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Edukacja prozdrowotna jest waż-
nym elementem pracy dydak-
tyczno-wychowawczej w szkole, 
której jednym z celów jest tworze-

nie zdrowego społeczeństwa. Zdrowie jest 
wartością nadrzędną, dzięki której człowiek 
może realizować swoje aspiracje, zmie-
nić lub radzić sobie ze środowiskiem [1].  
Według Światowej Organizacji Zdrowia „wy-
chowanie zdrowotne ma związek z jakością 
życia i tworzenia dobrego fizycznego, spo-
łecznego i  psychicznego samopoczucia 
człowieka” [2]. Jak wynika z tego, wycho-
wanie zdrowotne obejmuje nie tylko prze-
kazywanie wiedzy o tym, co jest korzystne 
lub szkodliwe dla zdrowia, lecz też rozwija 
umiejętności, które pomagają człowiekowi 
skutecznie wykorzystać tę wiedzę.

Zadaniem szkoły jest przekazywanie 
uczniom rzetelnej informacji o zdrowiu. Po-
winna ona pomóc uczniom ukształtować 

ich postawy, zrozumieć wartości, które są 
skutkiem właściwych wyborów w sprawach 
zdrowia, i pomóc w tych wyborach.

Każdy nauczyciel ma wiele możliwości 
wpływania na edukację prozdrowotną dzie-
ci. Może rozwijać zainteresowania uczniów 
w tym względzie i skłaniać do większego 
zainteresowania zagadnieniami związany-
mi ze zdrowiem człowieka.

Teoretyczne i metodologiczne podej-
ścia do edukacji prozdrowotnej znacznie 
różnią się w przestrzeni edukacyjnej. Jed-
nak zastosowanie pedagogiki zdrowia opie-
ra się głównie na jednym z dwóch podejść: 
praktycznej (doświadczalnej) edukacji i/lub 
edukacji ekologicznej. 

Psycholodzy rozwojowi próbowali 
zbadać relacje dzieci z przyrodą i znaleźć 
odpowiedź na pytanie, czy wrodzone poczu-
cie pokrewieństwa z naturą przejawia się 
w czasie osiągnięcia przez dzieci pewnego 

wieku [5]. Edith Cobb (1969) pisała, że śred-
nie dzieciństwo, w wieku od pięciu-sześciu  
do jedenastu-dwunastu lat, czyli okres mię-
dzy „staraniami niemowlęcego zwierzęcia 
a burzami dojrzewania”, jest wtedy, gdy „na-
turalny świat jest doświadczany” w bardzo 
sugestywny sposób [4]. Dzieci wykazują 
naturalną ciekawość świata, ale ta cieka-
wość może być łatwo represjonowana, jeśli 
dorośli nie będą jej pielęgnować.

Nastąpił znaczny wzrost zaintereso-
wania edukacją empiryczną i uczeniem się 
opartym na projektach, ponieważ nauczy-
ciele uznają wartość praktycznego uczenia 
się. W najprostszej postaci nauka empirycz-
na może być opisana jako proces, dzięki 
któremu uczący się konstruuje wiedzę, 
umiejętności i  wartość z  bezpośrednich 
doświadczeń. 

W artykule proponujemy materiały dy-
daktyczne, które powstały wskutek realizacji 
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międzynarodowego projektu „Jedz lokalnie, 
myśl globalnie”/„EATHINK” [3]. W Dodatku 
Ekologicznym dla szkół do AURY nr 5/2018 
przedstawiono cele, zadania, etapy realizacji 
tego projektu oraz kilka scenariuszy zajęć 
pozalekcyjnych realizowanych we współ-
pracy z Młodzieżowym Domem Kultury nr 
2 w Piekarach Śląskich ze szkołami.

Dzisiaj przedstawiamy część projektu, 
obejmującą 4 kolejne spotkania warsztato-
we, w których tematami będą: owoce, mąka, 
nabiał i warzywa.

Zajęcie warsztatowe 1
Temat: owoce
Cele szczegółowe:
– zapoznanie się z historią i miejscami po-
chodzenia poszczególnych owoców; 
– wskazanie owoców produkowanych lo-
kalnie;
– zapoznanie się z kalendarzem sezono-
wości owoców;
– uzasadnienie zagrożeń środowiskowych, 
spowodowanych transportem z dalekich 
krajów oraz jedzenie owoców poza ich se-
zonem;
– określenie zasad higieny i bezpieczeń-
stwa przygotowania posiłku.

Grupa wiekowa: 10-12 lat.
Materiały: flipchart, flamastry, przygoto-

wane przez dzieci informacje tematyczne 
z wywiadów przeprowadzonych w swoich 
środowiskach, mapa świata, różne rodzaje 
owoców, przybory: noże, miski, deski do kro-
jenia, ręczniki papierowe, talerzyki i widelce 
jednorazowe.

Zadania podczas zajęć: 
– omówienie tematyki zajęć kolejnych  
czterech warsztatów tematycznych,
– wprowadzenie do części I pt. „owoce”,
– zebranie informacji o owocach – część 
teoretyczna warsztatów,
– wykonanie sałatek owocowych w gru-
pach,
– degustacja.

Przebieg zajęć
1. Wprowadzenie do tematyki zajęć 

warsztatowych oraz części I  „Owoce”  
– 5 minut.

Informacje ogólne: jak będą wygląda-
ły zajęcia (dwie części podczas każdych 
warsztatów – część teoretyczna, podczas 
której uczniowie zdobywają wiedzę oraz 

mają okazję do dyskusji i  refleksji, oraz 
część praktyczna, podczas której realizo-
wać będziemy dodatkowe aktywności). 
Podczas części „owocowej” będzie to sa-
łatka owocowa.

2. Część teoretyczna warsztatów „Owo-
ce” – 30 minut.

Grupa siedzi w kręgu, każdy uczestnik 
zajęć przyniósł dowolne owoce na sałat-
kę owocową oraz przygotował informacje 
o owocach, zebrane podczas wywiadów 
w  swoim lokalnym środowisku: rodzice, 
dziadkowie, sąsiedzi, koledzy, koleżanki, 
pani w sklepie itd. Do wywiadów ucznio-
wie mogą wykorzystać pytania pomocni-
cze, przygotowane przez nauczyciela, ale 
mogą również zadawać własne pytania, na 
przykład:
– gdzie i jak rośnie ten owoc?
– jak się go uprawia?
– jak rośnie?
– czego potrzebuje, żeby urosnąć?
– jak się go je?
– czy jest zdrowy?
– skąd pochodzą poszczególne owoce?
– kiedy możemy je jeść?
– kiedy są najzdrowsze?
– czy mogą być trujące lub szkodliwe?
– co nam daje jedzenie tych owoców?
– co to jest „sezon owocowy”?
– dlaczego powinniśmy jeść je w sezonie?
– czy lepsze są owoce sezonowe, czy te 
dostępne przez cały rok?
– jak to się dzieje, że owoce są dostępne 
przez cały rok?

Podczas tej części omawiamy po kolei 
owoce, które znalazły się na sali, gromadzi-
my wszystkie zebrane o nich informacje, 
zapisując na flipcharcie to, co o nich wiemy, 
oraz dodając nasze nowe spostrzeżenia. 
Każdy owoc opisuje na flipcharcie kto inny. 
Zaznaczamy także na mapie miejsce po-
chodzenia omawianych owoców. Możemy 
tu korzystać z atlasów lub np. telefonów 
komórkowych. Dodatkowo polecamy apli-
kację „Foodmiles calculator” (http://www.
foodmiles.com/) – strona jest w  języku 
angielskim, w więc dodatkowo możemy 
wspierać realizacją naszych zajęć rozwój 
kompetencji językowych u dzieci.

Na koniec zastanawiamy się nad tym: 
(10 minut – po 5 na każdy problem):
– skąd biorą się w naszych sklepach owoce, 
które w Polsce nie występują? – nauczyciel 
przygotowuje informacje na podsumowa-
nie tej części, dotyczące produkcji owoców, 
ich cen i certyfikatu FAIRTRADE, jako alter-
natywy dla masowej produkcji; 
– skąd się biorą w naszych sklepach np. 
truskawki w marcu, kiedy u nas na dworze 
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jest jeszcze zima? – odniesienie do zuży-
cia energii w szklarniach lub konieczności 
transportu z oddalonych krajów – kontekst 
środowiskowy.

3. Część praktyczna warsztatów – dzie-
ci przygotowują w grupach sałatki owoco-
we, wykorzystując owoce, które przygoto-
wały.

Mycie rąk, bezpieczeństwo krojenia, hi-
giena pracy w kuchni, współpraca w grupie, 
dzielenie się.

Zajęcie warsztatowe 2
Temat: warzywa 

Polecana ilość uczestników – 16. 
W przypadku udziału większej ilości osób 
należy zmodyfikować przydział zadań pod-
czas przygotowania ciasta! Jednak prowa-
dzenie zajęć kulinarnych dla większej grupy 
dzieci wydaje się nieuzasadnione i będzie 
trudne do przeprowadzenia.
Cele szczegółowe:
– zapoznanie się z rodzajami warzyw ro-
snących lokalnie;
– zapoznanie się z różnymi rodzajami ziół 
oraz potrawami, do których je można uży-
wać;
– umiejętność uprawy własnej doniczki 
z  wybraną rośliną (na przykład: bazylia, 
mięta, koperek, pietruszka, roszponka, ty-
mianek) oraz zapoznanie się z zasadami 
dbania o roślinę w doniczce, prowadzenia 
obserwacji jej wzrostu;
– umiejętność samodzielnego przygotowa-
nia ciasta szpinakowego;
– uogólnienie wiedzy na temat, „Jak wyży-
wić świat”;

Grupa wiekowa: 10-12 lat.
Materiały: flipchart, flamastry, przygoto-

wane przez dzieci informacje tematyczne 
z wywiadów w swoich środowiskach, szpi-

nak i inne składniki do przygotowania ciasta 
zgodnie z przepisem (załącznik 1), nasiona 
ziół, przybory: noże, miski, deski do krojenia, 
ręczniki papierowe, talerzyki, widelce.

Przebieg zajęć
1. Część teoretyczna warsztatów
Uwaga – na tych zajęciach najpierw 

przeprowadzamy część „a” zajęć praktycz-
nych! – informacja niżej przy opisie części 
praktycznej.

Rozmawiamy o roślinach, które można 
uprawiać w polskim ogródku. Jak na pierw-

szych zajęciach o owocach, dzieci przyno-
szą informacje zdobyte w wywiadach. 

Tym razem również mogły skorzystać 
z pytań pomocniczych, przygotowanych 
przez nauczyciela: 
–  jakie warzywa rosną w polskim ogródku?
– jakie warzywa są w Polsce najbardziej 
popularne?
– czy są jakieś warzywa, które były kiedyś 
modne, a teraz jest ich mniej?
– jakie zioła można uprawiać w polskim 
ogródku?
– do czego są potrzebne zioła?
– które warzywa lubimy najbardziej?
– które warzywa są najzdrowsze?

Stosując metodę myślenia wizualnego, 
przedstawiamy na kartach A4 wszystkie 
warzywa. Każdą roślinę rysuje i  opisuje 
inna para. Dzieci dobieramy do wykonania 
tego zadania w pary losowo, wykorzystując 
dowolną metodę podziału (np. odliczając 
do dwóch lub losując dla każdego kolej-
ną roślinę – przygotowane po dwa takie 
same obrazki – można to zrobić już na 
etapie przygotowywania dzieci do zbiera-
nia wywiadów przed zajęciami). Każda para 
przedstawia grupie swoją roślinę i omawia 
ją, a następnie nakleja swój plakat na dużą 
planszę. Plansza posłuży jako materiał edu-
kacyjny, który przedstawimy na wystawie 
na korytarzu.

2. Część praktyczna zajęć. 
Jest podzielona na 2 części: A i B.



4
8/2018 AURA

Część A – ze względów praktycznych 
przeprowadzona będzie przed częścią teo-
retyczną zajęć – 30 minut.

Nauczyciel przygotowuje dla uczestni-
ków podział zadań niezbędnych do wykona-
nia ciasta szpinakowego (załącznik 1) oraz 
wszystkie niezbędne produkty. Zadania są 
wydrukowane na kartkach, trzeba zadbać 
o to, aby każde dziecko miało przydzieloną 
jakąś czynność. Każda kartka z zadaniem 
jest ponumerowana w kolejności, w jakiej 
czynności mają być wykonywane.

Dzieci po przyjściu na zajęcia przede 
wszystkim myją ręce, a następnie losują 
kartki i mają 3 minuty na ustalenie, w jakiej 
kolejności będą pracować. 

Następnie pod nadzorem nauczyciela 
wykonują wszystkie czynności. Kiedy ciasto 
będzie już w piekarniku, grupa będzie miała 
czas na część teoretyczną zajęć oraz posa-
dzenie swoich roślin w doniczkach.

Tu przeprowadzamy część teoretyczną 
zajęć – 30 minut.

Część B – dalszy ciąg zajęć praktycz-
nych, 30 minut:

– Sadzenie roślin w doniczkach. 
Dzieci opisują doniczki swoimi imiona-

mi oraz wpisują nazwę rośliny, którą sobie 
wybrały. Następnie wsypują do doniczek 
ziemię i  sadzą nasionko. Doniczki będą 
tworzyły szkolny ogród parapetowy, gdzie 
pod opieką nauczyciela na lekcjach przy-
rody dzieci będą prowadziły obserwacje 
wzrostu swoich roślin. W końcowej fazie, 
kiedy sadzonki będą już odpowiednio duże, 
rośliny zostaną przesadzone do szkolnego 
ogrodu warzywnego.

– Degustacja przygotowanego wspól-
nie ciasta.

Zajęcie warsztatowe 3
Temat: nabiał
Cele szczegółowe:
– zapoznanie się z produktami należącymi 
do działu nabiał;
– zapoznanie się z produkcją masła, ma-
ślanki, śmietany, serów;
– zapoznanie się i zrozumienie oznaczenia 
jaj;

– umiejętność samodzielnego przygotowa-
nia jajecznicy.

Grupa wiekowa: 10-12 lat.
Materiały: informacje o  produktach 

z działu nabiał (mogą być przygotowane 
przez dzieci), karty informacyjne o ozna-
czeniach jaj, film „Jak one to znoszą?” lub 
dostęp do Internetu, produkty do przygoto-
wania jajecznicy (jajka, masło, szczypiorek/
cebulka, miseczki, patelnie, łyżki drewniane, 
talerzyki i widelce, sól, pieprz), materiały pla-
styczne do wykonania prac: kartki z kontu-
rami kur, kredki, farby, pastele, klej, kolorowe 
piórka i ewentualnie inne dodatki).

Przebieg zajęć
1. Część teoretyczna warsztatów
Dzieci zapoznają się z przygotowanymi 

kartami informacyjnymi, dotyczącymi po-
szczególnych produktów z działu „nabiał” 
i dzielą się przyniesionymi informacjami na 
ten temat, zebranymi w czasie wywiadów. 

Dzieci zapoznają się z  informacjami 
dotyczącymi oznaczeń jaj. 

Pytania pomocnicze do wywiadów 
mogą dotyczyć tego:
– w jaki sposób wykorzystywane są w na-
szych domach produkty z działu „nabiał”?
– co możemy ugotować lub upiec z dodat-
kiem jaj?
– co możemy upiec lub ugotować z dodat-
kiem sera białego lub żółtego?
– czy są jeszcze inne sery? Jeśli tak, to 
jakie?
– czy nabiał jest potrzebny w naszej diecie? 
– co oznaczają pieczątki z numerami na jaj-
kach zaczynające się od „0”, „1”, „2” lub „3”? 
– czy jajka od kur z „wolnego wybiegu” są 
lepsze od innych? 
– czy kura biegająca po podwórku jest 
szczęśliwsza od tej w klatce? 
– czy jajka są zdrowe?
– czy możemy do czegoś wykorzystać sko-
rupki z jaj? 
– co to jest „nabiał”?

Następnie przeprowadzamy krótką dys-
kusję metodą dociekań na temat hodowli 
kur i produkcji jaj oraz tego, jakie jaja chcie-
libyśmy w sklepach kupować i dlaczego.

W tej części dzieci oglądają również film 
„Jak one to znoszą?” z komentarzem Rober-
ta Makłowicza (https://www.youtube.com/
watch?v=eweydkEmlaI)

2. Część praktyczna warsztatów składa 
się z dwóch części: kulinarnej i kreatywnej.

W części kulinarnej dzieci myją ręce 
i przygotowują składniki potrzebne do wy-
konania jajecznicy (kroją cebulkę, wybijają 
jajka do miseczek). Następnie każdy przy-
gotowuje swoją porcję jajecznicy (organi-
zacja będzie zależała od dostępności pal-

Zdjęcia Dobrosława Egner
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nujemy żywność i przygotowaniu jednego 
pomysłu na gazetkę, jak zapobiegać mar-
nowaniu jedzenia.

2. Część praktyczna podzielona jest na 2 
części: 
– pierwsza przeprowadzona przed częścią 
teoretyczną – dzieci przygotowują kruche 
ciastka. Otrzymują od nauczyciela porcje 
ciasta, które wałkują, wybierają sobie kształ-
ty foremek, wycinają ciastka i przygotowują 
je na blaszkach do pieczenia. Ciastka są 
wypiekane, a w tym czasie przeprowadza-
na jest część teoretyczna warsztatów. (Bę-
dziemy tu potrzebować dodatkowej osoby, 
która pomoże przy wypieku ciastek; ciast-
ka pieką się krótko, ale jest ich dość dużo, 
czynność ta wymaga więc obecności jednej 
osoby cały czas przy piekarniku.)
– druga: uczestnicy warsztatów ozdabiają 
ciastka przygotowanymi składnikami (lu-
kier, pisaki lukrowe, kolorowe posypki itp.). 
Następnie uczą się ozdobnego pakowania 
i samodzielnie pakują zestaw ciastek do 
zabrania do domu. 

Na zakończenie odbywa się degustacja 
pozostałych ciasteczek.

Pamiętamy o wyznaczeniu terminu wy-
konania zadania domowego z poprzedniego 
spotkania i zebraniu od dzieci kartek z po-
mysłami na „niemarnowanie żywności”. Ga-
zetkę z informacjami przygotuje nauczyciel 
na podstawie informacji zebranych od dzieci 
oraz informacji ze strony: http://niemarnuje.
bankizywnosci.pl/ Banku Żywności.

Organizacja i prowadzenie warsztatów 
o podobnej treści pozwoli zainteresować 
dzieci tematyką zdrowego odżywiania się, 
pozytywnie wpłynie na ukształtowanie po-
staw prozdrowotnych i proekologicznych 
dzieci, jak również i ich rodziców. Uczniowie 
zaangażowani w uprawę, gotowanie i dzie-
lenie się posiłkiem przy stole będą rozwi-
jać nie tylko nawyki żywieniowe przez całe 
życie, ale także wartości, które wspierają 
zrównoważoną przyszłość.
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tego certyfikatu. Omawia certyfikaty BIO, 
które wybierane są przez świadomych kon-
sumentów. 

Dyskusja oparta na wywiadach dzieci 
prowadzona jest w tym bloku tematycznym 
wokół tematu: co oznacza bycie odpowie-
dzialnym konsumentem?  

Oglądamy krótki film pod tytułem „Jak 
wyżywić świat”. 

Nauczyciel krótko podsumowuje tema-
tykę filmu, zostawiając dzieci z refleksją na 
temat niemarnowania żywności i szacunku 
dla produktów żywnościowych. 

Zadanie domowe będzie polegało na 
sprawdzeniu, czy w naszych domach mar-

ników/kuchenek z pojedynczymi palnikami 
oraz ilości opiekunów). 

Degustujemy jajecznicę, a  następnie 
przechodzimy do miejsca wykonania prac 
plastycznych.

W części kreatywnej uczestnicy wyko-
rzystują przygotowane przez nauczyciela 
szablony kur. Zadaniem uczestników będzie 
przygotowanie wystawy „szczęśliwych kur”, 
których jaja chętnie będziemy spożywać 
i zachęcać do tego innych. Do wykorzysta-
nia uczestnicy mają kolorowe kredki/ pa-
stele/ farbki akwarele, kolorowe piórka, klej 
i ewentualnie inne ozdoby.

Wystawa będzie pokazana na szkolnym 
korytarzu z informacją o produkcji jaj i po-
daniem kodów umieszczanych na jajkach. 
Będzie zachęcać odbiorców do kupowania 
jaj od kur hodowanych na wolnym wybiegu.

Zajęcie warsztatowe 4
Temat: mąka 
Cele szczegółowe:
– zapoznanie się z  produkcją mąki;
– umiejętność samodzielnego przygoto-
wania, pieczenia i  ozdobienia kruchego 
ciasteczka;
– zapoznanie się i zrozumienie certyfikacji 
stosowanej w oznaczaniu żywności: ekolo-
giczna, Fairtrade;
– umiejętność samodzielnego wykonania 
ozdobnego opakowania na ciastka (prezent).

Grupa wiekowa: 10-12 lat.
Materiały: karty informacyjne o certyfi-

katach żywnościowych, karty informacyj-
ne o Fairtrade (można zamówić bezpłatne 
materiały na stronie: https://www.fairtrade.
org.pl/materialy-dla-ciebie/?type=product_
for&id=59), film: „Jak wyżywić świat?”, ma-
teriały do przygotowania ciastek: zgodnie 
z  załączonym przepisem, materiały do 
pakowania ciasteczek: celofan, kolorowe 
wstążeczki. 

Przebieg zajęć
Część teoretyczna warsztatów
Uwaga – na tych zajęciach najpierw 

przeprowadzamy część „a” zajęć praktycz-
nych! – informacja niżej przy opisie części 
praktycznej.

Nauczyciel przygotowuje informacje 
dotyczące certyfikacji produktów i ozna-
czeń, jakie można na nich znaleźć, omawia 
każdy z nich. Omawia certyfikację Fairtrade, 
zwracając uwagę na produkty, których nie 
produkuje się w Polsce, w szczególności 
banany i kakao. Podkreśla społeczną rolę 

Prenumerata czasopisma AURA dla 139 szkół i ośrodków edukacyjnych w województwie dolnośląskim dofinansowana jest ze 
środków WFOŚiGW we Wrocławiu. 
Poglądy autorów i treści zawarte w czasopiśmie nie zawsze odzwierciedlają stanowisko WFOŚiGW we Wrocławiu.

Załącznik 1
Ciasto „Leśne runo”

Składniki:
Ciasto: 450 g mrożonego szpinaku (drobnego, 
nie w liściach), 1 szklanka cukru trzcinowego,  
3 jajka, 2 szklanki mąki krupczatki, 1 i 1/3 szklan-
ki oleju (najlepiej słonecznikowy lub rzepakowy), 
3-4 łyżeczki proszku do pieczenia.
Krem: 0,5 litra śmietany 30%, opakowanie 500 g 
serka mascarpone, cukier waniliowy.
Ciasto
1.  Szpinak rozdrobnij blenderem – przekaż 

szpinak na stanowisko 5.
2.  Miksujemy jajka z cukrem.
3. Powoli wlewamy olej, dalej miksujemy.
4.  Wsypujemy mąkę z proszkiem do pieczenia 

– miksujemy.
5.  Dodajemy szpinak i mieszamy dokładnie 

łyżką.
6.  Wlewamy ciasto do formy.
7.  Wstawiamy ciasto do piekarnika. Poproś na-

uczyciela o ustawienie piekarnika na temp. 
180 stopni. 

8.  Ustaw minutnik na 45 minut. Po upływie cza-
su sprawdź metodą „suchego patyczka”, czy 
ciasto jest upieczone.

9.   Wyciągnij ciasto i zostaw do wystudzenia.
10. Po wystudzeniu obetnij wierzch cista (ok. 

1/3 z wysokości).
11. Rozdrobnij ścięty wierzch ciasta do miseczki.
Krem:
12. Wlej do miski śmietanę 30%, dodaj cukier 

waniliowy i  miksuj, aż się ubije (będzie 
sztywna).

13. Dodawaj porcjami do ubitej śmietany se-
rek mascarpone i mieszaj łyżką, na koniec 
zmiksuj na małych obrotach, żeby masa się 
dobrze połączyła.

14. Wyłóż przygotowany krem na ciasto.
15. Posyp wierzch pokruszonym ciastem z mi-

seczki.
16. Ozdób wierzch ciasta truskawkami.
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Modrzew, wyjątkowa  piękność wśród drzew Europy
         

Modrzew europejski (Larix 
decidua Mill.) to jedyny na 
naszym kontynencie gatu-
nek wśród drzew iglastych, 

który na zimę zrzuca delikatne i miękkie 
igły. To urodziwe drzewo dorasta do 50 m 
wysokości i charakteryzuje się strzelistym 
pokrojem oraz regularnie stożkowatą koro-
ną. Pień starych modrzewi pokrywa gruba 
i głęboko spękana korowina.

Jego jasnozielone igły są osadzone 
na  wydłużonych pędach i  pojedynczo 
zebrane po 25-40 w pęczki. Jako jeden 
z pierwszych przedstawicieli drzew igla-
stych rozpoczyna kwitnienie już  od końca 
marca. Szyszki modrzewia są drobne i doj-
rzewają w tym samym roku na przełomie 
października i listopada. Po rozchyleniu łu-
sek wysypują nasiona, a szyszki pozostają 
na drzewie nawet  przez kilka lat. 

Modrzew rosnący pojedynczo owocu-
je dopiero po 15 latach, a w drzewostanie 
dopiero powyżej 30 lat. Dojrzałość do kwit-
nienia osiąga w wieku 30-60 lat i kwitnie co 
3-5 lat. Należy do gatunków długowiecz-
nych, żyje 600-700 lat.

  W Jabłonnie koło Warszawy przed za-
bytkowym pałacem z XVIII w. rośnie kilka 
okazałych, sędziwych modrzewi, z których 
najstarszy ma ponad 230 lat i pierśnicę 
120 cm.

W 1959 r. utworzony został leśny re-
zerwat przyrody „Modrzewina”, w gminie 
Belsk Duży, w nadleśnictwie Grójec na Ma-
zowszu. Celem ochrony jest zachowanie 
na Wysoczyźnie Rawskiej najbardziej na 
północ wysuniętego stanowiska modrze-
wia europejskiego – podgatunek modrzew 
polski, cennego ze względów przyrodni-
czych i naukowych Modrzewie dorasta-
ją tu do wysokości 40 metrów i osiągają 
pierśnicę nawet 120 cm.

Uroczysko leśne, w którym znajduje się 
rezerwat „Modrzewina”, jest związane z po-
bliskim majątkiem Mała Wieś. Według źró-
deł historycznych, modrzewie te podziwiał 
król Stanisław August Poniatowski 21 lipca 
1787 roku. Rezerwat, jeszcze na gruntach 
prywatnych, za zgodą właścicieli utworzo-
no w 1927 roku na powierzchni 7,44 ha 
w oddziałach: 15a, b, c. W okresie II wojny 

dr Małgorzata FaLENCka-Jabłońska
Zakład Ekologii Lasu,

Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym

Drzewa
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światowej udało się uratować kompleks 
przed dewastacją i wycięciem, a nawet 
później zwiększono powierzchnię chronio-
ną do 67 hektarów (okupant uznał tutejsze 
modrzewie za znaczące dla Rzeszy). Po 
wojnie utworzono rezerwat przyrody na 
powierzchni 336,15 ha (Zarządzenie nr 157 
Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewne-
go z 5 maja 1959 r.), by ostatecznie objąć 
ochroną powierzchnię 332,15 ha w wyniku 
aktualizacji i zarządzeń Wojewody Mazo-
wieckiego (nr 274 z 12 grudnia 2001 r. oraz 
nr 60 z 6 czerwca 2005 r.).

  Modrzew należy do gatunku drzew 
szybko rosnących, dorównuje pod tym 
względem topoli, ale tylko w  młodości. 
Jest wymagający, lubi przestrzeń i światło. 
W zwartym drzewostanie dążąc do słońca 
zrzuca nawet dolne gałęzie. Jest odporny 
na mróz i upały, a w glebie doskonale się 
zakotwicza dzięki skośnemu i silnemu sys-
temowi korzeniowemu.

 Przy wysokich temperaturach jego 
pień wydziela płynną i przezroczystą ży-
wicę. Żywica ta jest  ceniona przez malarzy 
– wytwarza się z niej terpentynę, zwaną 
wenecką, dodawaną do farb, a także uży-
wa się jej w przemyśle farbiarskim (m.in. 
tworzy się z niej impregnaty do drewna) 
oraz włókienniczym. W medycynie ludowej 
żywicę stosowano dawniej do gojenia ran 
pochodzących z odmrożeń, a do tej pory 
stosowana jest w leczeniu przeziębień, ze 
względu na właściwości przeciwzapalne, 
moczopędne i odkażające.

Drewno modrzewia cechuje duża 
twardość i wytrzymałość na uderzenia, 
charakteryzuje się  „ogólną wyborno-
ścią, którą  przewyższa wszystkie inne”. 
Jak zapewniają stare księgi, używane 
było w czasach piastowskich do budowy 
zamków obronnych. Czorsztyn, czyli Czar-
towy Tyn, inaczej diabelski gród, który 
zbudowano nad Dunajcem w XIV w. dla 
obrony południowych kresów, początkowo 
miał podwaliny i zręby modrzewiowe.

Przez wieki właśnie z  modrzewia 
budowano kościoły, kaplice, dzwonnice 
i okazałe dwory, pałace i dworki. Do dziś 
ozdobą Spały jest zabytkowy kościół mo-
drzewiowy, w Bochni możemy podziwiać 

przy kościele zabytkową dzwonnicę „mo-
drzewiową”, zbudowaną w XVIII w. 

Z  jego drewna polscy szkutnicy bu-
dowali doskonałe statki. W  dawnych 
czasach, gdy wydawało się, że lasy mo-
drzewiowe będą trwać wiecznie, palono 
drewnem modrzewiowym w piecach, gdyż 
wyliczono, że jego wartość opałowa jest 
porównywalna z bukiem.

Leopold Staff
 

Wysokie drzewa 
 
O, cóż jest piękniejszego niż wysokie 
 drzewa, 
W brązie zachodu kute wieczornym 
 promieniem, 
Nad wodą, co się pawich barw 

 blaskiem rozlewa, 
Pogłębiona odbitych konarów 

 sklepieniem. 
 
Zapach wody, zielony w cieniu, złoty 
 w słońcu, 
W bezwietrzu sennym ledwo miesza 
 się, kołysze, 
Gdy z łąk koniki polne w sierpniowym 
 gorącu 
Tysiącem srebrnych nożyc szybko 
 strzygą ciszę. 
 
Z wolna wszystko umilka, zapada 
 w krąg głusza 
I zmierzch ciemnością smukłe korony 
 odziewa, 
Z których widmami rośnie wyzwolona 
 dusza... 
O, cóż jest piękniejszego niż wysokie 
 drzewa!
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Niniejsze materiały zostały opublikowane 
dzięki dofinansowaniu 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Za jego treść odpowiada wyłącznie Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o.

  Aktualnie modrzew wykorzystywa-
ny jest do produkcji okładzin ściennych 
i lekkich mebli, nadal jest surowcem bar-
dzo cennym i poszukiwanym.

Naturalnie w Polsce modrzew eu-
ropejski rośnie w lasach regla górnego 
w Tatrach, w Beskidach na Babiej Gó-
rze i w Sudetach. W pionowym zasięgu 
gatunek ten nie schodzi poniżej 500 m 
n.p.m.,  a na wysokości 1600-2200 m 
n.p.m. tworzy lite drzewostany ze świer-
kiem i limbą.

Drugim naszym rodzimym gatun-
kiem jest modrzew polski (Larix polo-
nica), który do 1890 r. uważany był za 
odmianę modrzewia europejskiego. 
Modrzew ten ma ostoję w  Górach 
Świętokrzyskich, Pieninach i Beskidzie 
Zachodnim oraz na Wyżynie  Małopol-
skiej. Największe rezerwaty modrzewia 
polskiego zlokalizowane są w  Maj-
dowie koło Skarżyska, na Chełmowej 
Górze oraz koło Nowej Słupi (obecnie 
w granicach Świętokrzyskiego PN).

Modrzew występował na terenach 
obecnej Europy Środkowej już w plioce-
nie, a przywędrował do nas z Azji, przez  
zachodnią Europę, co potwierdziły ślady 
jego szyszek, odkryte podczas badań 
naukowych. Później, po plejstoceńskich 
wahaniach klimatu, gatunek ten z so-
sną, brzozą karpacką i  limbą stworzył 
zwarte drzewostany.

 Jeden z największych malarzy re-
nesansu Rafael Santi  malował obrazy 
na drewnie modrzewiowym, chcąc im 
zapewnić wyjątkową trwałość. Ocenia 
się ją przy drewnie mokrym na 500 lat, 
a suchym nawet na 1800 lat.

 W  Polsce modrzew uważano za 
symbol dobrej odnowy, młodości i uro-
dy życia oraz trwałości, dlatego też miał 
on zagwarantowane miejsce w zwycza-
jach weselnych, żniwiarskich oraz pa-
sterskich.

 Ciekawe, że szwajcarscy górale 
uważają, że kiedy pierwszy śnieg spad-
nie, a modrzew zachowa jeszcze igły, to 
znak pewny i zapowiedź niezbyt ostrej, 
ale długiej zimy.


