Załącznik nr 2
Notatka ze spotkania

W sobotę, 16 listopada, na zaproszenie pana kierownika, w naszej Szkole gościliśmy
wspaniałych Gości. Z wizytą przyjechali do nas przedstawiciele Polskiego Związku
Producentów Roślin Zbożowych i zaprosili na szkolne warsztaty zbożowe
wszystkich uczniów klas czwartych. Warsztaty okazały się prawdziwym świętem
pełnym niespodzianek, o które zadbali nasi Goście. Celem spotkania było
promowanie wiedzy na temat polskich produktów zbożowych, poznania i
rozpoznawania plonów zbożowych naszych polskich pól, przypomnienie polskich
tradycji zbożowych i przedstawienie dorobku polskich rolników dziś. Wczesnym
rankiem nasza aula szkolna została wspaniale udekorowana na to spotkanie. Goście
przygotowali trzy ogromne stoły z: polskimi nasionami zbóż z napisami w języku
polskim i francuskim, stoły pełne smakołyków-z produktami zbożowymi oraz
produktami z polskich produkcji wędlin. To wszystko oczekiwało na naszych uczniów,
którzy od godziny 10.00 uczestniczyli w tym niecodziennym spotkaniu. Na stołach nie
zabrakło wielu gatunków polskiego chleba, wędlin, ciast, ciastek, kasz jęczmiennych,
gryczanych itp. To wszystko możemy zobaczyć na zdjęciach i krótkim filmie, który
został zamieszczony jako materiał ilustrujący nasze spotkanie z polskim zbożem w
polskiej szkole. Pan kierownik przedstawił wszystkim naszych Gości, po czym o celu
wizyty opowiedział szef delegacji Piotr Doligalski oraz Pan Przemysław Bochat. Po
tym wstępie rolę prowadzącej całe spotkanie przejęła pani Katarzyna Boczek, która
na tablicy interaktywnej bardzo ciekawie opowiedziała o polskich tradycjach
zbożowych, obrzędach polskich wsi, zaprezentowała wszystkim gatunki zbóż, które
znajdowały się na pięknie udekorowanych stołach. Uczniowie brali czynny udział w
prezentacji, odpowiadając żywiołowo na zadane pytania ze znajomości realiów
polskiej wsi i tego co jest produkowane na bazie polskich zbóż. Uczniowie wykazali
się dobrą znajomością tematu i z ochotą odpowiadali na zadawane pytania. W
kolejnej części panią Katarzyna poprowadziła wspólnie z nauczycielami warsztaty.
Uczniowie zostali podzieleni na grupy, których zadaniem było wymyślenie nazwy
grupy powiązanej ze zbożami (pomysłowość uczniów okazała się jak zwykle
niesamowita- powstały grupy: Zbożowniczek, Kus-Kus owników, Chlebków,
Wesołych Zbóż itd. Następnie uczniowie naklejali poznane nasiona zbożowe na
wykonane przez nich rysunki, które dumnie zawiesili na ścianach auli. Nasi Goście
bardzo chwalili znajomość tematu i wykonane prace. Po tych ciężkich „pracach
polowych” w naszej auli wszyscy obecni zostali zaproszeni na przepyszną ucztę.
Uczniowie smakowali wszystkich produktów znajdujących się na stołach
przywiezionych prosto z Polski. Zajadali się polskimi wędzonymi wędlinami,
ciastkami, serem, piernikami wspaniałymi gatunkami chleba, ogórkami, smarując
smalcem pajdy chleba. Pan kierownik wraz przewodniczącą rady rodziców i
nauczycielami podziękowali serdecznie naszym Gościom za ten piękny polski,
zbożowy poranek w Paryżu. Otrzymaliśmy dodatkowo mnóstwo ciekawych folderów i
opracowań o polskich zbożach w języku polskim i francuskim, które wykorzystamy
jako pomoc na naszych lekcjach w realizacji programu w klasach młodszych. Pan
kierownik oprowadził Gości po naszej Szkole i opowiedział o tym co u nas się dzieje,
potem wręczył na ręce Pana Piotra Doligalskiego pamiątkowy medalion z
wizerunkiem naszej Szkoły, foldery i plakaty. Takie spotkanie było nam wszystkim

obecnym bardzo potrzebne- uczniowie nie tylko poznali produkty zbożowe, ale
przede wszystkim zapoznali się z drogą jaką trzeba przebyć od momentu zasiania do
zakupienia produktu kupowanego w sklepach. Dzięki temu spotkaniu dowiedzieli się
również o tym jak należy produkować i rozróżniać dobrą, zdrową żywność. Bardzo
serdecznie dziękujemy za tę polską ucztę w progach naszej Szkoły!. Chcielibyśmy
kontynuować nasze spotkania w tym duchu, angażując naszych uczniów do
wspólnych projektów pozwalających na promowanie polskiej żywności i produktów
zbożowych we Francji.
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