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Od wydawcy

Polskie społeczeństwo się starzeje. To nieuchronnie rodzi pytania o to, jak zapewnić 
sobie godne życie w przyszłości – na emeryturze. Wielu już teraz zaczyna oszczędzać, 
by w przyszłości mieć z czego żyć. Ale oczywiście oszczędzanie ma też inne zalety – 
uczy nas wytrwałego dążenia do celu. Ważną kwestią jest również uczenie oszczędza-
nia naszych dzieci – od tego bowiem w dużym stopniu zależy, czy i jak w przyszłości 
poradzą sobie w życiu.

Przynajmniej część z tych pytań zadawała sobie kiedyś rodzina Moniki i Grzegorza 
Koperkiewiczów. I chociaż ich życie nie może być wzorem dla każdej osoby i rodziny, 
to jednak zdecydowaliśmy się opublikować ich doświadczenia. Z trzech powodów: 

1. Ich przykład może być inspiracją dla innych osób (choć na szczęście dzisiaj 
w Polsce odsetek osób żyjących w ubóstwie zmniejsza się). 

2. Doświadczenia rodziny opisanej w tym opracowaniu mogą skłonić do refleksji 
na temat tego, co jest tak naprawdę najważniejsze w życiu, a z czego możemy 
bez szkody i poczucia straty zrezygnować.

3� Ich przykład pokazuje, że warto oszczędzać choćby po to, aby móc pomagać 
innym osobom w potrzebie – bo pomaganie daje radość.

Oczywiście każdy musi podjąć własne decyzje, kierując się znajomością swojego 
położenia i specyficznej sytuacji, w jakiej się znajduje. Jednak z pewnością przynaj-
mniej niektóre z doświadczeń opisanych w niniejszej publikacji można przenieść na 
grunt życia Czytelnika i Jego rodziny. Żywimy nadzieję, że tak właśnie się stanie i że 
ten fakt uczyni życie kolejnych osób szczęśliwszym.

O pomoc w zredagowaniu broszury poprosiliśmy kilkoro Konsultantów, których 
uwagi wzbogaciły niniejsze opracowanie. 

Za ich cenny udział w powstaniu tejże publikacji serdecznie dziękujemy.  
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Na początku

Jestem matką, żoną, gospodynią domową, sprzątaczką i wszystkim innym. Uro-
dziłam się i wychowałam w Kołobrzegu. Jednak kilka lat po ślubie postanowiliśmy 
wyprowadzić się z dziećmi poza miasto. 

Nie każdy żyje i żyć będzie na wsi, ale w tym opracowaniu chciałam podzielić się 
tym, czego nauczyliśmy się wraz z mężem, mieszkając w małych miejscowościach na 
Pomorzu i Lubelszczyźnie. Wierzę, że z naszych doświadczeń można czerpać inspira-
cję niezależnie od miejsca zamieszkania.

Dzięki temu, co przeżyliśmy, dziś ja i moja rodzina jesteśmy przekonani, że:
- Prościej często znaczy lepiej.
- Bóg i rodzina są najważniejsze.  
- Jest wiele rzeczy, które:

a) możemy zrobić sami albo uzyskać za darmo 
b) nie są nam szczególnie potrzebne, a wręcz przeciwnie – pozbywając się ich, 

zyskujemy zdrowie i bezcenny czas, który możemy poświęcić na rzeczy 
mające prawdziwą wartość.

Od zawsze staraliśmy się szukać oszczędności. Mieszkając poza miastem mogliśmy 
uniknąć niektórych wydatków, takich jak np. czynsz za mieszkanie. Początkowo po-
zostaliśmy na naszym rodzimym Pomorzu. Uczyliśmy nasze dzieci, jak uprawiać zie-
mię, jak chronić środowisko. Mieliśmy własne, zdrowe warzywa. Praca w ogrodzie 
zapewniała nie tylko rekreację, ale wpływała pozytywnie na zdrowie1. Było dobrze. 

Reforma stylu życia

Po kilku latach postanowiliśmy zmienić klimat i przenieśliśmy się z Pomorza na Lu-
belszczyznę. Urodziło nam się jeszcze jedno dziecko (razem mieliśmy już wtedy troje dzie-
ci). Jednak kiedy mąż stracił pracę, zaczęło być naprawdę ciężko. W ciągu kilku miesięcy, 
czekając na umowy z wydawnictwami (mąż jest z zawodu fotografem), udało nam się 
zadłużyć całą kartę debetową. Bieda zaczęła zaglądać nam do oczu. Przyszedł czas na zre-
widowanie naszego dotychczasowego stylu życia i gruntowne reformy.

Zaczęliśmy się zastanawiać, co poszło nie tak. Na pierwszy ogień poszły wyjazdy 
do miasta po zakupy. Niby zwykła rzecz, ale my na zakupy jeździliśmy dwa razy w ty-
godniu i dojeżdżaliśmy w tym celu 20 kilometrów. 

a) Kupuj to, czego rzeczywiście potrzebujesz 

Podstawową sprawą, na którą zwróciliśmy uwagę, była lista produktów. Lista musiała 
być przemyślana i spisana na kartce. Po zakupy jeździliśmy odtąd tylko raz w miesiącu 
(!) i nigdy nie robiłam ich w sklepach na wsi, gdzie ceny są znacznie wyższe2� 

1 Odpowiednikiem takiej pracy w warunkach miejskich może być np. praca w ogródkach działkowych. 
W przypadku braku ogródka warto zażywać innego, regularnego ruchu na świeżym powietrzu, np. 
spacerów, jazdy na rowerze, rolkach itp., minimum 35 minut dziennie (przyp. red.). 
2  Oczywiście zupełnie inną sprawą jest zakup owoców i warzyw na wsi u znajomych gospodarzy  
(przyp. red.). 
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b) Własne często znaczy lepsze 

Równocześnie zaczęliśmy intensywnie uprawiać ogród. Pojawiły się pierwsze 
rzodkiewki, marchewki... i znów było taniej3� 

c) Opłaty domowe 

Po pewnym czasie zaczęliśmy szukać oszczędności w rachunkach. I tak kupiliśmy 
ogromną zamrażarkę, gromadząc w niej duże ilości własnych oraz kupionych z pierw-
szej ręki warzyw i owoców4. Owoce często kupowaliśmy jeszcze taniej, płacąc swoją 
pracą gospodarzowi. 

Nadal jednak sporym wydatkiem były rachunki. Po pewnym czasie zmieniliśmy 
plan taryfowy ze zwykłego na G12. Dzięki temu codziennie, od godziny 22 do 6 rano 
i w ciągu dnia przez 2 godziny mamy tańszy prąd5. W tym czasie piorę, prasuję, piekę 
chleb, włączamy komputery, kosiarki6 i co tam jeszcze działa na prąd. W ten sposób 
rachunki za energię elektryczną zmalały z 450 do 120 zł co drugi miesiąc. Gaz 
w domu mamy z butli gazowej. Raz na 2-2,5 miesiąca kupujemy 13-litrową butlę. 
Miesięczny koszt zużycia gazu wynosi zatem około 20 zł (40 zł butla)7� Pozbyliśmy się 
też telefonu stacjonarnego i telewizora8. Nie było łatwo, ale daliśmy radę9� 

Jeśli chodzi o transport, to mamy samochód na gaz. Przeważnie podróżujemy nim 
wszyscy i w ten sposób wychodzi taniej niż busem. 

Mój mąż obecnie pracuje jako elektryk i ma własną działalność gospodarczą, a ja 
nie pracuję. Opłat z tytułu nieruchomości (domu i działki) praktycznie nie ponosimy – 
nie płacimy podatku za grunt z uwagi na to, że występuje u nas 6 klasa ziemi. 

3  Uprawa własnego ogródka, jak było już wspomniane wcześniej, to doskonały sposób na rekreację. 
Warto zauważyć, że zalecenia dietetyczne Światowej Organizacji Zdrowia wyraźnie wskazują, że 
spożywanie dużej ilości owoców, warzyw i zbóż, przy stosunkowo niewielkich ilościach mięsa, ryb 
i nabiału, stanowi podstawę (obok aktywności fizycznej) zdrowego stylu życia.   

4  Zamrażarka zużywa dość dużo prądu, jednak na niej nie warto oszczędzać. Korzyści płynące 
z przechowywania i dostępu do dużych zapasów zdrowych owoców i warzyw (z pewnego źródła) są 
o wiele większe, niż koszty związane z użytkowaniem zamrażarki. 

5  Warta rozważenia jest też taryfa G12w. U części dystrybutorów taryfa G12w charakteryzuje się 
niższą opłatą w okresach takich samych jak taryfa G12, a dodatkowo jest taniej również w sobotę 
i niedzielę (przyp. konsult.). 

6  Opcjonalnie trawę można też oczywiście kosić kosą ręczną (jeśli umiemy).
7  Jeśli chodzi o wywóz nieczystości, to szambo przepływowe opróżniane jest dwa razy w roku – 

koszt to 100-200 zł rocznie. Za wywóz śmieci płacimy 72 zł miesięcznie.
8  Obecnie większość sieci komórkowych oferuje przeniesienie numeru stacjonarnego do 

ich sieci. W ten sposób można obniżyć rachunki za telefon (choć w tym przypadku należy 
rozważyć wszystkie „za“ i „przeciw“. Jeśli np. dużo rozmawiamy, zdrowsze będzie pozostanie 
przy stacjonarnym aparacie telefonicznym lub zakup zestawu słuchawkowego do telefonu 
komórkowego) – przyp. red� 

9  Pozostały nam dwa komputery oraz dostęp do Internetu w telefonie. Z urządzeń elektrycznych 
w domu mamy jeszcze pralkę, lodówkę z zamrażarką, zamrażarkę, piekarnik, odkurzacz (używany 
raz w tygodniu), suszarkę do włosów, blender i żelazko. Mamy dwa telefony komórkowe.
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Nasz wolontariat

Po kilku latach mieszkania na wsi nauczyliśmy się, jak żyć, jak oszczędzać, jak nie mar-
nować żywności. Postanowiliśmy też… pomagać innym i założyliśmy w naszym domu 
filię Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej (ChSCh)10. Wykształciliśmy dwoje dzieci 
(jedno jest po studiach), a dwoje kolejnych (w wieku 3 i 13 lat) mamy jeszcze pod swoją 
opieką. Udało nam się pogodzić pięcioletnie nauczanie pozaszkolne syna (też było taniej)11, 
wychowywanie najmłodszego i służbę w Chrześcijańskiej Służbie Charytatywnej.

Nie jesteśmy bogaci, ale nie mamy długów, kredytów do spłacenia, obciążonej hi-
poteki, a na zakup żywności (dla 4-osobowej rodziny, bez chleba) wydajemy nie 
więcej niż około 500 zł miesięcznie. Jesteśmy wolni od kuszących promocjami re-
klam, drogich zakupów i jesteśmy szczęśliwi.

Dodatkowo od kilku lat regularnie wspieramy finansowo działalność dobroczynną 
na rzecz dzieci w biednych krajach, co daje nam dużo radości. Mamy specjalną skar-
bonkę (fundusz domowy), do której wrzucamy co miesiąc niewielki procent naszych 
dochodów i raz w roku przelewamy zebrane w ten sposób środki na rzecz biednych 
dzieci mieszkających w najuboższych rejonach świata. Na to szczególne wydarzenie 
wszyscy członkowie naszej rodziny czekają cały rok. Przy tej okazji rozmawiamy z 
naszymi dziećmi o losie ich rówieśników w tych krajach oraz o pozytywnych efektach 
naszych darów. Dzieciom trudno było na początku uwierzyć, że są miejsca na świecie, 
gdzie ich rówieśnicy żyją bez wody i prądu w mieszkaniu lub po prostu na ulicy, porzu-
ceni przez swoich rodziców, których z powodu ekstremalnego ubóstwa nie stać nawet 
na ich wyżywienie. Nasze pociechy cieszą się, że biorą udział w pomaganiu innym. 
Mąż i ja dziękujemy Bogu, że możemy uczestniczyć w tym szczytnym przedsięwzięciu 
oraz za to, że naszym dzieciom niczego nie brakuje11�

Fundacja ADRA Polska prowadzi kilka projektów, które mają na celu pomoc dzie-
ciom w biednych krajach. Więcej informacji można uzyskać na stronie: www.adra.pl/
projekty.

Jestem teraz inną matką, żoną i gospodynią i zajęło mi to 12 lat. Skorzystaj z na-
szych sugestii, a zrobisz to szybciej. Powodzenia!

Praktyczne wskazówki

d) Jak ułożyć dobry jadłospis?

Jadłospis powinien być urozmaicony. Śniadania i kolacje nie stanowią większego 
problemu. Rano dobrze, żeby było pieczywo z pastami własnej roboty, np. ze słonecz-
nikową lub z siemienia lnianego (przepisy są ogólnie dostępne na stronach dla wege-
tarian) z dodatkiem sezonowych warzyw. Natomiast kolacja powinna być lekka i nie 

10  Chrześcijańska Służba Charytatywna (ChSCh) istnieje od 1997 roku. Opiera swoją działalność głównie 
na pracy wolontariuszy zrzeszonych w lokalnych filiach funkcjonujących zarówno w miastach, jak 
i małych ośrodkach wiejskich w ramach wojewódzkich oddziałów. ChSCh pomaga przede wszystkim 
dzieciom, osobom chorym i ubogim, a także propaguje zdrowy styl życia (przyp. red.).

11  Polskie prawo pozwala na nauczanie dzieci w domu przez rodziców lub opiekunów. Dzieci 
nauczane w ten sposób zdają raz lub dwa razy w roku egzaminy klasyfikacyjne organizowane 
przez szkołę (przyp. red.).   
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później niż o 18-18:30. Mogą to być płatki na mleku, proste sałatki ryżowo-owocowe 
albo warzywno-owocowe. Obiady to wszelkiego rodzaju zupy, jakie kto lubi, lub ka-
sze, ziemniaki z sosami (nie z torebki), czasem do tego kotleciki sojowe czy z nasion 
strączkowych, które są łatwe w przyrządzeniu, oraz sezonowe surówki. Przygotowanie 
obiadu zajmuje mi średnio 40 minut. Im mniej przetworzone są pokarmy, tym są one 
zdrowsze, bardziej lekkostrawne i smaczne. Od czasu do czasu robię pierogi, kopytka, 
kluski śląskie czy krokiety. Czasami można pozwolić sobie na słodką przyjemność – 
u nas raz w tygodniu mamy chałkę (z niewielką ilością cukru). Około trzy razy w roku 
piekę szarlotkę. 

e) Co zrobić, aby chciało się nam oszczędzać  
i jak odnaleźć w tym zadowolenie?

Zawsze przypomina mi się dzień, kiedy nie miałam co dać dzieciom na kolację. Nie 
miałam pieniędzy na chleb, nie chciałam pożyczać i tym samym wpędzać się w błędne 
koło. W rozpaczy ugotowałam garnek ziemniaków, polałam olejem, posypałam koper-
kiem i solą. Połykając łzy, zawołałam dzieci na kolację. Sama uciekłam do pokoju, nie 
chcąc się przy nich rozpłakać. Po chwili usłyszałam zadowolone głosy moich dzieci. 
Przyszłam do kuchni i zobaczyłam, jak ze smakiem zajadają. „Mamo, jakie to dobre! 
Dlaczego częściej nam takich pyszności nie robisz?”. Wiedziałam, że będę pamiętała 
to doświadczenie do końca życia. Chcę oszczędzać i nie mieć długów.

f) Jak można obniżyć koszty życia, mieszkając  
na wsi bez utraty godności i szczęścia?

To śmieszne pytanie. Urodziłam się, wychowywałam i mieszkałam w mieście. Mój 
mąż też. I kiedy podjęliśmy decyzję o wyprowadzce na wieś, poczuliśmy się wol-
ni. Teraz mamy własne podwórko, własny ogród, garaż (nie każdy w mieście ma ten 
przywilej), na podwórku huśtawkę, basen, trampolinę, piaskownicę i w obliczu tego 
wszystkiego nie mogę powiedzieć, że utraciłam godność czy szczęście. Wręcz prze-
ciwnie. Mam teraz więcej niż moi znajomi w mieście. Mam ciszę, spokój, świeże po-
wietrze i przestrzeń. Moi znajomi przyjeżdżają do nas, żeby odpocząć, bo miasto im 
tego nie daje. 

g) Jak obniżyć koszty życia, mieszkając  
w mieście bez utraty godności i szczęścia?

Moim zdaniem należy ustalić priorytety. I to, co pochłania sporo pieniędzy, wy-
eliminować na dwa tygodnie. Wtedy można zobaczyć, czy tak naprawdę jest nam to 
potrzebne, czy tylko się przyzwyczailiśmy. Co to znaczy utrata godności i szczę-
ścia? Posiadanie wielkiego, płaskiego telewizora? Internetu LTE? Zakupów w Sel-
gross? Jeśli moja godność i szczęście miałyby od tego zależeć, to już dawno była-
bym w skrajnej depresji. Miałam to wszystko i zapewniam, że to szczęścia nie daje. 
Ważny jest Bóg i rodzina. Bez tych wszystkich oszukańczych dodatków żyję godnie 
i szczęśliwie.

Każdy nawyk, żeby się w nas mógł ugruntować, potrzebuje (podobno) trzech tygo-
dni. Warto spróbować. Mnie się udało i nie piję już np. kawy naturalnej, tylko wodę. 
Można co rano przez kilkanaście minut ćwiczyć. Z początku może być trudno, ale jest 
to możliwe. Zamiast włączyć telewizor i skakać po kanałach, wyjdź na spacer, poczytaj 
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książkę, porozmawiaj z mężem/żoną. Zamiast zjeść batonika (który jest drogi), sięgnij 
po jabłko lub inny owoc. Trzy tygodnie. Po tym czasie zaczniesz zapominać o telewi-
zorze, kawie, batoniku. Zrobiłam to w swoim życiu i teraz czuję, że żyję.

h) Czy matka mająca małe dziecko powinna pracować,  
czy też zająć się nim sama?

Jestem z tych matek, które nie powierzają opieki nad swoimi dziećmi nikomu. To 
ja jestem matką, która ma wychowywać, a nie obca pani w żłobku. To ja chcę usłyszeć 
pierwsze słowo, zobaczyć pierwszy krok. To ja jestem za nie odpowiedzialna. Dopóki 
dziecko nie pójdzie do szkoły, powinno być pod opieką matki. Wtedy kształtuje się 
charakter i wyrabiają nawyki. To wtedy rodzi się miłość i więź.

i) Co z wakacjami?

Wakacje to może być problem. Jednak jeśli odkładać jakiś procent z dochodów na 
ten cel, w końcu się uzbiera i można gdzieś wyjechać12. Poza tym pamiętajmy, że czas 
spędzony w domu z dziećmi i mężem/żoną, o ile jest dobrze wykorzystany, to też nie 
jest czas stracony.

j) Czy nadmierne oszczędzanie (sknerzenie)  
może być szkodliwe dla mnie i mojej rodziny?

Tak. Czasami lepiej kupić droższe owoce i móc je w pełni wykorzystać, niż wyrzu-
cić połowę, bo są zgniłe. Jednak innym razem z kolei lepiej stracić czas relacji z dzieć-
mi, ale zaoszczędzić i pojechać na wieś do znajomych samemu zrywać owoce. Trzeba 
umieć ocenić właściwie sytuację.

k) Ile czasu powinniśmy poświęcać dzieciom?

Pewnie tyle, ile potrzebują. Są bardziej i mniej absorbujące dzieci, ale należy pa-
miętać, że dziecko powinno umieć spędzać czas samodzielnie, bawiąc się, ucząc czy 
pracując. Uczę swoje trzyletnie dziecko, że teraz chcę sobie poczytać i że ono też może 
sobie poczytać albo porysować... Dziecko musi widzieć, że masz czas dla siebie.

l) Czy należy wspierać dziecko na studiach?

Dziecko należy wspierać zawsze. Kiedy nasza córka wyjechała do dużego miasta 
do liceum, bardzo się martwiliśmy. Mieszkała w bursie szkolnej, więc miała wyżywie-
nie. Do domu przyjeżdżała raz na kilka miesięcy. Oczywiście pomagaliśmy jej w miarę 
naszych możliwości. Kiedy tylko byliśmy w tym mieście (średnio raz w miesiącu), to 
przywoziliśmy jej żywność, żeby miała co jeść w sobotę i niedzielę. Potem poszła na 
studia. Ale zanim to się stało, wyjechała na dwa miesiące do Anglii jako opiekunka 
do dziecka. Za zarobione pieniądze mogła wynająć mieszkanie. Uzyskała także sty-
pendium z uczelni i Kościoła oraz 200 zł od babci (babcie to dobry wynalazek!;). Na 
drugim roku studiów córka poszła do pracy w czasie wolnym od zajęć. I tak udało się 

12  My cenimy sobie np. pobyt na Campie w Zatoniu. Camp to wakacyjne spotkanie namiotowe 
wszystkich grup wiekowych, w tym zwłaszcza młodzieży (nie tylko adwentystów) organizowane 
przez Kościół Adwentystów Dnia Siódmego. Camp odbywa się co roku na Pojezierzu Drawskim 
(zob. www.facebook.com/campzatonie).
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jej skończyć studia. Teraz mieszka i pracuje w Anglii. W czasie jej nauki nie pomaga-
liśmy finansowo naszym dzieciom. Nie dlatego, że jesteśmy wyrodnymi rodzicami, ale 
po prostu nie było nas stać. Nasze dzieci wiedziały o tym i radziły sobie same. Nasza 
pomoc ograniczała się jedynie do pomocy rzeczowej.

m)   W jakim stopniu i w jakim wieku dziecko powinno być obciążone 
obowiązkami domowymi? Ile czasu powinno na nie poświęcać? 
A może lepiej zwolnić dziecko z obowiązków pod warunkiem, że ten 
czas poświęci na samorozwój, żeby mieć lepszy start w życiu?

Nie wyobrażam sobie, żeby dzieci nie miały żadnych obowiązków domowych. Nie 
jest chyba zbytnią przesadą, żeby dziecko sprzątało własny pokój, raz w tygodniu od-
kurzyło całe mieszkanie czy wyrzuciło śmieci? Dzieci są członkami naszej domowej 
wspólnoty i powinny (!) się angażować w życie rodziny. Błędem jest wyręczanie dzieci 
we wszystkim. My też oprócz pracy mamy „drugi etat” w domu. Oczywiście zdoby-
wanie wiedzy jest ważne, ale dzieci muszą się także nauczyć, jak trzymać miotłę czy 
zrobić sobie (i nie tylko) kanapki. Naszym obowiązkiem jest nauczyć nasze dzieci, jak 
żyć i nie być ciężarem dla innych. To równie ważne jak nauka szkolna.

Plan dnia

Wstaję codziennie rano i mogę usłyszeć śpiew ptaków, mam osobisty czas z Bo-
giem (jestem chrześcijanką, adwentystką dnia siódmego13), robię śniadanie. Następnie 
uczę syna i zajmuję się najmłodszym dzieckiem. O 12 zaczynam gotować obiad i o 14 
wspólnie go jemy. Mamy czas na trochę zabawy, może wycieczka rowerem albo spacer 
do lasu. Później jest pora na obowiązki domowe. Kolacja. Mycie i sen. Od wiosny do 
jesieni są jeszcze prace w ogrodzie. Czasami (raz w miesiącu) wyjazd do miasta po 
zakupy, raz w tygodniu wyjazd do kościoła.

***

Po przeczytaniu tego opracowania można odnieść wrażenie, że to zbiór pustych rad 
wyssanych z palca. Tak jednak wyglądało i nadal wygląda nasze życie. Wszystkie hi-
storie i przykłady są zaczerpnięte z naszego życia i w pełni sprawdzone w codziennym 
doświadczeniu. Popełniliśmy, i nadal to robimy, wiele błędów, ale nie poddajemy się. 
Wstajemy i idziemy dalej.

Dodatek nr 114:

Zbiór różnych, dodatkowych sugestii związanych z oszczędzaniem

1. Chcąc zaoszczędzić na opłatach za gaz i prąd, należy podpisywać umo-
wę na zakup energii elektrycznej i gazu na okresy nie dłuższe niż rok,  
a gazu najlepiej na rok gazowy (od 1 października do 30 września). Zmienia-
jąc sprzedawcę gazu i prądu oraz zmieniając taryfę na korzystniejszą (np. na 

13  Adwentyści Dnia Siódmego to Kościół chrześcijański nurtu protestanckiego. Adwentyści dużą 
wagę przywiązują do bliskiej, opartej na zaufaniu relacji z Bogiem, czytania Pisma Świętego 
i modlitwy. Oczekują powrotu Jezusa i odpoczywają w siódmym dniu tygodnia – w sobotę. 

14 Dodatek nr 1 został przygotowany przez konsultanta (przyp. red.). 
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G12w, G12), można zaoszczędzić przy dwuosobowej rodzinie i mieszkaniu 
o wielkości 50 m² ok. 500 zł rocznie (na podstawie analizy Chrześcijańskiej 
Służby Charytatywnej z sierpnia 2016 r., z której wynikło, że bardzo dobrą 
ofertę na sprzedaż gazu i energii elektrycznej przedstawiła firma Energia Polska 
sp� z o.o.). O szczegóły różnych taryf należy pytać u lokalnego dystrybutora, 
a wybierając sprzedawcę gazu i prądu należy zawsze wcześniej rozpoznać ry-
nek – warto również zapoznać się z dobrymi radami w tej kwestii np. na stronie  
www.maszwybor.ure.gov.pl

2. Jest możliwość otrzymania bezpłatnego dostępu do Internetu, np. poprzez stro-
nę www.aero2.pl/1_bezplatny-internet/1_jak-to-dziala oraz wykupienia np. 
500 MB transferu na 30 dni za 2 zł, a 3 GB za 5 zł (stan na grudzień 2017 r.).

3� Przed zakupem sprawdź ceny w Internecie:
a) Sprzęt elektroniczny oraz AGD zwykle można kupić znacznie taniej 

w sklepach internetowych – warto więc przed zakupem w sklepie 
stacjonarnym sprawdzić cenę w porównywarkach cenowych, np. ceneo.pl, 
skapiec.pl, nokaut.pl i innych. Przed zakupem drogą internetową powinno 
się jednak zasięgnąć opinii osób, które taki sprzęt mają i, jeśli to możliwe, 
zobaczyć daną rzecz „na żywo”.

b) Sprawdź promocje w sklepach sieciowych, takich jak Tesco, Lidl czy 
Biedronka (możesz wcześniej sprawdzić ceny na stronach internetowych) 
i rozłóż twoje zakupy na kilka sklepów (o ile są w pobliżu siebie). 

4� Nie ulegaj promocjom i reklamom – ich celem jest przekonać cię, że potrzebujesz 
danej rzeczy, ale to ty decydujesz, co jest ci potrzebne, a to, że wszyscy dookoła 
mają coś, wcale nie oznacza, że ty też to musisz mieć – pamiętaj, że posiadanie rze-
czy szczęścia nie daje, a bywa, że wręcz przeciwnie – im więcej masz rzeczy, tym 
więcej musisz spędzać czasu na dbaniu o nie, np. jeśli mieszkasz w mieście i masz 
przystanek autobusowy w pobliżu swojego domu, to zdecydowanie taniej i zdro-
wiej będzie nie posiadać samochodu, a korzystać z roweru i autobusu/tramwaju15� 
Nie ulegaj presji sprzedawcy przy zakupie – jeśli słyszysz, że promocja się kończy 
i albo kupisz teraz albo nigdy – nigdy nie wierz. Przed zakupem przemyśl i skon-
sultuj z rodziną lub przyjaciółmi, czy faktycznie potrzebujesz danej rzeczy.

5� Unikaj kredytów i zakupów na raty – powodują zwykle, że stajesz się coraz 
biedniejszy.

6. Gdziekolwiek masz pojechać samochodem, zastanów się, czy faktycznie po-
trzebujesz do tego auta. Nawet jeśli masz zrobić duże zakupy na miesiąc, może 
taniej będzie po prostu zamówić zakupy online w Tesco (lub w innym mar-
kecie oferującym dostawę do domu), oszczędzając w ten sposób sporo czasu 
i pieniędzy (o ile usługa jest dostępna tam, gdzie mieszkasz), a i tak płacisz 
po przywiezieniu towaru do domu, więc nie kupujesz kota w worku – przed 
płatnością możesz sprawdzić towar.

7� Nie patrz tylko na cenę produktu, ale również na jego wydajność, np. papier 
toaletowy o długości 68 m jest zdecydowanie bardziej wydajny i tym samym 
tańszy niż 8 rolek najtańszego tego typu produktu.

8. Z zasady jemy za dużo i za często, a bywa że i niezdrowo, więc:

15  Warto zapoznać się z interesującymi rozważaniami dotyczącymi tego tematu dostępnymi na 
stronie: www.wroclaw.adwentysci.org/pl/2016/07/23/kazanie-przemyslaw-mieszkowski-23-07-2016/ 
(przyp. konsult.).
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a) Nie kupuj i nie jedz słodyczy, ciast itp. (cukier został wyeliminowany 
z piramidy żywienia www.izz.waw.pl/pl/zasady-prawidowego-ywienia).

b) Ogranicz lub wyeliminuj drogie kategorie produktów jak pomidory suszone, 
oliwki, grzyby.

9� Generalnie unikaj kupowania produktów przetworzonych, a zamiast nich wy-
bieraj surowe, czyli zamiast soku kup owoce16, zamiast bułek częściej kupuj 
chleb.
a) Dla zdrowia należy pić dużo wody (około 1,5-2 litrów dziennie), ale 

pamiętaj, że jakość wody w kranie jest zwykle równie dobra jak wody 
mineralnej. Preferuj picie przegotowanej wody (np. po ostygnięciu) zamiast 
wody mineralnej ze sklepu.

b) Bądź pomysłowy w oszczędzaniu, np. możesz używać termosu, aby 
zachować dłużej wysoką temperaturę przegotowanej wody do picia.

10. Unikaj jedzenia w restauracjach i barach (wieczorem dzień wcześniej możesz 
zrobić sobie obiad, aby potem odgrzać go w pracy).

11. Korzystanie z taksówek powinno być ostatecznością. 
12. Warto przeprowadzić gruntowną analizę zużycia prądu w naszym domu.  

Na przykład niektóre urządzenia, których używamy przez godzinę dziennie, 
pozostawione w trybie czuwania przez całą dobę, zużywają więcej energii niż 
w czasie godzinnego aktywnego korzystania. Sprawdźmy, ile energii zużywają 
różne urządzenia, które posiadamy. W przypadku niektórych z nich być może 
opłacalny będzie zakup nowego i bardziej oszczędnego urządzenia. Jeśli go-
tujemy wodę w czajniku elektrycznym, gotujmy tylko tyle, ile potrzebujemy 
w danym momencie. Jeśli chodzi o oświetlenie, to warto rozważyć używanie 
tzw. „żarówek LED”, które mogą być nawet tańsze od energooszczędnych17� 

13. Rachunki za ogrzewanie możemy obniżyć, instalując np. termostaty przy grzejni-
kach centralnego ogrzewania – wówczas możemy regulować temperaturę, bo np. 
w nocy potrzebujemy niższej temperatury niż w dzień; ponadto niektóre pomiesz-
czenia, w których nie przebywamy, mogą mieć utrzymaną tylko minimalną tempe-
raturę, która zapobiegnie zawilgoceniu (15-16 ºC). Dla większości osób optymal-
na temperatura w dzień wynosi 20-22 ºC. Obniżenie temperatury zaledwie o 1°C 
zmniejszy koszty ogrzewania domu o blisko 6% w ciągu całego sezonu grzewcze-
go. Gdy na zewnątrz jest około 0°C, a w mieszkaniu są 23°C, to przez przegrody 
zewnętrzne ucieka o 15% więcej ciepła niż wtedy, gdy w pokojach utrzymujemy 
temperaturę 20°C. Efektywność ogrzewania obniża się, gdy grzejniki są zasłonięte 
przez meble albo zasłony okienne. W przypadku wietrzenia pomieszczenia lepiej 
robić to częściej i krótko (3-5 min), przy szeroko otwartych oknach, niż rzadko 
i długo. Przed wietrzeniem należy zakręcić zawory przy grzejnikach. Jeśli tego 
nie zrobimy, zimne powietrze wpadające przez otwarte okno ochłodzi termostat, 
powodując maksymalne otwarcie zaworu. Grzejnik zrobi się wtedy gorący, ale 
większość dostarczanego przez niego ciepła od razu ucieknie przez otwarte okno.

14. Ciepłą wodę oszczędzimy, biorąc prysznic zamiast kąpieli.

16  W większości przypadków korzystniejsze i prostsze jest spożywanie całych owoców zamiast 
wyciśniętych z nich soków (przyp. red.).  

17  Pod poniższym linkiem znajduje się ciekawe opracowanie o tym, jak obliczyć, ile energii zużywają 
poszczególne urządzenia elektryczne w naszym domu i jak zmniejszyć zużycie prądu nawet o ponad 
połowę: ziemianarozdrozu.pl/artykul/2351/jak-zaoszczedzic-na-rachunkach-za-prad
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15. W przypadku korzystania z leków warto prosić lekarza o tańsze zamienniki. Zwykle 
są równie skuteczne, a mogą być znacznie tańsze. W przypadku zakupu leków można 
korzystać z aptek sieciowych, w których zazwyczaj są niższe ceny. Warto porównywać 
ceny w aptekach – różnica w cenie tego samego leku może wynosić nawet kilkadziesiąt 
procent.

16. Zwróć uwagę na fakt, że wszelkie nałogi, takie jak palenie papierosów, 
picie alkoholu i inne, z reguły powodują znaczne straty finansowe18. Warto 
zatem skorzystać z przykładu apostoła Pawła, który powiedział: Umiem cier-
pieć biedę, umiem i obfitować. Do wszystkich w ogóle warunków jestem zapra-
wiony: i być sytym, i głód cierpieć, obfitować i doznawać niedostatku. Wszystko 
mogę w Tym, który mnie umacnia (List do Filipian 4,12-13 BT). Wszystko mi 
wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne (II List do Koryntian 10,23). Pamiętaj, 
że Bóg pragnie dać ci wolność. To wcale nie oznacza, że musisz wyrzec się 
wszelkich przyjemności, jeśli cię na nie stać, ale miej umiar i pomyśl o bliźnim 
za każdym razem, gdy chcesz zrobić coś przyjemnego dla siebie. Ludzie w po-
trzebie są tuż obok. Czy zechcesz zaangażować się w ich dobro? 

Jeśli nie masz czasu, aby osobiście pomóc innym, a doceniasz to, co robimy celem 
usamodzielniania ludzi w potrzebie (szukania trwałych rozwiązań, tak aby potrzebują-
cy stał się samowystarczalny) możesz wesprzeć naszą organizację darowizną. Każda 
złotówka się liczy. Pomóż innym i doświadcz radości dzielenia się!

18  Warto to policzyć: np. paląc jedną paczkę papierosów (w cenie 10 zł) dziennie wydajemy 300 
zł miesięcznie, a 3600 zł rocznie. W ciągu 10 lat palenia wydaliśmy zatem na papierosy ponad 
30 tys. zł! Jeśli chodzi o alkohol to nawet mała jego ilość uszkadza komórki nerwowe w mózgu 
i jest niebezpieczna dla kobiet w ciąży (przyp. red.).
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Owoce:19

• ananas, 1 sztuka – 4,5
• jabłka, 8 kg – 31,84
• banany, 4 kg – 15,92 
• dostępne owoce do zupy owocowej 

Warzywa:
• szpinak – 1 op. 450 g – 1,75
• rzodkiewka, 3 pęczki – 4,47
• kalafior, 2 sztuki – 6,98
• por, 10 sztuk – 12
• marchew, 3 kg – 5,97
• seler, 5 sztuk – 5
• pietruszka, 2,5 kg – 2,5
• pomidor, 1,5 kg – 5,98
• ogórek, 3 kg – 8,97
• ogórek kiszony, 1,8 kg – 20,07
• cebula, 1 kg – 2,79 

czosnek, 3 główki – 2,97
• papryka, 2 kg – 4 
• cukinia, 1,5 kg – 4,5
• buraki, 2 kg – 5,8 
• ziemniaki, 14 kg – 20,86

19  Jadłospis i lista zakupów przygotowane przez autorkę publikacji na podstawie zwyczajów 
żywieniowych rodziny autorki. Przygotowany jadłospis i produkty w podanej ilości (dodatkowo 
należy uwzględnić pieczywo – 1,60 kg pieczywa graham, 550 g pszennego i 18,98 kg pieczywa 
pełnoziarnistego) zaspokajają miesięczne zapotrzebowanie ww. rodziny (dwoje dorosłych osób 
w wieku 46 lat – mężczyzna i kobieta, oraz dzieci w wieku 3 lat – dziewczynka i 13 lat – chłopiec). 
Należy pamiętać, że zapotrzebowanie na składniki odżywcze i energię może różnić się w zależności 
od wieku, płci, wzrostu, wagi i poziomu aktywności fizycznej, dlatego przy opracowywaniu 
własnego jadłospisu należy uwzględnić indywidualne potrzeby nasze i naszej rodziny.  

20  Zamiast mleka krowiego zdecydowanie lepiej używać niskoprzetworzonego mleka roślinnego, 
ew. jogurtu naturalnego. Przepis na przykładowe mleko roślinne – z kaszy owsianej (całkowity 
koszt zrobienia litra takiego mleka to 2,70 zł): składniki – 1 szklanka kaszy owsianej, pół szklanki 
wiórków kokosowych, szczypta soli do smaku; wykonanie – kaszę owsianą gotujemy w 2 
szklankach wody ok. 10 minut. Przykrywamy i zostawiamy do wystudzenia. Wiórki kokosowe 
zalewamy 1 szklanką gorącej wody i odstawiamy, żeby wystygły. Do wystudzonej kaszy 
i wiórków dolewamy kolejne 4 szklanki zimnej, przegotowanej wody i porcjami miksujemy 
w blenderze. Następnie porcjami wylewamy na sitko wyłożone gazą i wyciskamy. Z powyższej 
ilości składników można uzyskać ok. 1,5 litra mleka. Z pozostałości po wyciśnięciu można 
przygotować kulki owsiane (przepis zaczerpnięto z: Izabela Lewosińska, Mleko roślinne [w:] 
Znaki Czasu, 2015, nr 10, s. 31). Na podobnej zasadzie można przygotowywać też np. napoje 
z soi. W przypadku spożywania małej ilości produktów pochodzenia zwierzęcego (nabiału, 
mięsa) należy suplementować witaminę B12 (przyp. red.).  

• brokuł, 2 sztuki – 7
• kapusta kiszona 500 g – 4,25
• kapusta biała 4 kg - 12 

Produkty zbożowe/mączne:
• mąka pszenna, 5 kg – 9,95
• ryż biały, 2,5 kg – 7,40
• kasza jęczmienna, 200 g – 1,49
• makaron nitki, 500 g – 2,89  

makaron świderki, 6 x 500 g – 7,74
• płatki jęczmienne, 1,2 kg – 9,27 

płatki jaglane, 800 g – 7,50  
kasza jaglana 200 g – 3,25 

Rośliny strączkowe:
• soczewica zielona, 500 g – 3,69
• słonecznik, ok. 1 kg – 9,38
• siemię lniane, 250 g – 2,45
• cieciorka, 2 op. po 400 g – 5,98
• groch, 400 g – 1,45
• fasola 500 g – 4,29

Nabiał:
• mleko 3,2%, 20 litrów20 – 35

Dodatek nr 2

Przykładowy spis zakupów i menu na jeden miesiąc  
(ceny w złotówkach ze sklepów Lidl i Carrefour z grudnia 2016 r.) dla 4 osób19
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• twaróg, 3 x 250 g – 8,97
• ser żółty, 100 g – 1,23
• jajka, 50 sztuk – 19,45

Orzechy:
• orzechy ziemne – 2 op. po 0,4 kg – 

19,98 (sklep Selgross)
• orzechy włoskie, 2,5 kg – 60

Tłuszcze:
• masło, ok. 200 g – 5,19
• olej rzepakowy 3 litry – 9,99
• śmietana, 2 op. x 400 g – 3,38

Mrożonki:
• wiśnie mrożone 1,5 kg – 14,76

Pozostałe:
• herbata bukiet ziół. 1 op. – 3,95
• przyprawa warzywna. 1 op. – 2,99
• cukier, 1 kg – 2,99
• drożdże, 3 op. x 10 dag – 2,07
• kukurydza konserwowa,  

300 g – 1,99

21  Biorąc pod uwagę ilość pieczywa, jaka występuje w jadłospisie poniżej, i zakładając, że byłoby ono 
kupowane w sklepie, należy doliczyć koszt około 120 zł (licząc cenę 6 zł za kg) – przyp. red� 

22  Banki żywności zrzeszone w Federacji Polskich Banków Żywności są jednymi z dystrybutorów 
unijnej pomocy żywnościowej w Polsce. Żywność z banków przekazywana jest organizacjom 
i stowarzyszeniom, które przekazują artykuły spożywcze osobom potrzebującym (przyp. red.).

23  Jeśli odległość do najbliższego młyna jest zbyt duża, można alternatywnie zakupić mąkę 
ekologiczną z hurtowni drogą wysyłkową. Na chlebie generalnie nie należy oszczędzać. Warto 
dołożyć starań, aby pieczywo, które spożywamy, było jak najlepszej jakości. Z pewnością 
pieczenie własnego chleba w domu jest krokiem w dobrym kierunku (przyp. konsult.).

• kotlety sojowe, 18 x 100 g – 28,62
• pieczarki, 1 kg – 2,79  
• majonez, 400 g – 3,75
• keczup, 450 g – 2,2
• groszek konserwowy, 400 g – 1,65
• dżem 2 kg – 23,95
• koncentrat pomidorowy,  

3 x 300 g – 8,07 22 23

To 529,82 zł bez pieczywa21. Osoby korzystające z pomocy banków żywności mogą 
zaoszczędzić około 60-70 zł miesięcznie22. Jeśli uprawiamy ogród warzywny i robimy 
przetwory, to kolejne 30-40 zł miesięcznie. Z powyższych artykułów można przygoto-
wywać pełnowartościowe menu na cały miesiąc. Jest to według mnie luksusowa wer-
sja zakupów dla mieszkańców miast, nieposiadających ogródków na wsi. Codzienny 
zakup pieczywa to także spory wydatek. Ja od lat piekę chleb sama (w piekarniku 
elektrycznym). Zboże kupuję u rolnika i w miejscowym młynie mielę mąkę na chleb23� 
Zawsze szukam możliwości, gdzie jeszcze mogę zaoszczędzić złotówkę. Amerykańska 
pisarka E.G. White powiedziała, że dolar zaoszczędzony jest tak samo dobry jak zaro-
biony. Zatem unikam gotowych sosów, past i innych bardzo przetworzonych produk-
tów żywnościowych. Często staram się przygotowywać obiady na dwa dni. Pozwala 
mi to oszczędzać czas i energię (gaz). 
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Przykładowy jadłospis dla 4 osób24 

Tydzień pierwszy 

NIEDZIELA (ŁĄCZNA KALORYCZNOŚĆ 8386 KCAL)

śniadanie:   pieczywo graham 400 g (10 kromek), ogórek 180 g (1 sztuka), 
pomidor 340 g (2 sztuki), rzodkiewka 115 g (ok. 8 sztuk), pasta 
z soczewicy (z cebulką podsmażoną na oliwie) 270 g, herbata25,  
orzechy włoskie 150 g (5 garści)26 

obiad:   rosół wegetariański (1,8 l) z makaronem (250 g), frytki z patelni (500 
g), surówka z kapusty świeżej (z marchewką i oliwą) 960 g

kolacja:   ryż zapiekany (400 g) z jabłkami (200 g)

PONIEDZIAŁEK (ŁĄCZNA KALORYCZNOŚĆ: 8361 KCAL):

śniadanie:   pieczywo graham 400 g (10 kromek), pasta ze słonecznika 
(z czosnkiem) 245 g (8 łyżek), pomidor 340 g (2 sztuki), ogórek 180 g 
(1 sztuka), herbata, orzechy ziemne 100 g (3 garście)

obiad:   zupa pomidorowa z ryżem, naleśniki z mąki pszennej 720 g (9 sztuk)  
z dżemem (10 łyżeczek) 

kolacja:   pieczywo pełnoziarniste 490 g (7 kromek),  
sałatka z pomidorów z olejem i cebulką (750 g), herbata 

WTOREK (ŁĄCZNA KALORYCZNOŚĆ: 8384 KCAL):

śniadanie:   płatki (np. jęczmienne, 110 g, tj. niepełna szklanka) na mleku27, 
pieczywo pełnoziarniste 560 g (8 kromek) z dżemem 135 g (9 
łyżeczek), orzechy ziemne 120 g (4 garście), jabłka 720 g (4 sztuki)

obiad:   ziemniaki 1 kg, sos cebulowy (cebula na oleju, czosnek,  
przyprawy – 260 g), surówka (łącznie 1000 g) z kapusty  
(z oliwą, cebulką, marchewką, przyprawą a’la wegeta) 

kolacja:   banany (1 kg, 7 sztuk) w cieście naleśnikowym (800 g, 10 sztuk)

ŚRODA (ŁĄCZNA KALORYCZNOŚĆ: 8336 KCAL):

śniadanie:   pieczywo pełnoziarniste 560 g (8 kromek), pasta ze słonecznika 75 g  
z czosnkiem, pasta z siemienia lnianego (siemię lniane 100 g, pół 
cebulki 50 g, kiszony ogórek 360 g, 2 łyżki przecieru pomidorowego 
30g), orzechy włoskie 150 g (5 garści), herbata  

24 Patrz przypis 21. 
25  Do łącznej kaloryczności dnia, tam gdzie występuje herbata, wliczana jest również 1 łyżeczka 

cukru i 1 łyżeczka ksylitolu (2 osoby w rodzinie słodzą herbatę; 2 pozostałe nie słodzą). 
26  Podana waga wszystkich orzechów w jadłospisie (włoskich i ziemnych) dotyczy orzechów 

łuskanych. 
27 Patrz przypis 20. 
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obiad:   makaron (500 g), sos cebulowy (z wtorku – 300 g),  
buraczki 945 g (9 sztuk)

kolacja:   chleb pełnoziarnisty 560 g (8 kromek), pomidor 680 g  
(4 sztuki), ogórek 180 g (1 sztuka), pasty 180 g

CZWARTEK (ŁĄCZNA KALORYCZNOŚĆ: 8323 KCAL):

śniadanie:   płatki jęczmienne 110 g (1 szklanka) na mleku,  
chleb pszenny 225 g (9 kromek) z dżemem 150 g (9 łyżeczek),  
orzechy włoskie 70 g (2 duże garście),  
jabłko 720 g (4 sztuki) 

obiad:   zupa jarzynowa, ziemniaki 400 g, kompot z wiśni 1 l 
kolacja:   pieczywo pełnoziarniste 490 g (7 kromek), pasta z siemienia lnianego  

110 g, pasta ze słonecznika 150 g, rzodkiewka 115 g (ok. 10 sztuk), 
kompot z wiśni (1 l) 

PIĄTEK (ŁĄCZNA KALORYCZNOŚĆ: 8365 KCAL):

śniadanie:   pieczywo pełnoziarniste 700 g (10 kromek), pasta z cieciorki – humus 
300 g (10 łyżek), pomidor 510 g (3 sztuk), orzechy ziemne 120 g  
(4 garście), herbata 

obiad:   zupa jarzynowa (z czwartku), makaron 500 g ze szpinakiem 330 g  
(1,5 szklanki), pokrojona marchewka 270 g (6 sztuk)

kolacja:   naleśniki 880 g (10 sztuk) z surówką (400 g) z kapusty świeżej 
(wegeburgery) z pieczarkami (160 g, 8 sztuk), keczupem (2 łyżki) 
i majonezem (2 łyżki), herbata

SOBOTA (ŁĄCZNA KALORYCZNOŚĆ: 8335 KCAL):

śniadanie:   sałatka makaronowa – makaron (400 g), 2 jaja na twardo,  
ananas 120 g (4 plastry), kukurydza 85 g (pół szklanki), majonez 50 g 
(2 łyżki), orzechy włoskie 90 g (3 garście) 

obiad:  barszcz czerwony do picia, krokiety 910 g (7 sztuk) z soczewicą, 
olejem i cebulką, ciasto drożdżowe (bez mleka i jajek, 240 g)

kolacja:   grzanki z chleba graham z masłem i czosnkiem (400 g, 10 kromek), 
pomidor 680 g (4 sztuki), herbata

Tydzień drugi

NIEDZIELA (ŁĄCZNA KALORYCZNOŚĆ 8314 KCAL):

śniadanie:   pieczywo pełnoziarniste 500 g (7 dużych kromek) z humusem 200 g  
(10 łyżeczek), pomidor 510 g (3 sztuki), orzechy włoskie 150 g (3 
garście), herbata 

obiad:   zupa ogórkowa 2 l, placki ziemniaczane 700 g (14 małych sztuk)
kolacja:   naleśniki 1040 g (13 sztuk) z dżemem 250 g, jabłka 900 g (5 sztuk)
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PONIEDZIAŁEK (ŁĄCZNA KALORYCZNOŚĆ: 8320 KCAL):

śniadanie:   pieczywo pełnoziarniste 490 g (7 kromek) z humusem 250 g  
(10 łyżeczek), ogórek kiszony 360 g (6 sztuk), ogórek zielony 180 g  
(1 sztuka), rzodkiewka 115 g (ok. 8 sztuk), pomidor 340 g (2 sztuki), 
dżem 90 g (6 łyżeczek), orzechy ziemne 90 g (3 garście), herbata

obiad:   zupa ogórkowa 1,8 l, naleśniki z mąki pszennej 1040 g (13 sztuk)  
z białym serem 250 g i cukrem (2 łyżeczki)

kolacja:   pieczywo pełnoziarniste 560 g (8 kromek), pasta (250 g) z kaszy 
jaglanej à la paprykarz (z marchewką, 1/6 kostki drożdży, olejem 
i papryką słodką mieloną), jabłko 900 g (5 sztuk), herbata

WTOREK (ŁĄCZNA KALORYCZNOŚĆ: 8302 KCAL):

śniadanie:   płatki jęczmienne (150 g) na mleku, pieczywo pełnoziarniste 490 g  
(7 kromek) z dżemem 105 g (7 łyżeczek), orzechy włoskie 120 g  
(4 garście), herbata 

obiad:   kotlety sojowe 540 g, ziemniaki 1080 g (12 sztuk), marchewka 270 g  
(6 sztuk) z groszkiem 75 g (pół szklanki)

kolacja:   makaron zapiekany (500 g) z soczewicą (250 g) i olejem 60 g  
(6 łyżek)

ŚRODA (ŁĄCZNA KALORYCZNOŚĆ: 8377 KCAL):

śniadanie:   pieczywo pełnoziarniste 490 g (7 kromek), pasta ze słonecznika 250 
g, pomidor 510 g (3 sztuki), ogórek 180 g (1 sztuka), orzechy ziemne 
120 g (4 garście) 

obiad:   ziemniaki odsmażane (z wtorku, 1 kg), marchewka 315 g (7 sztuk)  
z groszkiem konserwowym 75 g (pół szklanki), jajo sadzone 468 g  
(9 sztuk)

kolacja:   sałatka z ryżem (400 g) i owocami (banany 600 g, 6 sztuk; jabłka 540 g,  
3 sztuki; ananas 320 g, 4 plastry)

CZWARTEK (ŁĄCZNA KALORYCZNOŚĆ: 8409 KCAL):

śniadanie:   płatki jęczmienne (110 g, szklanka) na mleku, pieczywo pełnoziarniste 
490 g (7 kromek), dżem 150 g, herbata, orzechy włoskie 120 g (4 
garści), jabłko 720 g (4 sztuki)

obiad:   bigos z proteiną sojową, pieczarkami i cebulą (kotlety sojowe 600 g, 
pieczarki 300 g, cebula 105 g, 1 sztuka), ziemniaki 900 g (9 sztuk)

kolacja:   grzanki z masłem czosnkowym (pieczywo pełnoziarniste 630 g,  
9 kromek), pomidor 510 g (3 sztuki), herbata

PIĄTEK (ŁĄCZNA KALORYCZNOŚĆ: 8327 KCAL):

śniadanie:   pasta z drożdży (drożdże 10 dag, cebula, 105 g, 1 sztuka; jaja 150 g,  
3 sztuki; mleko 20 g, 2 łyżki, oliwa 20 g, 2 łyżki, masło 15 g), 
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pieczywo graham 400 g (10 kromek), pomidor 510 g (3 sztuki), 
orzechy ziemne 120 g (4 garście) 

obiad:   bigos wegetariański (kapusta 800 g, cebula 105 g, 1 sztuka, proteina 
sojowa 10 g, pieczarki 200 g, przyprawa), odsmażane ziemniaki 1080 
g (12 sztuk)

kolacja:   pizza domowa (farsz: pieczarki 280 g, 1 cebula, kukurydza 85 g, 
groszek 75 g, tj. pół szklanki; żółty ser 90 g, tj. ok. 6 plastrów,  
keczup 60 g,  
tj. 4 łyżki; ciasto: 80 dag mąki, 2 łyżki cukru, 2 łyżki soli, 350 ml 
ciepłej wody, 8 łyżek oleju), herbata

SOBOTA (ŁĄCZNA KALORYCZNOŚĆ: 8329 KCAL):

śniadanie:   reszta pizzy podgrzana 800 g (8 kawałków), orzechy włoskie 110 g  
(4 garście), herbata 

obiad:   zupa pomidorowa z ryżem 1,8 l, pierogi ruskie 800 g (ok. 20 sztuk) 
kolacja:   pieczywo 560 g (8 kromek), pasta ze słonecznika 200 g, pomidor 510 

g (3 sztuki)

Tydzień trzeci

NIEDZIELA (ŁĄCZNA KALORYCZNOŚĆ: 8400 KCAL):

śniadanie:   płatki jęczmienne 110 g (szklanka) na mleku, pieczywo pełnoziarniste 
560 g (8 kromek), dżem 15 g (10 łyżeczek), orzechy włoskie 150 g  
(5 garści), herbata

obiad:   zupa jarzynowa 1,5 l, pierogi ruskie 1200 g (30 sztuk) 
kolacja:   pieczywo pełnoziarniste 560 g (8 kromek), pomidor 510 g (3 sztuki), 

rzodkiewka 115 g (9 sztuk), herbata

PONIEDZIAŁEK (ŁĄCZNA KALORYCZNOŚĆ: 8360 KCAL):

śniadanie:  płatki jęczmienne (110 g) na mleku, pieczywo pełnoziarniste 560 g  
(8 kromek), dżem 150 g (10 łyżeczek), orzechy włoskie 250 g

obiad:   zupa jarzynowa z chlebem 560 g (8 kromek), ziemniaki 540 g  
(6 sztuk)

kolacja:   sałatka makaronowo-brokułowa (makaron 400 g, brokuł 500 g)

WTOREK (ŁĄCZNA KALORYCZNOŚĆ: 8307 KCAL):

śniadanie:   pieczywo pełnoziarniste 560 g (8 kromek), reszta sałatki 
z poniedziałkowej kolacji (400 g), pomidor 340 g (2 sztuki), ogórek 
zielony 180 g (1 sztuka), orzechy włoskie 160 g (5 dużych garści) 
obiad: grochówka 2 l, pieczywo pszenne 150 g (5 kromek), naleśniki  
z mąki pszennej 1040 g (13 sztuk) z dżemem 200 g (10 łyżeczek)

kolacja:   pieczywo pełnoziarniste 560 g (8 kromek), pomidor 680 g (4 sztuki)  
z olejem 3 łyżki (30 g), herbata 
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ŚRODA (ŁĄCZNA KALORYCZNOŚĆ: 8316 KCAL):

śniadanie:   płatki jęczmienne 110 g (1 szklanka) na mleku, chleb pełnoziarnisty 
490 g (7 kromek), dżem 105 g (7 łyżeczek), orzechy ziemne 120 g (4 
garście), jabłko 720 g (4 sztuki), herbata

obiad:   krupnik (1,5 l), ziemniaki w mundurkach (900 g), masło, koperek, 
mizeria (870 g)

kolacja:   pieczywo pełnoziarniste 490 g (7 kromek), masło orzechowe 125 g 
(zrobione samemu28, z solą), dżem 105 g, herbata

CZWARTEK (ŁĄCZNA KALORYCZNOŚĆ: 8916 KCAL):

śniadanie:   pieczywo pełnoziarniste 560 g (8 kromek), masło orzechowe 140 g  
(7 łyżeczek), pasta ze słonecznika 270 g, ogórek zielony 180 g (1 
sztuka), pomidor 510 g (3 sztuki), rzodkiewka 115 g (ok. 10 sztuk), 
herbata

obiad:   wegetariańska fasola po bretońsku (1050 g), ziemniaki 800 g  
(z olejem 50 g, tj. 5 łyżek)

kolacja:   ryż (630 g) zapiekany z jabłkami (260 g), banany 480 g (4 sztuki)

PIĄTEK (ŁĄCZNA KALORYCZNOŚĆ: 8325 KCAL):

śniadanie:   pieczywo 490 g (7 kromek), masło orzechowe 140 g (7 łyżek), pasta 
ze słonecznika 120 g (4 łyżki), pomidor 510 g (3 sztuki), ogórek 
zielony 180 g (1 sztuka), herbata, orzechy włoskie 60 g 

obiad:   wegetariańska fasola po bretońsku 840 g, frytki z patelni 700 g
kolacja:   wegeburgery w bułce drożdżowej (nadzienie: surówka z świeżej 

kapusty – kapusta 300 g, pieczarki 100 g, tj. ok. 5 sztuk, majonez 25 
g, tj. 1 łyżka; keczup 30 g, tj. 2 łyżki)

SOBOTA (ŁĄCZNA KALORYCZNOŚĆ: 8319 KCAL):

śniadanie:   wegeburgery w naleśnikach (naleśniki z mąki pszennej 720 g, ok. 9 
sztuk; kapusta 300 g, pieczarki 100 g, majonez 50 g, keczup 30 g, 
orzechy włoskie 150 g (5 garści) 

obiad:   zupa owocowa (1,5 l) z makaronem (270 g), krokiety ziemniaczane  
(800 g, ok. 7 sztuk), mizeria ze śmietaną (870 g) 

kolacja:   ciasto drożdżowe 410 g (10 kawałków), banan 360 g (3 sztuki)

Tydzień czwarty:

NIEDZIELA (ŁĄCZNA KALORYCZNOŚĆ: 8383 KCAL):

śniadanie:   pieczywo pełnoziarniste 560 g (8 kromek), pasta ze słonecznika 300 g, 
pomidor 510 g (3 sztuki), papryka 460 g (2 sztuki), orzechy ziemne28  

28  Można też oczywiście zakupić gotowe masło orzechowe. Najlepsze jest to zawierające 100% 
orzechów (przyp. red.).  
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120 g (4 garście), herbata  
obiad:   zupa jarzynowa 2 l, pieczywo pełnoziarniste 350 g (5 kromek), kotlety 

sojowe 540 g, ziemniaki 1 kg, mizeria ze śmietaną (870 g)
kolacja:   pieczywo pełnoziarniste 560 g (8 kromek), sałatka z pomidorów 

(pomidory 680 g, tj. 4 sztuki; olej 30 g, 3 łyżki; pół cebuli (52 g)

PONIEDZIAŁEK (ŁĄCZNA KALORYCZNOŚĆ: 8287 KCAL):

śniadanie:   pieczywo pełnoziarniste 560 g (8 kromek), pasta ze słonecznika 250 
g, papryka 460 g (2 sztuki), pomidor 510 g (3 sztuki), orzechy włoskie 
200 g (6 dużych garści), herbata 

obiad:   grochówka 2 l, pieczywo pełnoziarniste 490 g (7 kromek) 
kolacja:   naleśniki 960 g (12 sztuk) z dżemem 180 g (12 łyżeczek)

WTOREK (ŁĄCZNA KALORYCZNOŚĆ: 8343 KCAL):

śniadanie:   płatki jęczmienne 110 g (1 szklanka) na mleku, pieczywo 
pełnoziarniste 490 g (7 kromek), pasta słonecznikowa 210 g, orzechy 
włoskie łuskane 90 g (3 garście), jabłka 720 g (4 sztuki)

obiad:   leczo z proteiną sojową (cukinia 750 g, 3 sztuki; przecier pomidorowy  
60 g, 4 łyżki; marchew 180 g, 4 sztuki; proteina sojowa 10 g), ryż 
450 g

kolacja:   pieczywo pszenne 175 g (7 kromek), pasta słonecznikowa 150 g, 
pomidor 340 g (2 sztuki), papryka 690 g, 3 sztuki, ogórek 180 g (1 
sztuka), herbata

ŚRODA (ŁĄCZNA KALORYCZNOŚĆ: 8305 KCAL):

śniadanie:   pieczywo pełnoziarniste 560 g (8 kromek), pasta z fasoli białej 200 g, 
pomidory 340 g (2 sztuki), orzechy włoskie 200 g 

obiad:   leczo (makaron świderki 500 g, cukinia 750 g, marchew 45 g, 4 
sztuki, przecier pomidorowy 45 g, 3 łyżki), olej 100 ml, 10 łyżek

kolacja:   warzywa z patelni (makaron 100 g, brokuł 500 g – 1 średnia sztuka, 
fasolka biała 400 g, kukurydza 200 g, cebula 105 g – 1 sztuka)

CZWARTEK (ŁĄCZNA KALORYCZNOŚĆ: 8318):

śniadanie:   płatki jęczmienne (110 g, tj.1 szklanka) na mleku, pieczywo 
pełnoziarniste (490 g, 7 kromek), pasta słonecznikowa 210 g, orzechy 
włoskie 30 g, jabłka 720 g, tj. 4 sztuki, herbata

obiad:   łazanki 1 kg
kolacja:   pieczywo pełnoziarniste 490 g (7 kromek), pasta słonecznikowa 210 

g, pomidor 510 g (3 sztuki), papryka 690 g (3 sztuki), herbata

PIĄTEK (ŁĄCZNA KALORYCZNOŚĆ: 8358 KCAL):

śniadanie:   płatki jęczmienne (110 g, tj. 1 szklanka) na mleku, pieczywo 
pełnoziarniste (490 g, 7 kromek), pasta słonecznikowa 150 g, jabłka 
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Dodatkowe propozycje przepisów można znaleźć na stronach internetowych,  
a także w następujących książkach dostępnych na stronie sklep.znakiczasu.pl:

Kuchnia, którą polubisz, Izabela Lewosińska 
 
Kuchnia w trosce o twoje zdrowie, Grażyna Kuczek, Beata Śleszyńska

Naturalna kuchnia wegetariańska, Carolin Mueller-Pawlak

Polecamy także stronę sprawyzdrowia.pl oraz stronę Korespondencyjnej Szkoły 
Lepszego Życia (zdrowie-rodzina.pl), na której można znaleźć m.in. poniższe 
bezpłatne kursy:

Sięgnij po zdrowie! – kurs dla tych, którzy pragną uniknąć chorób cywilizacyjnych 
(rak, cukrzyca, nadciśnienie i inne) lub  już na nie zapadli. Zawiera niezbędne infor-
macje na temat przyczyn i sposobów zapobiegania chorobom.

Wiesz, co jesz – kurs mówi o tym, co jeść, aby pozostać w dobrej formie. W atrakcyjny 
sposób omawia różne aspekty zdrowego odżywiania, poruszając m.in. takie zagad-
nienia jak komponowanie śniadania, odchudzanie, najstarsze koncepcje żywieniowe, 
odżywianie mózgu i wiele innych.

360 g (2sztuki), orzechy włoskie 70 g (2 duże garście)
obiad:   pierogi z kapustą 1000 g (odsmażane lub z wody i wtedy z cebulką), 

olej 60 g (6 łyżek)
kolacja:   placuszki z jabłkami 750 g (15 sztuk), banan 480 g (4 sztuki),  

olej 50 g  
(5 łyżek) 

SOBOTA (ŁĄCZNA KALORYCZNOŚĆ: 8300 KCAL):

śniadanie:   pieczywo pełnoziarniste 490 g (7 kromek), masło orzechowe 200 g 
(10 łyżeczek), banany 600 g (5 sztuk), orzechy włoskie 70 g (2 duże 
garście) 

obiad:   pierogi z kapustą 1400 g, barszcz czerwony 1 l
kolacja:   pieczywo pełnoziarniste 490 g (7 kromek), sałatka jarzynowa 920 g, her-

bata
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Instytut Promocji Zdrowia oferuję studia licencjackie z możliwością indywidualnego 
toku studiów dla absolwentów szkół policealnych w następujących specjalnościach:

Po ukończeniu studiów I stopnia można iść na studia magisterskie, podyplomowe oraz 
kontynuować studia w Uczelniach zagranicznych. 

Na mocy akredytacji dokonanej przez Accrediting Association of SDA Schools, Colleges 
and Universities (USA), Uczelnia ma prawo nadawać tytuł B.A. (Bachelor of Arts).

WYŻSZA SZKOŁA  
TEOLOGICZNO-HUMANISTYCZNA

Adres:
www.wsth.pl

Instytut Promocji Zdrowia
Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna  

im. Michała Beliny-Czechowskiego
Podkowa Leśna

ul. Jana Pawła II 39
ipz@wsth.pl

+48 22 759 9214

Perspektywy zawodowe
Absolwent Instytutu Promocji Zdrowia jest przygotowany do: promowania zdrowego 
stylu życia, planowania i realizowania edukacji zdrowotnej w szkołach i instytucjach 
wychowania, w miejscu pracy i w środowisku życia, ponadto ma przygotowanie do 
podjęcia pracy na stanowiskach samodzielnych w jednostkach ochrony zdrowia - szpi-
talach, przychodniach, sanatoriach i jednostkach naukowo-badawczych związanych 
z problematyką zarządzania środowiskowego. Absolwent Instytutu Promocji Zdrowia 
może też  ubiegać się o stanowiska kierownicze, organizatorskie oraz związane z pracą 
bezpośrednią z klientami w ośrodkach SPA, Day-SPA, MEDI-SPA, gabinetach odnowy bio-
logicznej, w hotelach, uzdrowiskach, gabinetach kosmetycznych z rozbudowaną ofertą 
zabiegową. Ponadto może pełnić funkcje edukatora zdrowego stylu życia w różnych in-
stytucjach systemu ochrony zdrowia, w ośrodkach edukacyjnych i wychowawczych oraz 
organizacjach pozarządowych, a także samorządach terytorialnych.

1. Promocja zdrowia z elementami zdrowia publicznego
2. Promocja zdrowia i urody
3. Promocja zdrowia w pracy geriatrycznej 
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W krainie zdrowia – kurs dla dzieci przedstawiający przygody bajkowego Filipa. Bo-
hater podróżując i odwiedzając różne ciekawe miejsca oraz osoby, dowiaduje się coraz 
to nowych rzeczy o tym, co robić, a czego unikać, by zachować dobre zdrowie.  



Kursy interaktywne oraz 
w wersji papierowej:

 Stres — zagrożenie  
czy szansa?

 Sięgnij po zdrowie

 Czy wiesz, co jesz?

 Małżeństwo  
pełne satysfakcji

 W Krainie Zdrowia  
(dla dzieci) 

 Witaj maleństwo!

Komfortowe warunki uczestnictwa — bez stresu,  
w dowolnie wybranym czasie oraz miejscu.   
Zapewniona opieka osobistego nauczyciela.

Kontakt: 
KSLŻ, skr. poczt. 216,  
43-300 Bielsko-Biała 

tel.: 33-497-29-77, 508-252-552

www.zdrowie-rodzina.pl

to jedna z największych instytucji edukacyjnych w Polsce  
zajmujących się kształceniem na odległość. 

Korespondencyjna 
Szkoła Lepszego Życia 
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Korespondencyjna 
Szkoła Lepszego Życia

Jedna z największych instytucji  
edukacyjnych w Polsce zajmujących  
się kształceniem na odległość

Kursy interaktywne  
oraz w wersji papierowej: 

4  Stres — zagrożenie  
 czy szansa? 

4  Sięgnij po zdrowie 

4  Czy wiesz, co jesz? 

4  Małżeństwo pełne satysfakcji 

4  W Krainie Zdrowia (dla dzieci) 

4  Witaj maleństwo!

KSLŻ
skr. poczt. 216
43-300 Bielsko-Biała  
tel.: 33-497-29-77, 508-252-552 

BEZPŁATNIE I NIEZOBOWIĄZUJĄCO

www.zdrowie-rodzina.pl
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Poradniki 
dla Ciebie

Księgarnia internetowa: 

sklep.znakiczasu.pl

niezawodne, sprawdzone,  praktyczne

Baner - książki o zdrowiu 2017-08-08 a.indd   1 2017-08-08   18:53:40
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WYPOCZYNEK W GÓRACH

pokoje z łazienkami

kuchnia wege i tradycyjna

spokój blisko centrum

WYPOCZYNEK NAD JEZIOREM

pokoje z łazienkami

pole namiotowe, kemping 

kuchnia wege i tradycyjna

ośrodek 200 m od morza

pokoje z łazienkami

kuchnia wege i tradycyjna

WYPOCZYNEK NAD MORZEM

www.osrodekprzystan.pl

tel. 609 602 488

www.polubie.pl

tel. 512 040 108

www.osrodekorion.pl

tel. 601 493 226
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przytulne, wygodne pokoje 

2-, 3- i 4-osobowe z łazienkami

• aktywny wypoczynek (nordic walking, 
gimnastyka rehabilitacyjna, spacery 
na plaży, wycieczki rowerowe)

• odpowiednio dobraną dietę 
(wegetariańska, bezglutenowa, 
bezlaktozowa, odchudzająca, 
oczyszczająca, sokoterapia)

• wykłady i prezentacje na temat profi laktyki 
i leczenia chorób, dające praktyczne porady 
jak poprawić jakość życia 

• konsultację lekarską oraz stałą opiekę 
lekarza i pielęgniarki

• poradę dietetyczną
• szkołę zdrowego gotowania
• masaż leczniczy i relaksujący
• inhalacje i proste zabiegi hydroterapii

WCZASY ZDROWOTNE NAD MORZEM
„ZDROWO NA NOWO”

Grzybowo k. Kołobrzegu (5 km od centrum) 
200 m od morza

Informacje i rezerwacja: 
+48 609 602 488

biuro@osrodekprzystan.pl 
www.zdrowonanowo.pl

NAJTAŃSZA OFERTA 

– SPRAWDŹ SAM

W PROGRAMIE 
OFERUJEMY:

ZAINWESTUJ W SWOJE ZDROWIE!

WYPOCZYNEK W GÓRACH
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kuchnia wege i tradycyjna
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WYPOCZYNEK NAD MORZEM

www.osrodekprzystan.pl

tel. 609 602 488

www.polubie.pl

tel. 512 040 108

www.osrodekorion.pl

tel. 601 493 226
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Pomoc ofiarom  
klęsk żywiołowych  
i konfliktów zbrojnych

Edukacja międzykulturowa
(międzynarodowe wymiany  

młodzieżowe i szkolenia)

Pomoc rozwojowa

ADRA Polska www.adra.pl
ul. Foksal 8, 00-366 Warszawa | konto: 49 1240 1994 1111 0010 3092 3882
T +48 22 266 80 75 | E adra@adra.pl
NIP: 525-24-69-555 | REGON: 142131189 | KRS: 0000 342 704

Zmieniając jedno życie ludzkie, 
zmieniasz świat
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Chrześcijańska Służba Charytatywna www.chsch.pl 
ul. Foksal 8, 00-366 Warszawa | konto: 26 1240 1994 1111 0010 3045 8599
T 22 34 99 935 | E biuro@chsch.pl
NIP: 525-19-29-411 | REGON: 012734394 | KRS: 0000 220 518

Pomoc osobom ubogim Pomoc seniorom

Pomoc zdrowotnaPomoc osobom
z niepełnosprawnością

Pomoc rozwojowa i edukacja globalna Pomoc dzieciom i młodzieży

Jesteśmy blisko ludzkich potrzeb



Chrześcijańska Służba Charytatywna 
(ChSCh) jest ogólnopolską organizacją pożytku 
publicznego (OPP). Zrzesza i działa na rzecz 
ludzi bez względu na wyznanie, narodowość, 
wiek, płeć czy rasę. Pośredniczy między osobami 
potrzebującymi wsparcia a tymi, którzy chcą 
pomóc. Promuje dobroczynność na co dzień.

Bądź Solidarny w Potrzebie to projekt 
Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej, którego 
celem jest trwała zmiana na lepsze w życiu osób 
potrzebujących. W jego ramach wsparcie mogą 
uzyskać osoby chore i znajdujące się w trudnej 
sytuacji życiowej, które są chętne podjąć 
współpracę z wolontariuszem usamodzielnienia. 
Projekt przewiduje również możliwość 
otrzymania doraźnej pomocy fi nansowej (np. 
na opłacenie rachunków za gaz, prąd)  w 
przypadku, gdy osoba potrzebująca znalazła się 
w trudnym położeniu w sposób niezawiniony 
i nie ma innej realnej możliwości rozwiązania 
swojego problemu.    

Niniejsza publikacja została wydany w ramach 
powyższego projektu. Jeśli pochwalasz nasz 
projekt szukania trwałych rozwiązań celem 
usamodzielnienia osób w potrzebie, możesz 
wesprzeć naszą organizację darowizną. Każda 
złotówka się liczy. Pomóż innym i doświadcz 
radości dzielenia się!

26 1240 1994 1111 0010 3045 8599

Możesz nas również wesprzeć 1% podatku 
KRS 0000 220 518

 ul. Foksal 8, 00-366 Warszawa
www.chsch.pl


