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Streszczenie 

Władze Miasta Grajewa realizują inwestycję, w wyniku której powstać ma niebawem 

centrum turystyczno-sportowe składające się z basenu i Muzeum Mleka. Celami dru-

giego z obiektów są: prezentacja historii mleczarstwa, dawnych i obecnych technologii 

używanych w produkcji mleka, sylwetek osób zasłużonych dla spółdzielczości mle-

czarskiej, a także promocja diety bogatej w mleko.  

 

Słowa kluczowe: S.M. „Mlekpol” w Grajewie ⦁  historia mleczarstwa ⦁ mleko a kultura   

                                   ⦁ promocja diety bogatej w mleko ⦁   

 

Summary 

In the near future in Grajewo, thanks to the investment of the town authorities, tour-

ism and sport center (consisting of the swimming pool and Museum of Milk) is going 

to be established. The goals of the second object are: presentation of the history of 

dairying, presentation of the past and current technologies used in production of milk 

foodstuffs, presentation of the people who have contributed to the dairy cooperative; 

and finally promotion of the diet rich in milk.  
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                         ⦁ diet rich in milk ⦁   
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W najbliższych latach, dzięki inwestycji realizowanej 

przez władze Miasta Grajewa, powstać ma ośrodek re-

kreacyjno-turystyczno-sportowy, na który złożą się dwa 

obiekty: miejska pływalnia i Muzeum Mleka. Należy pod-

kreślić, że o atrakcyjności tegoż projektu, a co za tym 

idzie – o pozyskaniu środków finansowych na jego reali-

zację – zdecydował przede wszystkim pomysł, by będące 

siedzibą firmy Grajewo stało się także miejscem uczcze-

nia wieloletnich tradycji polskiego mleczarstwa i 

„Mlekpolu”.  

Plany związane z działalnością Muzeum Mleka są zatem 

szeroko zakrojone, ale i w pełni uprawnione. Uzasadnia 

je już samo położenie Grajewa w wybitnie rolniczym 

regionie Zielonych Płuc Polski. Co więcej, SM „Mlekpol”, 

mimo stosunkowo niedługiego okresu funkcjonowania 

(wynosi on nieco ponad trzydzieści lat), jest niekwestio-

nowanym liderem wśród krajowych producentów mleka, 

a niektóre wchodzące w skład spółdzielni zakłady mogą 

poszczycić się długą, niemal stuletnią historią. Dodatko-

wo „Mlekpol” od dawna prowadzi współpracę z firmami 

o międzynarodowym znaczeniu takimi, jak: Tetra Pak, 

GEA czy De Laval, co sytuuje go wysoko pod względem 

technologicznym i podnosi jego prestiż w świecie.  

Jednym z celów działalności Muzeum Mleka będzie wła-

śnie kompleksowa prezentacja technologii wykorzysty-

wanych w produkcji mleka i artykułów mlecznych. Poza 

ekspozycją posłużą temu techniki multimedialne. O ile 

bowiem do ukazania niebędących już w użyciu maszyn i 

urządzeń z minionych lat wystarczą odpowiednio opisa-

ne i zaprezentowane eksponaty, o tyle „przegląd” nowo-

czesnych systemów i rozwiązań technologicznych wyma-

ga zajrzenia, choćby przy pomocy oka kamery, do wnę-

trza pomieszczeń produkcyjnych. Nie wyklucza się rów-

nież, że po uprzedniej wizycie w muzeum zwiedzający 

będą mieli szansę wejść na teren grajewskiego zakładu i 

bezpośrednio przyjrzeć się prowadzonej tam produkcji. 

Minione i obecne technologie wykorzystywane przez 

polskie mleczarnie nie wyczerpują, rzecz jasna, zakresu 

zagadnień związanych z funkcjonowaniem przyszłego 

Muzeum Mleka. Sala muzealna stanie się miejscem, w 

którym wyeksponowane zostaną sylwetki osób zasłużo-

nych dla polskiego mleczarstwa, w tym między innymi 

działaczy spółdzielczych, przedstawicieli nauki i pracow-

ników SM „Mlekpol”. Oprócz tego formą uczczenia trady-

cji firmy może być odpowiednia prezentacja zdobytych 

przez nią nagród i wyróżnień, których lista systematycz-

nie się wydłuża. 

Muzeum, poprzez wykorzystanie jak największej liczby 

pozytywnych konotacji związanych z mlekiem, ma po-

nadto na celu promocję mleczarstwa i diety bogatej w 

produkty mleczne. A przyznać trzeba, że konotacji tako-

wych jest naprawdę wiele. Mleko do ludzkiego manu 

weszło bowiem około 10 tys. lat temu. Od tego czasu 

miało też wpływ na kulturę różnych grup etnicznych. 

Można więc powiedzieć, iż w określonych regionach 

świata pełniło ono, oprócz funkcji pokarmowej, również 

funkcję kulturotwórczą. Istnieje bardzo wiele przykła-

dów potwierdzających to stwierdzenie. W niniejszym 

artykule wymienimy zaledwie kilka z nich.  

Należałoby zacząć od powiązanych z mlekiem mitycz-

nych wyobrażeń, które właściwe były ludziom starożyt-

nym. Mieszkańcy ówczesnej Grecji, obserwując nocne 

niebo, doszli na przykład do wniosku, że gwiazdy i mgła-

wice przypominają swym wyglądem mleczne plamy. 

Dzięki takiemu skojarzeniu powstało słowo 

„galaktyka” (pochodzące od greckiego „galaktikós” – 

„mleczny”) . Nie jest to zresztą jedyny występujący w 

astronomii termin związany z mlekiem. Galaktyka, do 

której należy nasza planeta to wszakże Mleczna Droga. O 

jej powstaniu opowiada stworzony również przez Gre-

ków – i przejęty następnie przez Rzymian – mit. Zgodnie 

z jego treścią  największy z bogów – Zeus, by zapewnić 

nieśmiertelność swemu nowo narodzonemu synowi He-

raklesowi (którego matka była ziemianką), uciekł się do 

podstępu: przystawił niemowlę do piersi swej śpiącej 

żony Hery. Bogini obudziła  się jednak i poruszyła tak 

gwałtownie, że część mleka wytrysnęła ku górze, tworząc 

na niebie biały ślad.  

Przez tysiąclecia mleko było ponadto synonimem zasob-

ności i dobrobytu. W kilku miejscach Starego Testamen-

tu, między innymi w Księdze Wyjścia, Księdze Kapłań-

skiej czy Księdze Liczb, Ziemię Obiecaną, z którą wiąże 

się „centralny moment w pamięci i historii” Izraelitów, 

określa się mianem „krainy mlekiem i miodem płynącej”. 

W Przemianach Owidiusza, jednego z najbardziej utalen-

towanych starożytnych poetów rzymskich, pojawia się z 

kolei taki oto fragment, opisujący przestrzeń ogrodu, w 

którym: 

Hojną płynęły strugą nektar i mleko, 

I z dębu zielonego złote miody ciekły.  

Archetypiczne traktowanie mleka jako cennego daru 

natury zapewniającego wielki dostatek zdecydowało o 

jego randze rytualnej, sakralnej. W starożytnym Rzymie 

wykorzystywano je, obok innych wytworów rolnictwa, 

do składania ofiar podczas tak zwanych Terminaliów czy 

Paliliów, to jest świąt obchodzonych odpowiednio na 

cześć boga Terminusa (stróża kamieni granicznych) i 

bogini Pales (opiekunki bydła i życia pasterskiego). Wie-

rzenia związane z mlekiem rozpowszechnione były rów-

nież wśród Słowian, którzy dla zjednywania sobie przy-

chylności duchów opiekuńczych zostawiali im 

„poczęstunek” w postaci naczyń z mlekiem. 

Inne pozytywne konotacje, jakie budzi mleko, to zdrowie 

i uroda. Nic w tym dziwnego, skoro jest ono źródłem 

białka, tłuszczu, cukrów, wielu substancji mineralnych i 

witamin; zmniejsza ryzyko zachorowalności kobiet na 

raka piersi, wspomaga odporność, pamięć i  odchudzanie, 

a zawarty w nim kwas mlekowy ma korzystny wpływ na 

skórę. Wszyscy doskonale wiedzą, że mlecznych kąpieli 

zażywała egipska królowa Kleopatra, która bodaj jako 

pierwsza odkryła ten potwierdzony badaniami fakt. Co 

więcej, cera mlecznego koloru, czyli blada przez wieki 

zaliczana była do kanonu kobiecej urody, czego dowodzi 
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chociażby poniższy fragment wiersza Jana Andrzeja 

Morsztyna: 

Oczy są ogień, czoło jest zwierciadłem, 

Włos złotem, perłą ząb, płeć mlekiem zsiadłem. 

(Niestatek) 

Mleko niejednemu z nas przywodzi ponadto na myśl 

okres „sielskiego” i „anielskiego” dzieciństwa.  Całe rze-

sze Polaków pamiętają czasy, w których nabiał stanowił   

podstawowy element codziennego jadłospisu, toteż z 

pewnością podpisać się mogą pod słowami autorstwa 

Juliana Tuwima: 

Wtedy paloną kawą pachniało w kredensie, 

A zimne i świeże mleko, jak lody wanilią. 

I wszystko to w ognistej pamięci dziś błyska, 

Ciska się małe, szybkie, gorąco, daleko… 

I szczęście pachnie kawą. I chłoniesz je blisko, 

A chłód w pokoju sączy waniliowe mleko. 

 

(Zapach szczęścia) 

Obecnie konsumpcja mleka i produktów mlecznych jest 

zdecydowanie za niska.  Statystyczny Polak spożywa ich 

około 180 litrów rocznie, o 100 litrów mniej niż powi-

nien. Okazuje się też,  że bardzo daleko nam do średniej 

europejskiej wynoszącej 350 litrów na osobę. Dopiero 

przedstawione wyżej dane liczbowe pozwalają w pełni 

uświadomić sobie, jak ważna jest  promocja zdrowej die-

ty, a także edukacja w zakresie prawidłowego odżywia-

nia. Dotyczy to zwłaszcza najmłodszego pokolenia, które-

go menu, mówiąc oględnie, nie wygląda najlepiej. Przyj-

muje się na przykład, że uczniowie powinni wypijać na-

wet litr mleka dziennie lub zastępować jego cześć innymi 

przetworami mlecznymi.  

Przyszłe Muzeum Mleka ponad wszelką wątpliwość bę-

dzie edukowało dzieci i młodzież, a także rodziców i pre-

zentowało dowody na to, że mleko, niezależnie od swej 

postaci, nie musi być nudne. Miejmy nadzieję, że dzięki 

temu szybko poprawimy niekorzystne statystyki, na 

czym zyska zarówno polskie mleczarstwo,  jak i nasze 

zdrowie.     
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