70. XX w. badania ka-
nadyjskiego ministra zdrowia Marca Lalonde’a, który najpilniejsze zadania zawarł w tzw. „polach 
zdrowia”. Okazało się że zachowanie i doskonalenie zdrowia zależy w ponad 50 proc. od stylu życia, 
od wpływu środowiska w ok. 20 proc., od czynników genetycznych w ok. 20 proc., a od służby 
zdrowia jedynie w 10-15 proc.

Środowisko

Styl życia

Czynniki genetyczne

Służba zdrowia

Rys. 1. Pola zdrowia” wg Lalonde’a

* Od Wydawcy: Powyższy artykuł jest wystąpieniem pani profesor Ireny Celejowej, który wygłosiła 12 czerwca 2012 roku 
podczas skromnego jubileuszu 25-lecia Warszawskiej Szkoły Zdrowia. Pani profesor podkreśliła, że promocję zdrowego stylu życia 
postawiła jako główne zadanie, organizując przed 25. laty społeczną, nieobligatoryjną, działającą permanentnie, wolną wszechnicę 
– Warszawską Szkołę Zdrowia, pod hasłem „Nie dajmy się”. Mówczyni powiedziała: „Wielkim atutem Warszawskiej Szkoły Zdrowia, 
w której wszyscy: i organizatorzy i wspaniali wykładowcy – są wolontariuszami – jest zyskiwanie współpracy specjalistów najwyż-
szej rangi, profesorów, docentów, doktorów, często dyrektorów i kierowników najważniejszych instytucji naukowych i dydaktycz-
nych w Polsce. Formą naszej pracy są wykłady i panele pt. „Biesiada o zdrowiu”. Tematem zajęć jest również nauczanie zdrowego 
stylu życia, zapobieganie chorobom społecznym, rehabilitacja.

W celu utrwalenia zdobytej wiedzy prowadzimy działalność wydawniczą. Ukazały się dwa tomy monografii z wyborem wy-
kładów z 10. lat oraz 11 tomów czasopisma „Roczniki Warszawskiej Szkoły Zdrowia”. Wszystkie wydawnictwa i różne materiały są 
rozprowadzane bezpłatnie.

Dzięki takiej metodzie pracy cieszymy się niezmiennie wysoką frekwencją słuchaczy na zajęciach. W ciągu 25 lat działalności 
Warszawskiej Szkoły Zdrowia nie zawiódł nas żaden ze znakomitych wykładowców. Również przez to całe ćwierćwiecze osobiście 
prowadziłam wszystkie dotychczasowe zajęcia”.

Gratulujemy tak zacnego jubileuszu. Przytoczyliśmy to wystąpienie pani profesor Ireny Celejowej, gdyż Jej definicja zdrowego 
stylu życia jest dla nas wzorem, znakomitym przykładem jak promować zdrowie jest także założona i prowadzona przez panią pro-
fesor od 25 lat Warszawska Szkoła Zdrowia. Bierzmy przykład z tak aktywnej uczonej, która własnym życiem pokazuje, że nawet 
w wieku powyżej 90. lat można być aktywnym, zachować jasność umysłu, prowadzić wykłady i promować zdrowie. Brawo, pani 
profesor! Życzymy dużo zdrowia.
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Od tego czasu, czyli od ponad 30 lat żywiołowo rozwija się nowa gałąź interdyscyplinarna 
naszej wiedzy – promocja zdrowia, nacelowana na działania, zgodne z polami zdrowia. A zatem 
w edukacji zdrowotnej ludności poczesne miejsce zajmuje zdrowy styl życia.

Główne czynniki zdrowego stylu życia to: ruch, higiena, racjonalne żywienie, unikanie uzależ-
nień, poszanowanie środowiska, umiejętność rozładowywania nadmiernego stresu, zgodne współ-
życie społeczne, także w rodzinie, wychowanie seksualne i inne.

Inne

Wychowanie seksualne
(seksuologia, pedagogika)

Zgodne życie 
w społeczeństwie

praca – dom
(pedagogika, socjologia)

Rozładowywanie stresów
(psychologia)

Poszanowanie środowiska
(ekologia)

Unikanie uzależnień
(toksykologia, psychiatria)

Prawidłowe żywienie
(�zjologia, medycyna)

Higiena
(medycyna)

Ruch
(kultura �zyczna)

Zdrowy
styl

życia

Rys. 2. Czynniki zdrowego stylu życia

Wytyczne dla zdrowego stylu życia stwarzają wyniki badań w  licznych dyscyplinach nauko-
wych. Nauczanie zdrowego stylu życia ma na celu zapobieganie przede wszystkim chorobom spo-
łecznym.

Profesor dr hab. Irena Celejowa

Trzeba wrócić do naturalnie produkowanej żywności
Przez miliony lat Homo sapiens wykorzystywał pożywienie dostępne w miejscu jego bytowa-

nia, trawił go, a  jego organizm przyzwyczajał się do określonych składników pokarmowych. Na 
podstawie doświadczeń zdobywał wiedzę, jakie pożywienie może być dla niego korzystne, jakie 
leczące lub toksyczne. Ewolucja człowieka, trwającej miliony lat towarzyszyła ewolucja substancji 
w składzie jego pożywienia. Już w starożytnej Grecji, a nawet wcześniej w Chinach lekarze uważali, 
że najlepszym lekarstwem na wszystkie choroby jest właściwy sposób odżywiania się.

A jak jest obecnie?
– Bodźce zewnętrzne wywołują u człowieka rozmaite reakcje: strach lub przyjemność. Jedzenie 

sprawia nam wielką przyjemność, a także utrzymuje nas przy życiu. Gdy mamy za mało pożywie-
nia – umieramy, ale jeśli zużywamy go zbyt wiele, stajemy się otyli. Nadwaga prowadzi do chorób 
degenerujących, a nawet do śmierci – mówi profesor Alicja Zobel z Trent University w Kanadzie.

– Aby w naszym organizmie mogły należycie zachodzić procesy biochemiczne, potrzebna jest 
określona ilość energii. Dla podtrzymania życia musimy też pobierać niezbędne składniki odżyw-
cze w określonych proporcjach: białka (aminokwasy), tłuszcze (kwasy tłuszczowe), węglowodany, 
składniki mineralne i witaminy. Organizm człowieka musi pobierać witaminę C, podczas gdy or-
ganizm większości zwierząt produkuje ją samodzielnie. Jedynie niektóre witaminy z grupy B są 
syntetyzowane przez bakterie w naszych jelitach – wylicza Alicja Zobel.
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Jedzenie zmienia się za szybko
Dalej pani profesor tłumaczy, że ludzie przez tysiące lat spożywali żywność mało zmienioną, 

ostatnio jednak pojawiła nowa żywność np. przetwarzana w bardzo wysokiej temperaturze (nawet 
powyżej 1300 stopni C). Tymczasem w procesie produkcji żywności nie powinno się stosować „ob-
róbki” artykułów żywnościowych w temperaturach powyżej 100 stopni Celsjusza.

Nigdy dotąd żywność nie zmieniała się tak szybko jak obecnie, nie dodawano tak wielu nie-
bezpiecznych dla człowieka substancji, do tego pojawiła się żywność genetycznie modyfikowana. 
Człowiek miał za mało czasu, aby wytworzyć nowe enzymy, konieczne do przemiany materii no-
wych substancji. W rezultacie substancje te mogą stać się alergenami. Mogą być też toksyczne i ra-
kotwórcze.

Naukowcy wciąż odkrywają nowe związki toksyczne w produktach spożywczych, jak np. akrylo-
amidy i tłuszcze o konfiguracji trans. Te niebezpieczne toksyny przyczyniają się do powstania raka.

Uczeni udowodnili, że rak rozwija się z jednej komórki, która uległa zmutowaniu i ma zmie-
niony garnitur genowy. W naszym ciele każdego dnia dzielą się miliony komórek, w trakcie czego 
produkujemy około 9 komórek rakowych. Nasz system obronny zwalcza te komórki. Od czasu do 
czasu komórce rakowej udaje się uchronić przed zniszczeniem przez układ immunologiczny i za-
czyna się ona namnażać. Dzieje się to powoli, potrzeba wielu lat, aby guz nowotworowy osiągnął 
średnicę 1 mm.

Nasz system obronny radzi sobie z rakiem, trzyma w szachu grupy komórek rakowych w guzie 
(tumor) do momentu, kiedy zaczną wzrastać naczynia krwionośne, pozwalające na lepsze dostar-
czenie guzowi energii i pożywienia. Następuje władczy wzrost raka przez szybkie namnażanie się 
komórek.

Naturalne jedzenie
Zdrowie wspomaga także naturalnie produkowana żywność. Powinniśmy produkować jej co-

raz więcej. W Polsce dużo ludzi ma ogródki działkowe, które są miejscem wytwarzania ilości zdro-
wej żywności. Coraz więcej powstaje też gospodarstw ekologicznych.

Dlaczego powinniśmy wrócić do tradycyjnych metod uprawiania ziemi? Chodzi o to, aby żadne 
chemiczne środki ochrony roślin nie były stosowane podczas wzrostu. Zachłanność producentów 
żywności wytwarzanej na skalę przemysłową jest ogromna. W rezultacie my, konsumenci, razem 
z mięsem zajadamy antybiotyki i hormony wzrostu. Możecie sobie wyobrazić, co te hormony wzro-
stu zrobią w organizmie człowieka, jeśli były intensywnie dodawane w procesie wzrostu. Lekarz 
i naukowcy notują coraz więcej przypadków szkodliwego oddziaływania różnego typu dodatków 
znajdujących się w żywności i wprowadzanych do niej sztucznie.

Co mamy robić, aby chociaż częściowo zapewnić sobie dobrą żywność? Powinniśmy kupować 
lokalnie – od rolników w najbliższej okolicy.

Hasło „kupuj lokalnie produkowaną, naturalną żywność” – jest bardzo ważne i wciąż aktualne. 
Uświadamiamy sobie tę prawdę, ilekroć dzieje się kolejny dramat. Tak jak było w przypadku, gdy 
zaistniał problem przenoszenia chorób zwierzęcych z bardzo daleka, jak np. ptasia grypa, która 
mogłaby nas dosięgnąć w  jakimkolwiek momencie, czy też choroba wściekłych krów. W takich 
momentach ludzie uświadamiają sobie, jak ważne jest źródło pochodzenia żywności.

Gdzie możemy kupić takie jedzenie i jak możemy być pewni, co otrzymujemy? Najlepiej jest 
znaleźć farmera przyjaciela, któremu możecie ufać.

Oprócz wprowadzanych do żywności dodatków ważny jest jeszcze jeden aspekt ...

... hodowanie zwierząt w drobrostanie
Zwierzęta przebywające na wolności dostarczają zdrowego mięsa i mleka, natomiast zwierzę-

tom hodowanym w bardzo dużych fermach wstrzykuje się hormony wzrostu i mnóstwo antybioty-
ków, co zwiększa agresywność pożywienia, które z nich pozyskujemy.

Pisał o tym polski profesor – Aleksandrowicz już przed II wojną światową. Podkreślał, że krowy 
hodowane w złych warunkach, skrępowane i brudne produkują toksyny, które później są szkodliwe 
dla ludzi. A takie właśnie mięso konsumuje dzisiaj wiele osób.
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Zwierzęta hodowane w warunkach zbliżonych do naturalnych wytwarzają tzw. conjugated li-
noleic amid (CLA), których antyrakowa działalność została klinicznie udowodniona, a znajdują 
się w mięsie „szczęśliwych krów” (określenie „szczęśliwe krowy” oznacza krowy hodowane w wa-
runkach „dobrostanu”, zbliżonych do naturalnych). Tylko niewielkie ilości tych substancji znajdują 
się w zwierzętach trzymanych „w więzieniu” w bardzo dużo farmach. A dodatkowo pamiętajmy, że 
większość mięsa od krów i kurczaków, kupiona w sklepie pochodzi od zwierząt „karmionych” anty-
biotykami i hormonami wzrostu. Preparaty te stosuje się w celu ochrony zwierząt przed chorobami, 
gdy żyją w zagęszczeniu i po to, by szybciej rosły.

Dlatego powinniśmy jak najszybciej powrócić do naturalnie produkowanej żywności.

Opr. WRC– na podstawie artykułu  
Alicji Zobel, Walentyny Rakiel-Czarneckiej

Co jeść, aby zachować zdrowie?
Zgodnie ze „Złotą Kartą Prawidłowego Żywienia”, opracowaną przez Radę Promocji Zdrowe-

go Żywienia (we współpracy z Medycznymi Towarzystwami Lekarskimi, Narodowym Instytutem 
Kardiologii, niektórymi fundacjami promującymi zdrowie, w zgodzie z Narodowym Programem 
Profilaktyki Cholesterolowej) – aby być zdrowym, codziennie należy spożyć:
1. Co najmniej 3 posiłki umiarkowanej wielkości – w tym koniecznie śniadanie.
2. W każdym posiłku produkty zbożowe takie jak: pieczywo ciemne, płatki, kasze, makarony, lub 

ziemniaki.
3. Warzywa i owoce (mogą być mrożone) do każdego posiłku, a także między posiłkami.
4. Co najmniej 2 pełne szklanki mleka (najlepiej chudego) lub tyle samo kefiru i jogurtu oraz 1-2 

plasterki serów.
5. Jedną z porcji (do wyboru): ryby, drobiu, grochu, fasoli lub mięsa.
6. Jedną łyżkę stołową oleju lub oliwy oraz nie więcej niż 2 łyżeczki margaryny miękkiej (bez 

tłuszczów trans).
7. Wodę mineralną i naturalne soki warzywne i owocowe (nie mniej niż 1 litr).

Staraj się unikać: nadmiaru soli, cukru i alkoholu. Fundacja Dobre Życie proponuje, aby za-
miast margaryny spożywać masło – ale niewiele, łyżkę dziennie.

Zalecenia wynikające z „Karty”, że należy spożywać w każdym posiłku produkty zbożowe po-
twierdzają także inni specjaliści ds. żywienia. Radzą, by podstawę dziennych racji pokarmowych 
stanowiły przetwory zbożowe. Do głównych przetworów z ziarna zbóż zalicza się: produkty z mąk, 
kasze grubo i drobnoziarniste, płatki i otręby. Do następnej grupy należą preparowane przetwory 
śniadaniowe, wytwarzane z pomocą nowoczesnych technologii. Spożycie przetworów zbożowych 
winno wahać się od 5 do 11 porcji/dzień. Jednej porcji przetworów zbożowych odpowiada: 1 krom-
ka chleba lub 1 szklanki ugotowanych płatków, ryżu, makaronu lub 30 g płatków typu „gotowe do 
spożycia”.

Klucz do prawidłowego żywienia – wg profesor Ireny Celejowej
Musisz dbać o urozmaicone pożywienie. Tylko takie zapewni Ci wszystkie niezbędne składniki 

pokarmowe. Co więcej – uchroni Cię od działania różnych trujących substancji, które przenikają 
ze skażonego środowiska do żywności.

Twoje pożywienie musi być zrównoważone – czyli dobrze zbilansowane, pokrywając istotne 
zapotrzebowanie organizmu na węglowodany, tłuszcze, białka, związki mineralne, witaminy. I nie-
dobór, i nadmiar, dłużej trwające są szkodliwe dla zdrowia.

Codziennie spożywaj mleko i przetwory mleczne. Pij 1-2 szklanki napoju mlecznego i jedz 50 
gramów sera dziennie.

Mięso spożywaj 2-3 razy na tydzień w umiarkowanych ilościach, głównie chude. W pozostałe 
dni zastępuj je potrawami z mleka, sera i jaj. Tłuste produkty tylko od czasu, do czasu, na okrasę.

Z tłuszczów jadalnych możesz w ogóle wyrzucić tłuszcze zwierzęce (oprócz niewielkich ilości 
masła i śmietany, i to na surowo). Jako dodatku do chleba używaj 10-20 gramów dziennie masła lub 
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masła roślinnego. Do zup, sałatek i surówek możesz dodać 1-2 łyżeczki śmietany. Podstawowym 
tłuszczem jadalnym w Twoim jadłospisie niech będzie olej roślinny: oliwa, olej lniany, słoneczni-
kowy, sojowy, arachidowy, kukurydziany, rzepakowy (nisko – bezerukowy). Najlepiej, jeśli mięso 
będziesz gotował lub dusił. Jeśli jednak nie możesz zrezygnować ze smaku smażonego mięsa, uży-
waj 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 nad-
wagi nie jadaj słodyczy ani deserów, lub tylko od czasu do czasu w małej ilości.

Nie przesalaj potraw. Możesz do nich dodawać w ciągu dnia w sumie 1 płaską łyżeczkę soli  
(5 gramów). Korzystaj natomiast z kuchennych przypraw ziołowych.

Staraj się przede wszystkim spożywać produkty nie przetworzone i świeże; najlepiej krajowej 
produkcji.

Jeśli wiesz, że produkt jest bezpieczny, nie zanieczyszczony, spożywaj go w całości, wraz ze 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 owocami, jak figi, winogrona, śliwki i owoce suszo-
ne, 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 roślin-

ne jako budulec) i także jakiś owoc lub warzywo (zachowanie równowagi kwasowo-zasadowej*.
Spożywaj co najmniej 3 posiłki dziennie. Lepiej jest jadać częściej, 4-5 razy na dzień, pamiętając 

że owoc, koktajl mleczno-owocowy, owocowe napoje itp. to także posiłek – drugie śniadanie lub 
podwieczorek.

Lekkostrawną kolację jedz najpóźniej na dwie godziny przed snem nocnym i potem już nie 
dojadaj. Daj czas organizmowi na trawienie, przyswajanie i  odtruwanie substancji odpadowych 
podczas snu, co trwa kilka godzin (śpij co najmniej 7 godzin).

Wstawaj na tyle wcześniej, aby po porannej toalecie spokojnie zjeść pełnowartościowe śniada-
nie. Po kilkugodzinnej przerwie zapasy energetyczne Twojego organizmu są uszczuplone. Musisz 
je uzupełnić. Pamiętaj – bez śniadania pracujesz źle, niewydajnie i złe jest Twoje samopoczucie..

Jedz regularnie, zawsze o tych samych godzinach. O tej samej godzinie układaj się do snu i o tej 
samej godzinie rano wstawaj. Będziesz wtedy w zgodzie z rytmami biologicznymi Twego organizmu.

Pani profesor radzi: Z tym kluczem w ręku możesz się odżywiać, jak chcesz przyjmować modele 
żywienia, które Ci się spodobają, ale nie są wolne od błędów. Jeśli nie lubisz pewnych produktów 
i potraw, to nie musisz ich jeść! Upodobania żywieniowe są efektem nawyków i regionalnych zwy-
czajów. Co kraj, to obyczaj. Niechęć do pewnych produktów i  potraw może być instynktowna, 
wynikająca z nietolerancji przez organizm pewnych substancji. Na przykład niektórzy nie znoszą 
cebuli i czosnku, chociaż są to bardzo zdrowe produkty. Tak się od nich odwracają, bo im to pod-
powiada wątroba.

Z busolą – modelem prawidłowego żywienia w ręku – kieruj się przede wszystkim potrzebami 
własnego organizmu. 

Opracowanie rozdziału: Walentyna Rakiel-Czarnecka








