
      

    Jest taki dom w Marianowie 
 
 
 
 Przed świętami Bożego Narodzenia wybraliśmy się razem z klasą Vd  do 
Chlebowego Domu w pobliskim Marianowie. Najpierw zobaczyliśmy drewnianą  chatę. 
Główną atrakcją gospodarstwa są ekologiczne wędliny własnej produkcji, ciasta pieczone na 
miejscu i wyśmienity chleb. Ze strony internetowej www.chlebowydom.eu  wyczytałem też, że 

w ofercie dla przyjezdnych są wyjazdy na spływy kajakowe, przyjęcia, ogniska, wędzenie wędlin. Z tych atrakcji nie skorzy-
staliśmy, ale mieliśmy okazję nauczyć się, jak piec pierniczki czy  drożdżówki. Mogliśmy  wykazać się w pracach plastycznych 
– każdy dekorował „bombkę”, czyli styropianową kulę. Ja zrobiłem dwie - jedną dla siebie, drugą – do klasy. Pomalowane 
kule obsypywaliśmy złotym brokatem. Na koniec zajęć każdy otrzymał paczuszkę z wypiekami do domu. Czas w Marianowie 
spędziliśmy bardzo sympatycznie. 
                                                                                                                                                                   Mateusz Wróblewski 

 
Pobyt w Marianowie był bardzo fajny, bo uczyliśmy się robić chleb, 

ciastka oraz drożdżówki. Na początku podzieliśmy się na grupy, jedna ozda-
biała bombki ze styropianu, a druga wycinała z ciasta różne kształty ciastek, a 
następnie się zamieniliśmy. Gospodyni dała każdemu z nas  ciasto i powiedziała, 
co trzeba z nim zrobić. Ugniatanie i formowanie ciasta wcale nie było łatwe, ale 
w końcu pani wstawiła je do pieca. W oczekiwaniu na wypieki robili śmy pier-
niki. Z br ązowego ciasta wycinaliśmy serduszka, w środku robili śmy dziurki, do 
których wkładali śmy kolorowe landrynki.  

W przerwie zajęć gospodyni pozwoliła nam wyjść na podwórko. Mogli-
śmy pogłaskać koniki, które przyprowadzono specjalnie dla nas. Konie  były 
bardzo zadbane i mięciutkie. Ponieważ musieliśmy jeszcze trochę czekać na 
upieczenie się ciastek i pizzy, więc pani Bożenka zaproponowała, żebyśmy się w 
coś pobawili. Najpierw była gra w „Ambasadora”. Zabawa okazała się bardzo 
śmieszna. Następnie poszliśmy znowu na dwór  i pobawiliśmy się w grę  dobrze 
naszej klasie znaną -„Pif paf”. Ja wygrałam w pierwszej rundzie. Czas 
oczekiwania na pizzę szybko minął. Kiedy wbiegliśmy do sali, roznosił się  
cudowny zapach domowej pizzy. Zajadaliśmy ze smakiem pyszny wyrób pani 
gospodyni.  Przed odjazdem  każdy z nas  dostał swoją  bombkę ze styropianu,  
worek ze swoimi wypiekami oraz chleb. Naprawdę  bardzo mi się podobała ta 
wycieczka.  
                                                                           Zuzanna Rodźko 
 

 Na miejscu czekały na nas panie, które zaprowadziły nas do piekarni,  
znajdującej się na terenie zajazdu. Pierwszym zadaniem było dokładne umycie 
rąk, ponieważ higiena w takim miejscu jest niezbędna. Podzielon nas na trzy 

grupy. Jedna miała za zadanie wykonanie 
bombek, a pozostałe zajęły się przygotowy-
waniem bożonarodzeniowych pierniczków. 
Dostaliśmy od pani wałki, miski oraz ciasto 
do ich przygotowania. Zabawa zaczęła się! 
Wykonanie ciasteczek było bardzo ciekawe 
i zabawne, sprawiało wszystkim dużo 
frajdy. 

Potem przeszliśmy do wykonania 
świątecznych bombek. Malowaliśmy i deko-
rowaliśmy styropianowe kule nabite na 
cienkie patyczki. Miałem pomysł na niety-
pową bombkę, którą nazwałem ,,oko 
potwora". Kiedy zakończyliśmy prace 
plastyczne, na stole leżały  wypieczone 
przez nas pierniczki. Były przepyszne! 
Wszyscy zajadaliśmy się nimi.  

Po tych wszystkich wysiłkach 
związanych z pracą piekarza, przyszedł 
czas na wspólną zabawę z naszą panią. 
Pierwszą z nich była zabawa ,,Amba-
sador". Później bawili śmy się w znane nam ,,Pif paf'', które sprawiało nam również dużo radości. Po relaksie na świeżym 
powietrzu, wróciliśmy ponownie do budynku, a tam czekały na nas pyszne wypieki, zapakowane w torebkach do zabrania do 
domu. Na sam koniec czekała na nas wielka niespodzianka, którą okazała się pyszna pizza!  
                                                                                                                                                                           Oskar Wiśniewski 



 
                                                                                                                                        

 
W czasie pobytu w Domu Chlebowym w Marianowie uczyłem się malowania bombek i pieczenia podpłomyków. To 

takie ciastka z mąki, soli i wody, które kiedyś jadano zamiast chleba. Bombki były ze styropianu, a każdy z nas ozdabiał swo-
ją; ja zrobiłem uśmiechniętego Chińczyka, a Mateusz (nasz klasowy plastyk☺) zrobił bombkę dla całej klasy.   
Później przystąpili śmy do robienia drożdżówek. Miały one różne kształty: ósemki, ślimaki, precle, pętelki i inne dziwne zawi-
jasy.  

Następnie wyszliśmy na dwór i ujrzeliśmy dwa 
piękne konie. Wszyscy podeszli i zaczęli je głaskać. 
Wiele osób podchodziło od tyłu, a do koni nie wolno 
podchodzić od tyłu, ponieważ one tego nie lubią, a że są 
bardzo silne, jak któryś z nich kopnie, to może zabić. 
Niektórzy bawili się na zjeżdżalni.  

Gdy wrócili śmy do sali, zaczęliśmy piec chleb z 
makiem. Rozwałkowaliśmy ciasto, zawinęliśmy w 
rulonik, a na koniec posypaliśmy makiem. Później 
uczyliśmy się robić pierniki - z ciasta wycinaliśmy 
serduszka.  

Czekając na upieczenie się podpłomyków, 
chlebów, pierników, drożdżówek i wszystkich innych 
ciasteczek, wyszliśmy na dwór. Tam bawiliśmy się w 
taką zabawę „Pif paf”.  Chodzi o niej o to, by  wybrać 
szeryfa. Prowadzący wskazuje na jedną z osób mówiąc 
„you” (co po angielsku znaczy „ty”), wtedy wybrany 
musi kucnąć i dwójka osób stojąca obok umownie 
strzela do siebie. Ten, kto strzeli drugi, odpada. Ostatnia 
dwójka robi mi ędzy sobą pojedynek. Wygrany zostaje szeryfem.  

Na zakończenie czekały na nas talerze z pizzą i zapakowane wypieki, z których byliśmy bardzo dumni. Wyprawa do 
Marianowa ogromnie mi się podobała, a najlepsza była zabawa w „Pif paf”. 
                                                                                                                                                                                     Michał Majda 

Marianowo to mała, malownicza miejscowość, położona w samym sercu Pomorza Zachodniego. Tam, w Chlebowym 
Domu, mieliśmy przyjemność uczestniczyć w warsztatach, na których zapoznaliśmy się z pracą piekarza. W tym gospodar-
stwie agroturystycznym zobaczyliśmy, jak za pomocą sprawdzonych receptur wypieka się pachnący, tradycyjny chleb. Na 
miejscu zostaliśmy zaproszeni do pomieszczenia, w którym znajdowały się stoły do wyrabiania ciasta oraz stanowiska prze-
znaczone do zajęć plastycznych.  

Podzielono nas na grupy. Jedni z nas zajmowali się ozdabianiem styropianowych kul. Mogliśmy je pomalować na do-
wolne barwy. Niektóre "artystyczne dusze" wykazały się ogromną wyobraźnią. Następnie jedna z pań pomagała przyozdobić 
nasze wytwory błyszczącym brokatem.  

W tym samym czasie druga grupa zajęła się tworzeniem ciastek. Z radością wycinaliśmy przeróżne kształty. Własno-
ręcznie wykonane wyroby lądowały w piecach. Po skończonej pracy zamieniliśmy się miejscami i wytwarzaliśmy to, co po-
przednia grupa. Wszystkich czekało jeszcze wypiekanie chleba, drożdżówek, ciastek korzennych i pierniczków. To był bardzo 
ciekawy element warsztatów.  

Z niecierpliwością czekaliśmy, aż nasze wypieki "dojrzeją" w piecach. Umilaliśmy sobie czas różnymi grami. Zabawa 
była przednia i nawet nie zauważyliśmy, kiedy upiekły się ciasteczka i chleby. Gospodynie zapakowały nam wszystkie smako-
łyki do foliowych woreczków, żebyśmy mogli pokazać bliskim efekty naszej pracy.  

Wizyta w Chlebowym Domu była dużym przeżyciem. Zobaczyliśmy, ile pracy trzeba włożyć w upieczenie naszego co-
dziennego pożywienia, chleba. Wszystko tam było ciekawe: piece, misy, sposoby wyrabiana ciasta. Myślę, że wszyscy chętnie 
odwiedzilibyśmy to miejsce jeszcze raz.  
                                                                                                                                                           Weronika Marszał 
 
 


