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Wstęp 

 

Poniższa publikacja jest drugą z sześciu opracowań, które zostały przygotowane w ramach 

projektu Fundacji Makowo pt. „Biznes i społeczeństwo – promocja ekonomii społecznej w 

powiecie świeckim III edycja”. Jest to drugie z sześciu opracowań. Głównym celem projektu 

jest Promocja idei ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej wśród 14 osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 3 podmiotów (w tym 1 JST i 2 

PES) z obszaru LSR do 31.20.2021 roku. 

W ramach I edycji projektu głównym celem publikacji było przybliżenie odbiorcom 

najważniejszych założeń ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej.  

Opisane zostało pojęcie ekonomii społecznej, jej specyfika i założenia, typy oraz rodzaje 

podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, przybliżono specyfikację 

spółdzielni socjalnych, fundacji, a także stowarzyszeń. 

Publikacje zaprezentowane podczas II edycji projektu dotyczyły wybranych wiosek 

tematycznych z województwa kujawsko – pomorskiego. Szczegółowo zostały 

zaprezentowane następujące wioski tematyczne: Wioska Chlebowa w Janiej Górze,  

Wioska Grzybowa w Krzywogońcu, Wioska Górnicza w Pile, Wioska Miodowa w Wielkim 

Mędromierzu oraz Wioska Mydlarska w Fiałkach. 

Publikacje przygotowane w ramach III edycji prezentują wybrane przedsiębiorstwa społeczne 

z województwa kujawsko – pomorskiego. Pierwsza publikacja opisywała działalność Fundacji 

Studio M6. Druga z publikacji w całości poświęcona jest szerokiej działalności Fundacji 

Zdrowego Życia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

Fundacja Zdrowego Życia 

Fundacja Zdrowego Życia powstała w Toruniu 27 sierpnia 2015 

roku. Ideą Fundacji jest szerzenie rzetelnych informacji, 

 a także promowanie proekologicznych postaw konsumenckich 

i ciekawych praktyk, których zadaniem jest ochrona zdrowia, 

środowiska i społeczeństwa. Prowadząc swoją działalność 

Fundacja promuje zdrowy styl życia, który pozostaje  

w harmonii z otoczeniem oraz wpływa na równowagę  

w otaczającej nas przyrodzie.  

Aby zrealizować wyżej wymienione cele Fundacja działa wielopłaszczyznowo: cyklicznie 

organizuje Wolny Jarmark Toruński promujący m.in. ekologiczną, produkowaną w tradycyjny 

sposób żywność i lokalnych producentów, prowadzi warsztaty kulinarne dla różnych grup 

wiekowych, w trakcie których edukuje uczestników w zakresie zdrowych i proekologicznych 

wyborów, a także prowadzi Chwast Prast Vegetarian Bistro, restaurację z autorską roślinną 

kuchnią. 

Fundacja dba również o edukację prozdrowotną już wśród najmłodszych mieszkańców 

regionu. Wśród dzieci poprzez organizowanie cyklicznej akcji „Zdrowo od Dziecka” promują 

zdrowe, ekologiczne nawyki żywieniowe już wśród najmłodszych. Nie ograniczają się jedynie 

do rozdawania kolorowych ulotek, które często idą w zapomnienie, ale organizują warsztaty 

kulinarne, które okazują się być smaczną i atrakcyjną alternatywą dla śmieciowych fast 

foodów. Pokazują jak prosto i szybko wykonać pełnowartościowy posiłek, który będzie nie 

tylko smaczny ale i zdrowy! 

Poniżej przedstawiamy wybrane inicjatywy Fundacji Zdrowego Życia. 

 

Wolny Jarmark Toruński 

Jedną z najbardziej popularnych inicjatyw Fundacji 

Zdrowego Życia jest Wolny Jarmark Toruński. Jest to 

odbywający się cyklicznie jarmark produktów regionalnych 

– zdrowej i ekologicznej żywności, a także unikatowego 

rękodzieła. Jest to miejsce,  

które zrzesza lokalnych producentów oraz zwolenników 

tego, co niebanalne, ekologiczne i zdrowe.   

 

źródło: www.facebook.com/Wolny.Jarmark.Torunski 

http://www.facebook.com/Wolny.Jarmark.Torunski


  
 

 

 

Co dwa tygodnie na Rynku Nowomiejskim w Toruniu można skosztować zdrowej żywności, 

kupić świeży chleb na prawdziwym zakwasie, ekologiczny miód z regionalnej pasieki czy 

kupić ręcznie szyte torby i naturalne świece. Jest to miejsce, które wśród mieszkańców 

Torunia, a  także licznie przybywających turystów, cieszy się coraz większą popularnością.  

Osoby, które znają Wolny Jarmark Toruński chętnie przychodzą tam nie tylko po to,  

aby kupić zdrową żywność i tym samym wesprzeć lokalnych przedsiębiorców, ale także po 

to, aby kupić wyjątkowe prezenty idealnie pasujące na różne okazje.  

Początkowo jarmark odbywał się na Przedzamczu w Toruniu, bardzo malowniczym miejscu w 

sąsiedztwie ruin Zamku Krzyżackiego. Niezależnie od pogody wystawcy prezentowali swoje 

wyroby: swojskie wędliny, ekologiczne warzywa i owoce, wyroby z mleka koziego, potrawy 

wegańskie, naturalne kosmetyki, a także 

rękodzieło. Zmieniało się miejsce 

wystawiania pyszności, ale idea 

przewodnia pozostawała niezmienna.  

Od samego początku Jarmark cieszył się 

dużą popularnością. Uczestnicy często 

powtarzali,  

że chodzili na Jarmark tylko popatrzeć, a 

nierzadko wracali z pełnymi siatkami i już 

nie mogli doczekać się kolejnych 

terminów.  

źródło: ddtorun.pl 

Renata Wypij, entuzjastka zdrowego stylu życia, zdrowego żywienia, a także 

współorganizatorka wydarzenia tak mówiła o całej inicjatywie: Od samego początku byliśmy 

bardzo zaangażowani w to przedsięwzięcie. Cóż, intencja ma znaczenie. Propagujemy ideę 

slow-food i jedzenia lokalnego - te produkty nie powstają w fabrykach, ktoś wkłada w nie 

swoją miłość. Ostatnio przez stołówki przedszkoli i szkół przeszła istna rewolucja. Super. Jest 

coraz więcej świadomych, młodych mam - zmienia się podejście ludzi do zdrowego żywienia.                                 
źródło: ddtorun.pl 

 

 

 

 

 



  
 

 

Chwast Prast Vegetarian Bistro 

Chwast Prast Vegetarian Bistro to wegetariańska 

restauracja, która oferuje oryginalne dania. Jest to 

kulinarny przejaw działań Fundacji Zdrowego Życia. W 

ofercie Bistro znaleźć można zdrowe i wyjątkowe dania 

przygotowywane na bazie roślin. Jest to autorska 

kuchnia, w której nie zabraknie dziko rosnących roślin, 

a wszystko to okraszone jest sporą dawką wiedzy na 

temat ich działania i historii.  

Dzięki połączeniu świeżych lokalnych produktów i doskonałych przypraw odbędziesz z nami 

podróż w świat kulinarnych rozkoszy autorskiej kuchni roślinnej. – czytamy na fanpage Bistro. 

Chwast Prast to niewielka restauracja mieszcząca się w jednej z toruńskich kamienic na 

Bydgoskim Przedmieściu. Niewielka restauracja kusi swoim designerskim wystrojem i 

potrawami, których próżno szukać w innych toruńskich bistro czy restauracjach.  

Serwowane tu potrawy cechuje wyraźny smak i aromat. Z nieoczywistych składników 

powstają kulinarne dzieła sztuki, każdy znajdzie coś dla siebie. Można tu zjeść wyraziste  

i rozgrzewające zupy, dania główne, które wyglądem czasami przypominają potrawy mięsne i 

smakują tak, że niejeden mięsożerca może się pomylić. Na wielbicieli słodkości również czeka 

wyjątkowa uczta: lody, ciasta, pączki, ciasteczka. A wszystko to oczywiście wegańskie  

i zdrowe.  

Restauracja oferuje również dania na wynos i na dowóz dając tym samym możliwość 

skosztowania rarytasów w domowym zaciszu. Co roku jest ogłaszana oferta na świąteczny, 

bożonarodzeniowy catering, w którym tradycyjne dania zyskują nowy wymiar. Zamiast ryby 

po grecku mamy pyszną i nie ustępującą smakiem czy wyglądem bezrybę po grecku. Jest 

smaczny barszcz i wiele innych potraw, które od lat goszczą na naszych świątecznych stołach, 

tym razem w nowym, zdrowszym wydaniu. 

Chwast Prast Vegetarian Bistro organizuje także 

cykliczne warsztaty dzikiej kuchni. W trakcie 

takich wypraw Szef Kuchni Chwast Prast Filip 

Malinowski, jako przewodnik po świecie dzikich 

roślin, uchyla rąbka tajemnicy swoich autorskich 

przepisów.  



  
 

 

Warsztaty odbywają się w formie kilkudniowego spływu po Wiśle, w trakcie którego 

uczestnicy poznają nie tylko tajniki roślinnej 

kuchni wspólnie przygotowując posiłki, ale 

także mają niepowtarzalną okazję poznać i 

zobaczyć na własne oczy piękną przyrodę. Na 

stronie wydarzenia na facebooku autorzy 

opisują to tak: Gwarantujemy zapierające dech 

w piersiach widoki dzikich rozlewisk i 

polujących wiślanych pterodaktyli – rybitwy 

rzecznej i białoczelnej oraz mrowie innego 

ptactwa. 

 

źródło: facebook.com/Chwast.org 

Osoby zainteresowane warsztatami, które nie mają czasu płynąć w kilkudniowy rejs,  

mogą również skorzystać z jednodniowych warsztatów. Jest to kilkugodzinny spacer,  

w trakcie którego uczestnicy pod okiem Szefa Kuchni zbierają dzikorosnące jadalne rośliny,  

a następnie wspólnie pod okiem specjalisty przygotowują z nich pyszny obiad i deser!  

Duża dawka wiedzy, ciekawostek i pełny brzuch gwarantowane! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

Źródła: 

https://ddtorun.pl/pl/15_fotorelacje/379_inne/6933_wolny-jarmark-torunski-na-rynku-

nowomiejskim.html (stan na 02.10.2021) 

https://ekonomia-spoleczna.com.pl/dobre-praktyki/tbd-2/ (stan na 02.10.2021) 

https://www.facebook.com/Chwast.org (stan na 02.10.2021) 

http://www.chwast.org/about.html (stan na 02.10.2021) 

https://pomorska.pl/zdrowie-na-talerzu-zajrzyj-na-wolny-jarmark-torunski/ar/12367900 

(stan na 02.10.2021) 

https://torun.naszemiasto.pl/wolny-jarmark-zywnosci-w-toruniu-zdjecia/ar/c8-3515831 

(stan na 02.10.2021) 
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