
Krystyna
Dubik

Wycieczka
do gospodarstwa
ekologicznego





Krystyna Dubik

Wycieczka
do gospodarstwa
ekologicznego

POLSKI KLUB EKOLOGICZNY
KOŁO MIEJSKIE W GLIWICACH

2008



2

Wtedy wiedzieć chciała Gloria,
co to jest ta ekologia?

Koniec jazdy. „Bardzo dobrze!
Jak tu będzie?” – myślą sobie.

Piękny ranek, słońce świeci,
autokarem jadą dzieci,

jadą w kierunku Rybnika
na wycieczkę do rolnika.

„Czy zgadniecie do jakiego?”
„Tak, do ekologicznego!”
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Koło ścieżki same zioła.
„To przyprawy!” – Jacek woła –
„lubczyk, szałwia i tymianek,
mięta, cząber, majeranek.”

Wysiadają z chlebakami
i z fotoaparatami.

Rozglądają się dookoła,
widzą czajkę i dzięcioła, 

tu pietruszka, a tam dynia,
marchew, groszek i cukinia.
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Dzieci patrzą, obserwują,
czasem coś fotografują,

dużo dzisiaj wrażeń miały,
zmęczyły się i zgłodniały.

W krzewach gołębie gruchają,
w sadzawce żaby kumkają,

a na dachu bocian w gnieździe,
jeż też czuje się tu nieźle.
Kury dumają na grzędzie

i tak pachnie tutaj wszędzie...
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Prowianty swe wykładają,
o czymś ze sobą rozmawiają,
do jedzenia się nie kwapią,

może teraz czymś się trapią?
Przyjście gospodyni sprawia,
że im nastrój się poprawia.

Chciałyby coś przegryźć pewno,
bo do swych chlebaków biegną.

A w chlebakach?
Herbatniki, cola, chipsy, batoniki!
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Drogie dzieci, wracam zaraz,
przyniosę jedzenie dla was!”

Dzieciaki się uśmiechają,
bo apetyt wilczy mają.

„Po co Wam te smakołyki?
Czy nie lepsze naleśniki?
Jasiu, nie pij oranżadki,

dużo zdrowszy sok z truskawki!
Nie jedz, Aniu rurki z kremem,
poczekaj na bułkę z dżemem!
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Gospodyni wnet powraca,
a w jej rękach wielka taca:

jest sałatka jarzynowa
i surówka owocowa,

są też z serem naleśniki,
bułki z masłem i papryki,

różne soki i kisiele owocowe,
wszystko świeże, apetyczne,

zdrowe - bo ekologiczne.



13



14

Gospodyni ich częstuje,
dzieciom wszystko tu smakuje.

Mówi im też co się robi,
żeby ustrzec się choroby
i że zdrowsze są jarzynki
niż ciasteczka i landrynki.
Teraz to już każdy wie,
co jeść trzeba, a co nie.
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Polski Klub Ekologiczny jest ogólnopolską organizacją pozarządową istniejącą 
od 1980 r., a jego misją jest poprawa stanu środowiska, ochrona przyrody oraz 
życia i zdrowia człowieka.

Cele PKE to:
•  uznanie zrównoważonego rozwoju jako podstawy polityki społeczno-gospo-

darczej państwa,
•  ochrona środowiska, w tym ekologia rozumiana jako ochrona zwierząt, roślin 

i dziedzictwa przyrodniczego,
•  ochrona krajobrazu naturalnego i dziedzictwa kulturowego,
•  kształtowanie w społeczeństwie świadomości, że jakość życia zależy od ra-

cjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi i zachowania równowagi 
między środowiskiem naturalnym a rozwojem cywilizacji,

•  powszechna edukacja ekologiczna.

Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach jest jednostką terenową 
założoną w 1988 r.
 
Cele statutowe realizuje poprzez programy:
•  promowanie rolnictwa ekologicznego i jego produktów,
•  promowanie i wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju,
•  edukację ekologiczną i kreowanie świadomego ekologicznie konsumenta.

W ramach w/w programów prowadzi stale:

Punkt Informacji Ekologicznej dla Społeczeństwa, Ośrodek Informacji o Rolnic-
twie Ekologicznym oraz Ośrodek Informacji o Unii Europejskiej dla mieszkańców 
wsi. Ponadto realizuje projekty obejmujące organizację konferencji, seminariów, 
szkoleń, konkursów, wydawanie publikacji (broszury i ulotki) itp. adresowanych 
do ludzi dorosłych, dzieci i młodzieży.

Polski Klub Ekologiczny 
Koło Miejskie w Gliwicach
ul. Ziemowita 1 skr. poczt. 489
44-100 Gliwice
tel./fax: 032/231-85-91
www.pkegliwice.pl
biuro@pkegliwice.pl



 „Niniejszy dokument został opublikowany dzięki pomocy finansowej Unii 
Europejskiej. Za treść tego dokumentu odpowiada Polski Klub Ekologiczny Koło 
Miejskie w Gliwicach, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym 
razie oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej”.
 Publikacja została wydana w ramach projektu „ŻYJMY ZDROWO! – 
Aktywność fizyczna i zdrowe odżywianie w trosce o harmonijny rozwój 
społeczeństwa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Programu Środki Przejściowe PL2005/017-488.01.01.01

Polski Klub Ekologiczny
Koło Miejskie w Gliwicach Gmina Kluczbork


