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CUDOWNA MOC BUKIETÓW

LI LIANA SO NIK*

Dla cze go od wo ły wać się do sta re go
świę ta i sta re go zwy cza ju? Bo tyl ko
sta re świę ta są cie ka we. No we mu -
szą się spraw dzić w cza sie: ile są war -
te, oka że się do pie ro za pół wie ku.
To nie zna czy, że wszyst kie sta re zwy -
cza je war te są kon ty nu a cji. Ale zwy -
czaj kom po no wa nia bu kie tów na
Mat kę Bo ską Ziel ną na pew no na le -
ży do tych naj cen niej szych. Nie sie
ty le waż nych dzi siaj tre ści, że po rzu -
ce nie go by ło by głu po tą.

To świę to za wsze po bu dza ło wy -
o braź nię. Po ja wia się w po ezji i ma -
lar stwie. Te o lo gicz nie waż ne, ale też
spek ta ku lar ne, aro ma tycz ne i ba jecz -
ne. Fa scy nu ją ce, bo nikt ob da rzo ny
wraż li wo ścią nie po zo sta je obo jęt -
ny wo bec prze py chu kwiet nych kom -
po zy cji, fe e rii barw i za pa chów. Zna -
laz łam ta ki oto wiersz Ja na Le cho -
nia:

„O! wy kwia ty mej mło do ści 
pro sto z łą ki zio ła
Co na Mat kę Bo ską Ziel ną 
zno szą do koś cio ła
I sta wia ją Czę sto chow skiej, 
by pod nio sła rą czkę,
Nad fir let kę, ma cie rzan kę 
i nad srebr ną drżą czkę
Nad roz chod nik i la wen dę, 
nad ru tę i mię tę,
Bo to wszyst ko prze cież Bo że, 
bo to wszyst ko świę te”.

Świę te to zna czy rów nież god ne sza -
cun ku. Tym cza sem bu kie ty stop nia ły
– jest ich mniej i są skrom niej sze. Pe da -
go gi ka ziel nych bu kie tów nie zmie ni ła
się jed nak od cza sów Le cho nia. War to
z niej ko rzy stać, po nie waż sta liś my się
aro gan ccy wo bec świa ta ro ślin: bez -
myśl nie be to nu je my, nisz czy my i ha -
nieb nie śmie ci my. Po bo cza leś nych dróg
czy łą ki po win ny być pol skim wsty dem.
Po dob nej dez yn wol tu ry nie ma w żad -
nym eu ro pej skim kra ju.

Do te go za pom nie liś my, co któ re
zio ło zna czy, do cze go słu ży i jak się
na zy wa. Mię ta czy ru mia nek nie ros -
ną prze cież pod ce lo fa nem na skle po -
wych pół kach. We dług Zyg mun ta Glo -
ge ra w zie mi kra kow skiej do po świę -
ce nia nie sio no 12 ro ślin: war kocz Naj -
święt szej Panien ki, obie ży świat, tro -
jeść, ża bie skrze ki, bo że drzew ko, ro -
tyć, lub czyk, lesz czy nę z orze cha mi,
ży to, ko no pie, len i mię tę. Ale zwy cza -
je nie są skrzep łym two rem: te, któ re
są ży we, ewo lu u ją. Wy star czy spoj rzeć
na na rę cza kwia tów z „Procesji ziel -
nej” Wi tol da Prusz kow skie go – prócz
ziół są tam rud be kie, mal wy, na giet ki
i fir let ki. Rów nież jabł ko na bi te na pa -
tyk. I dzi kie kwiat ki z lu do wy mi na -
zwa mi: „ko szy czki Naj święt szej Ma rii
Pan ny” to wer be na, „łzy Mat ki Bo -
skiej”, czy li gro szek, a ślicz ne „pan to -
fel ki Mat ki Bo skiej” to to jad. Kie dyś
by ło ich peł no przy dro gach, dziś to
ga tu nek gi ną cy, a więc pod ochro ną.
Rzad ki sta je się też słyn ny ką kol i je śli

chce my po ka zać dzie ciom, jak wy glą -
da, to le piej się spie szyć.

To oczy wi ście – w pew nej mie rze
– ce na za po stęp cy wi li za cyj ny. Ście ki
wy pro wa dza ne do ro wów czy hał dy
śmie ci w la sach po ja wi ły się ja ko od -
prysk cy wi li za cji, ale są zna kiem ni -
skie go po zio mu edu ka cji. To nie cy wi -
li za cja, lecz bar ba rzyń stwo, „bu rac -
two” – jak mó wią nie któ rzy. Prob le my

in nej ka te go rii nie sie za so bą ur ba ni -
za cja. Osie dla, ar te rie ko mu ni ka cyj ne
i stre fy prze my sło we po chła nia ją te re -
ny, któ re kie dyś na le ża ły do przy ro dy.
Dzię ki te mu ży je my bar dziej kom for -
to wo. Ale szyb ko zmniej szy ły się prze -
strze nie ro ślin no ści na tu ral nej. Wpierw
nikt się tym nie mar twił. Te raz oka zu -
je się, że na wet chwa sty są po trzeb ne,
że każ dy ga tu nek ma swo je miej sce
i swo ją ro lę. Stąd wal ka o za cho wa nie
bio róż no rod no ści. To, co kie dyś ist nia -
ło sa mo z sie bie, te raz wy ma ga ludz -
kiej tro ski. Nie dzi wię się, że rol ni cy za
ką ko lem wca le nie tęsk nią, ale le piej,
że by ta ro śli na nie wy gi nę ła.

Bu kie ty ziel ne to tra dy cja rol ni cza.
Nie zna czy to, że jej kul ty wo wa niem
nie mo gą za jąć się miesz czu chy. Ksiądz
Tisc hner mó wił o świę cie Mat ki Bo -
skiej Ziel nej, że „to świę to prze de
wszyst kim pięk ne. Ono pro wo ku je lu -
dzi, aby by li pięk ni”. Zbie ra nie ziół
i kwia tów jest jak mu zy ka: ła go dzi oby -
cza je, koi i uczy. Każ dy więc w ta kim
bo ta nicz nym sa fa ri się od naj dzie. Sin -
gle i sa mot ni cy mo gą me dy to wać, zwo -
len ni cy eska pad gru po wych – świet nie
się ba wić. A ro dzin na wy pra wa z dzieć -
mi da je oka zję do na tu ral nej lek cji przy -
ro dy. To bar dzo de mo kra tycz ne świę -
to – tu nie ma zna cze nia gru bość por -
tfe la. Kwia ty i zio ła moż na zbie rać w le -
sie, w ogród ku, na dział ce, na wsi
i w mie ście, na wet mię dzy blo ka mi.

To wresz cie tak że świę to ko bie ce, nie
tyl ko ze wzglę du na pa tron kę. Prze cież

wią zan ki na ziel ne or sza ki przy go to wy -
wa ły głów nie ko bie ty. One zna ły wszyst -
kie ta jem ni ce ro ślin, bo sto so wa ły je
w kuch ni i w do mo wej far ma cji. One
kar mi ły i le czy ły. Te go sa me go dnia – 15
sierp nia – przy pa da Świę to Woj ska Pol -
skie go i rocz ni ca Cu du nad Wi słą. Nie
chcia ła bym, by ktoś po my ślał, że wpro -
wa dzam dy skry mi na cję emo cji ze wzglę -
du na płeć, ale do brze się skła da, że te -
go sa me go dnia ma my ta ki spek ta ku lar -
ny kom po nent ko bie cy. �

Jak zrobić bukiet? 

Na czym polega konkurs „Cudowna moc bukietów”? 

Do czego służy szałwia i jak ją odróżnić od

innych ziół? Jak pachną rudbekie? 

Zapraszamy na warsztaty do Gazeta Cafe!

Czytaj na S. 2

Święto Matki Boskiej Zielnej 

– historia obrzędu.

Coraz mniej roślin wokół nas.

Czytaj na S. 3

Zielnik – czytaj i oglądaj na S. 4

Świę to peł ne aro ma tu
Je steś my aro gan ccy wo bec świa ta ro ślin: be to nu je my, nisz czy my i ha nieb nie śmie ci my. Do te go za pom nie liś my,
co któ re zio ło zna czy, do cze go słu ży i jak się na zy wa. Mię ta czy ru mia nek nie ros ną prze cież pod ce lo fa nem 
na skle po wych pół kach

ELI ZA ORZESZ KO WA 

W LI ŚCIE DO ZO FII 

MO KRZEC KIEJ (1890): 

Zasuszamy kwiaty, liście,
trawy w ten sposób, 
aby jak najmniej straciły 
swojej barwy, nie dbamy
o zachowanie wypukłości,
staramy się
za to o ich spłaszczenie
i wydelikatnienie. 
Następnie naklejamy je 
na kolorowych kartonach
i jedwabnych materiałach. 
Tak powstają albumy, 
tace pod szkłem, teczki itp.
Ładne są też w ten sposób
wyklejane zasłony 
na lampy i papiery listowe 

Uczest ni czki ze szło rocz ne go kon kur su na tra dy cyj ny bu kiet, czy li „zie le”, w ma ło pol skich Pod sto li cach. W tym ro ku w świę to Mat ki Bo skiej Ziel nej ta ki kon kurs odbędzie się na Małym Rynku w Krakowie
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*Li lia na So nik
prezes Stowarzyszenia „Instytut
Dziedzictwa”, inicjatorka konkursu
„Cudowna moc bukietów”
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MAŁ GO RZA TA SKO WROŃ SKA

To prze pis na świą tecz ny bu kiet El -
żbie ty Au gu sty nek z Za la su.

Nie lu bi, gdy mó wią o niej zie lar -
ka, choć im po nu je wie dzą o ro śli -
nach i lecz ni czych zio łach. Czte ro -
go dzin na wy cie czka po po lach i łą -
kach w jej to wa rzy stwie by ła by po -
u cza ją ca na wet dla bo ta ni ka, a co do -
pie ro dla la i ka. Dwa la ta te mu za da -
ła Aka de mii Rol ni czej za gad kę, nad
któ rą na u kow cy bie dzą się do dziś:
po pro si ła o roz szyf ro wa nie na zwy
drze wa, któ re roś nie u niej na łą ce.
Pani El żbie ta zdo by ła II miej sce
w kon kur sie na naj pięk niej szy bu -
kiet na świę to Mat ki Bo skiej Ziel nej
w ubieg łym ro ku w Pod sto li cach.
W na gro dę po je cha ła do Bruk se li.
Wra że nia? – Traw ni ki ja kieś ta kie bez
żad ne go ro ba czka, a wró be lek raz na
pięć dni prze le ci... – opo wia da.

Zie le na Mat ki Bo skiej Ziel nej ro -
bi ła od za wsze. Uczy ła się, pod pa tru -
jąc bab kę i mat kę. Dziś to do niej
przy cho dzą ko bie ty, któ re chcą się
na u czyć kom po no wa nia bu kie tów.

– Że by zro bić do bry bu kiet, trze -
ba obejść pół wsi. Mnie to zaj mu je
kil ka go dzin. Wiem, gdzie roś nie wro -
tycz, po ka li nę cho dzę na mo ją łą kę,
na ska łę po resz tę ziół. Nie któ re znaj -
du ję na ro wie, in ne w le sie. Do do -
mu wra cam z na rę czem – opo wia da.

Co re gion to in ny bu kiet. To dla te -
go, że za sa da two rze nia zie la jest jed -
na: wy ko rzy stu je my to, co roś nie wo -
kół nas. Dla te go skład bę dzie się zmie -
niał nie tyl ko w za leż no ści od miej sca,
ale też cza su. W bu kie cie El żbie ty Au -
gu sty nek za zwy czaj są flok sy i mie -
czy ki. Wtym ro ku ich nie bę dzie. – Jed -
ne prze kwit ły, in ne jesz cze nie za kwit -
ły. Trze ba się do sto so wać – do ra dza.

Jej zie le skła da się z kwia tów (nie -
wie le, tyl ko dla ozdo by), ku ku ry dzy,
kło sów zbo ża, ga łą zek drzew i krza -
ków (m.in. głóg, lesz czy na, ka li na, ja -
rzę bi na), ja rzyn (m.in. mar chew,
ziem niak, fa so la) i ziół. Te sta no wią

dwie trze cie bu kie tu. W bu kie cie przy -
go to wa nym dla „Ga ze ty” do li czy liś -
my się pra wie stu ziół, m.in. le biod ki
(zwa nej też zie lem Mat ki Bo skiej), róż -
nych od mian mię ty (m.in. pie przo wej,

koń skiej), cy ko rii pod róż ni ka, szał wii,
by li cy pio łu nu i wro ty cza. – Ukła da my
zio ła tak, by te, któ re szyb ciej więd ną,
pod trzy my wa ły te sztyw niej sze. Na
ko niec jabł ko wbi ja się na pa tyk i wkła -

da do środ ka bu kie tu. Zie la po świę -
ce niu nie po win ny tra fić do wa zo nu,
ale w su che i nie na sło necz nio ne miej -
sce. Za su szo ny bu kiet wy ko rzy stu je
się w kuch ni lub w le cze niu – mó wi. �

PO RA DY EL ŻBIE TY AU GU STY NEK, 

JAK SKOM PO NO WAĆ BU KIET 

I ROZ POZ NAĆ ZIO ŁA, 

NA NA SZEJ STRO NIE IN TER NE TO WEJ: 

KRA KOW.GA ZE TA.PL

Prze pis na bu kiet ze stu ziół
Weź sto ziół, do tego kwiaty, ale nie astry, bo trujące; koniecznie jabłko i marchew, także kłosy żyta, owsa,
pszenicy, pszenżyta; czubek kukurydzy, który wyznaczy środek; na koniec sznurek i wstążka

Już po raz dru gi miesz kań cy Ma -

ło pol ski bę dą mie li oka zję zmie rzyć

się na... bu kie ty. W po nie dzia łek 15

sierp nia Sto wa rzy sze nie „In sty tut

Dzie dzic twa” za pra sza na kon kurs

„Cu dow na moc bu kie tów”.

Po mysł na bu kie to wy kon kurs tłu -
ma czyć moż na mo dą na eko lo gię,
po wro tem do na tu ry, ale też lę kiem
o za ni ka ją cą tra dy cję świę ce nia bu -
kie tów i ziół. Świę to Mat ki Bo skiej
Ziel nej (Wnie bow zię cie) ma cha rak -
ter re li gij ny, ale też na wią zu je do wie -
lo wie ko wej tra dy cji uświę ca nia plo -
nów, któ ra się ga pier wot nych kul tur
przed chrze ści jań skich. – To jed no
z naj pięk niej szych i zmy sło wych
świąt. Na wsiach wciąż cie szy się spo -
rą po pu lar no ścią, ale miesz kań cy
mia sta czę sto nie ma ją po ję cia, jak
spo rzą dzić tra dy cyj ny bu kiet, z któ -
rym w tym dniu idzie się do koś cio -
ła. Dla te go po sta no wi liś my zor ga ni -
zo wać kon kurs na naj pięk niej szy
ziel ny bu kiet, a przy oka zji prze my -
cić tro chę wie dzy bo ta nicz nej i eko -
lo gicz nej – tłu ma czy Li lia na So nik,
pre zes Sto wa rzy sze nia „In sty tut
Dzie dzic twa” i ini cja tor ka kon kur -
su. Jej zda niem nie wie le osób po tra -
fi od róż niać i wy mie nić choć by dzie -
sięć ga tun ków naj bar dziej po pu lar -
nych i lecz ni czych ziół. Kto dziś wie,
jak wy glą da ma cie rzan ka, wro tycz,
dziu ra wiec, me li sa? Dla wie lu na zwy

ro ślin, ich od mia ny i za sto so wa nie to
wie dza nie mal ezo te rycz na.

W ubieg łym ro ku w szran ki kon -
kur su na bu kie ty sta nę ły gos po dy nie
z oko lic Kra ko wa, a sam kon kurs od -
by wał się w Pod sto li cach. Tym ra zem
SID chce za chę cić do two rze nia zie -
lar skich kom po zy cji tak że miesz czu -
chów. Że by wziąć udział w po nie dział -
ko wym kon kur sie, trze ba przy nieść
bu kiet (w godz. od 10 do 14) przed koś -
ciół św. Bar ba ry (plac Ma riac ki).
W godz. 14-17 na sce nie na Ma łym Ryn -
ku za pla no wa no fi nał, pod czas któ re -
go ju ry ogło si zwy cięz ców (naj lep si
wy ja dą z na gro da mi pie nięż ny mi,
otrzy ma ją też za pro sze nie do Bruk -
se li). W ocze ki wa niu na wer dykt dzie -
ci bę dą mog ły wziąć udział w grach
i za ba wach, a do ro słych za ba wi ka ba -
ret Loch Ca me lot.

Re gu la min kon kur su nie na rzu ca
wiel ko ści bu kie tu. Or ga ni za to rom za -
le ży na tym, by w kom po zy cjach zna -
laz ły się zio ła i ro śli ny z ogro dów i pól.
Wy ko rzy sty wać moż na m.in.: mię tę,
ru tę, dzie wan nę, le bio dę, krwaw nik,
roz ma ryn, mal wy, mie czy ki, ge or gi -
nie, kło sy zbóż, ja rzę bi nę, lesz czy nę,
mirt, ma ków ki oraz na bi te na pa tyk
wa rzy wa i owo ce (np. mar chew z na -
cią, jabł ko, ziem niak). – Do ta kie go bu -
kie tu mo że tra fić wszyst ko, co uro dzi -
ła zie mia i co dla lu dzi jest waż ne – tłu -
ma czy Li lia na So nik. � MSKA

Kon kurs 
„Cu dow na moc bu kie tów” Jak pach nie szał wia i w ja ki spo -

sób moż na ją wy ko rzy stać? Co to ta -

kie go rud be kia al bo wro tycz? Trud -

ne py ta nia? Je śli tak, przy jdźcie na

nie dziel ne war szta ty „Ga ze ty” i Mu -

ze um Et no gra ficz ne go. Miej sce: Ga -

ze ta Ca fe, ul. Brac ka 13.

Roz tar ta mię ta mo że pach nieć pie -
przem al bo cy try ną. Za pa rzo ne mło -
de list ki to świet ny na pój chło dzą cy.
Her bat ka ze skrzy pu świet nie dzia -
ła na wło sy i paz nok cie. Ból z gar dła
wy go ni na par z na giet ka, a dzie ciom,
któ re czę sto cho ru ją, po mo że miód
wy mie sza ny z bab ką lan ce to wa tą.

Te go, a tak że wie lu in nych rze czy
bę dzie moż na się do wie dzieć pod -
czas war szta tów zie lar skich, któ re
„Ga ze ta” przy go to wa ła wspól nie
z kra kow skim Mu ze um Et no gra ficz -
nym.

Dla nas to wie dza nie mal ezo te -
rycz na, bo nie wie lu miesz kań ców
miast po tra fi na zwać zio ła i ro śli ny
ros ną ce na wet w naj bliż szej oko li cy.
Nic dziw ne go. Wy be to no wa ne mia -
sta i re gu lar nie ko szo ne traw ni ki nie
zo sta wia ją miej sca dla dzi kich ziół.
A na wet je śli już znaj dzie my mię tę
w par ku Lot ni ków, to na pa ru z niej
ro bić nie po win niś my (za nie czysz -
czo ne po wie trze Kra ko wa). Wy star -
czy jed nak wy je chać za mia sto, by
po ba wić się w zie la rza i przy wieźć
do do mu na rę cze ziół, któ re moż na
usu szyć lub – jesz cze świe że – wy ko -
rzy stać w po tra wach. Le biod kę (zwa -
ną też zie lem Mat ki Bo skiej) znaj -
dzie my pod mia stem bez prob le mu.

To nic in ne go jak ku po wa ne
w skle pach ore ga no. Ba zy lia
zna na tyl ko z do ni czek w su -
per mar ke tach też roś nie pod
Kra ko wem. Że by jed nak wy -
brać się na ta ką zie lar ską wy -
pra wę, trze ba naj pierw do -
wie dzieć się, jak zio ła wy glą -
da ją i gdzie je moż na zna leźć.
W nie dzie lę na szy mi na u czy -
cie la mi bę dą Ma gda le na Zych
(an tro po loż ka kul tu ry
z MEK), Do ro ta Maj kow ska-
-Sza jer (an tro po loż ka z MEK)
i Piotr Kle pac ki (et no bo ta nik z ogro -
du bo ta nicz ne go).

W pro gra mie lek cji z zie lar stwa
znaj dą się: na u ka od róż nia nia ziół,
zie lar skie do świad cze nia, ko re pe ty -
cje z two rze nia na pa rów i świą tecz -
nych bu kie tów. Ta osta t nia umie jęt -
ność mo że przy dać się tym, któ rzy
zde cy du ją się wziąć udział w po nie -
dział ko wym kon kur sie na naj pięk -

niej szy bu kiet na Mat ki Bo -
skiej Ziel nej. Na si spe cja li ści
pod po wie dzą, co w ta kim bu -
kie cie po win no się zna leźć
i ja kie są za sa dy kom po no -
wa nia zie la.

Przy go tu je my i udo stęp -
ni my uczest ni kom war szta -
tów zio ła i kwia ty, z któ rych
każ dy bę dzie mógł sa mo -
dziel nie uło żyć bu kiet. Nie
we dług wy zna czo ne go wzo -
ru, ale kie ru jąc się włas ną in -
tu i cją. Za chę ca my też do

przy nie sie nia ze so bą ulu bio nych ro -
ślin. Mo gą to być kwia ty lub ro śli ny,
o któ rych pa mięć prze trwa ła w ro -
dzin nej tra dy cji. Skład bu kie tów by -
wa prze cież roz ma i ty w róż nych czę -
ściach Pol ski, ale zawsze ma zna cze -
nie. � MSKA

War szta ty są bez płat ne. Za pra sza my

do Ga ze ta Ca fe w nie dzie lę o godz. 11. 

Zie lar skie ko re pe ty cje w Ga ze ta Ca fe

El żbie ta Au gu sty nek roz po czę ła od zbie ra nia ziół na łą ce...

Z
D

JĘ
C

IA
 M

IC
H

A
Ł
 Ł

E
P
E
C

K
I

...po tem cierpliwie je układała...

...i bukiet na świę to Mat ki Bo skiej Ziel nej go to wy!...wbi ła jesz cze jabł ko na pa tyk i umie ści ła je w sa mym środ ku...

Piotr Kle pac ki
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Ma gda le na Zych
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MAŁ GO RZA TA SKO WROŃ SKA

An tro po lo dzy kul tu ry mó wią, że
dzień Mat ki Bo skiej Ziel nej to świę -
to ko biet. To one z po ko le nia na po -
ko le nie prze ka zy wa ły so bie wie dzę
o zio łach. Zna ły wła ści wo ści lecz ni -
cze ro ślin i ich ku chen ne za sto so wa -
nie (in kwi zy to rzy okre śla li każ dą zie -
lar kę mia nem „do mi na her ba rium”
– pani ziół). Jesz cze sto lat te mu her -
ba ta czy ka wa nie by ły po pu lar ny mi
na po ja mi na wsi. La tem pi ło się na -
par z mię ty; gdy bo la ło gar dło, przy -
go to wy wa no wy war z na giet ków,
a bla sku wło som mia ły do da wać płu -
kan ki z wo dy z po krzy wa mi. Nie by -
ła to wie dza wy u czo na, ale pod pa -
trzo na u bab ki lub mat ki.

– Nie ma my tak sze ro kiej wie dzy
na te mat ro ślin, ja ką mie li na si przod -
ko wie. Są jed nak re gio ny, w któ rych
zwy czaj świę ce nia bu kie tów i wy ko -
rzy sty wa nia po świę co nych ro ślin do
za po bie ga nia nie szczę ściom oraz za -
pew nie nia so bie do brych plo nów ist -
nie je do dziś. Mię dzy in ny mi na
Podlasiu, w Be ski dach wciąż prak -
ty ku je się zbie ra nie zie la na sierp -
nio we świę to – mó wi Piotr Kle pac ki,
et no bo ta nik (pra cu je w kra kow skim
ogro dzie bo ta nicz nym). Do da je jed -
nak, że tra dy cja ewo lu u je. – Te bu kie -
ty zmie nia ją się w za leż no ści od re -
gio nu i cza su. Tra dy cja na ka zu je ko -
rzy stać z ro ślin, któ re ros ną wo kół
nas. Je śli miesz ka my w mie ście, a wo -
kół nas nie ma dzi ko ros ną cych ziół,
to bu kiet mo że my skom po no wać
z te go, co znaj dzie my pod blo kiem
– twier dzi. Dla te go nie dzi wi się, gdy
lu dzie do koś cio ła przy no szą bu kie -
ty ze stor czy ka mi czy in ny mi ro śli -
na mi wy ho do wa ny mi w do mu.

Na wsiach bu kie to wa tra dy cja
wciąż trzy ma się zie lar skie go ka no -
nu. Tak że dla te go, że po świę co nych
przez du chow ne go ro ślin uży wa się
w sy tu a cjach, któ re wy ma ga ją wspar -
cia sił wyż szych. Bu kiet su szy się,
a roz kru szo ne zio ła pa li, by oka dzić
dom w okre sie mię dzy Bo żym Na ro -

dze niem a No wym Ro kiem. Czę sto też
po świę co ne zie le ma chro nić przed cho -
ro ba mi, pio ru na mi. Bu kiet wet knię ty
w zie mię za pew nia z ko lei uro dzaj.

W Koś cie le ka to lic kim świę to Mat -
ki Bo skiej Ziel nej ma wie lo wie ko wą tra -
dy cję – ob cho dzo no je już w VII w.,
a w Koś cie le wschodnim na wet dwie -
ście lat wcześ niej. – Chrze ści jań stwo za -
a dap to wa ło zwy czaj, któ ry ist niał wcześ -
niej. Już w cza sach an tycz nych w sierp -
niu ob cho dzo no po dob ne świę to ku czci
Dia ny. To za wsze by ło świę to zwią za ne

z dzię ko wa niem za plo ny i jed no cześ -
nie skła da nie da rów z proś bą o uro dzaj
w na stęp nym ro ku – mó wi Ma gda le na
Zych, an tro po loż ka kul tu ry z Mu ze um
Et no gra ficz ne go w Kra ko wie.

I w chrze ści jań stwie, i w cza sach
przed Chry stu sem przy oka zji sierp -
nio we go świę ta plo nów w bu kie tach
po ja wia ły się ro śli ny i zbo ża. Ma gda le -
na Zych opo wia da, że w jej ro dzin nych
stro nach do zie la do da wa no ka li ny. – To
za wsze by ły ro śli ny obec ne w fol klo -
rze sło wiań skim. Ka li na wy ko rzy sty -

wa na by ła w cho ro bach ko bie cych, bo
dzia ła roz kur czo wo. Waż ne by ły też
zbo ża: psze ni ca, ży to, owies, bo to one
za pew nia ły prze ży cie – twier dzi.

Czy zwy czaj świę ce nia zie la prze -
trwa? Na u kow cy uwa ża ją, że tak. Tak -
że dla te go, że po wra ca mo da na eko lo -
gię i zna jo mość śro do wi ska, w któ rym
się ży je. – Lu bi my wie dzieć, co je my,
z ja kich źró deł po cho dzi na sza żyw -
ność. Od ra dza się wie dza zie lar ska. Ta
mo da idzie z mia sta, ale do cie ra do wsi
i da je no wą si łę sta rym zwy cza jom. Te

dwa śro do wi ska na pę dza ją się i uzu -
peł nia ją. Do cho dzi do trans fe ru wie -
dzy, któ ry za pew nia prze trwa nie zwy -
cza ju – tłu ma czy so cjo log Ma ciej Fo -
rem niak. Je go zda niem do przy wró -
ce nia mo dy na świę ce nie zie la przy -
czy nia ją się też kon kur sy i war szta ty.
Po wsta ją spe cjal ne szla ki tu ry stycz ne.
– Ma ło pol ska mo że po chwa lić się ta -
kim szla kiem zwią za nym z zio ła mi.
Wę dru je się po miej scach, w któ rych
moż na spot kać ro śli ny wy ko rzy sty wa -
ne w zio ło lecz nic twie – mó wi. �

Zie le Dia ny i Mat ki Bo skiej
Choć zwyczaj komponowania bukietów na 15 sierpnia związany jest z Kościołem katolickim, to samo święto
korzeniami sięga czasów antycznych. Dziś tradycja istnieje jeszcze na wsi. W mieście o niej prawie
zapomniano, a bukiety z ziół, kwiatów, warzyw i owoców zastępują sztuczne wiązanki

Nie tyl ko z ziół two rzy się tra dy -
cyj ne bu kie ty na 15 sierp nia. Słu żą
do te go tak że owo ce i wa rzy wa. Szko -
da tyl ko, że jest ich co raz mniej. Wy -
star czy przejść się do wa rzyw nia ka,
by prze ko nać się, że sta rych od mian
ja bło ni, gru szy czy ziem nia ków ku -
pić już nie moż na.

ROZMOWA Z 

prof. Edwardem

Arseniukiem
KA TA RZY NA KA MIŃ SKA, KA MI LA JA ROŃ -

SKA: Na tar go wi skach trud no o sta -

re od mia ny ja błek. Na wet po pu lar ne

jesz cze nie daw no pa pie rów ki są co -

raz rzad sze. Dla cze go?

PROF. ED WARD AR SE NIUK, DY REK TOR IN STY -

TU TU KRA JO WE GO CEN TRUM RO ŚLIN NYCH

ZA SO BÓW GE NO WYCH IHAR-PIB: To kwe -
stia za ni ka ją cej bio róż no rod no ści. Na -
wet w nie wiel kich gos po dar stwach
upra wia ne są po wszech nie do stęp ne
w cen tra lach na sien nych od mia ny. Je -
dy nie rol nic two eko lo gicz ne – w co raz
znacz niej szym stop niu – przy czy nia
się do zwię ksze nia licz by upra wia nych
ga tun ków i od mian.
Co to ozna cza dla przy ro dy?

– Zmniej sze nie róż no rod no ści i li -
czeb no ści ga tun ków, w tym tak że ro -

ślin uwa ża nych za chwa sty, któ rych
obec ność ogra ni cza ero zję gle by, chro -
ni ją przed wy su sze niem i za sko ru pie -
niem, a tak że sta no wi pod sta wę prze -
trwa nia in nych or ga niz mów – bez krę -
gow ców czy po ży tecz nych drob no -
u stro jów. Dla kon su men ta ozna cza to
zmniej sze nie licz by su row ców do pro -
duk cji żyw no ści, a to z ko lei pro wa dzi
do zu bo że nia kul tu ry ku li nar nej. W za -
pom nie nie od cho dzą da nia przy rzą -
dza ne z pro sa, pa ster na ku, lędź wia nu
bądź ta kie, do któ rych do da wa no olej
z lnian ki.
Po dob no w cią gu osta t nich stu lat z na -

szych sto łów znik nę ło 90 proc. zna -

nych wcześ niej od mian wa rzyw i owo -

ców.

– Gdy by wró cić do ma ło wy daj nych
od mian upra wia nych sto lat te mu, to
blisko jed na trze cia lud no ści świa ta
mu sia ła by wy mrzeć z gło du. Jed nak
sta re od mia ny, dzię ki moż li wo ści adap -
ta cji do róż no rod nych wa run ków śro -
do wi ska, ma ją swo ją war tość. Cho dzi
m.in. o sze ro ką ba zę ge ne tycz ną. W re -
je strze od mian za le ca nych do upra wy
ma my ich ty sią ce, ale w pro duk cji do -
mi nu je za led wie po kil ka od mian każ -
de go ga tun ku. Rol ni ko wi naj bar dziej
op ła ca się upra wa tyl ko kil ku od mian
uzna nych za naj lep sze, na któ re znaj -
dzie zbyt. W prze twór stwie prze my -
sło wym pre fe ro wa ne są du że par tie
su row ców o jed no li tych pa ra me trach.
Zwy kle pro ces prze twór czy do sto so -

wy wa ny jest do jed nej tyl ko od mia ny,
a co naj wy żej do ich nie wiel kiej gru py.
Co mo że my zro bić, że by po pra wić bio -

róż no rod ność ro ślin?

– Po móc mo że każ dy. Na wet w nie -
wiel kim ogro dzie przy do mo wym moż -
na mieć bo ga tą ko lek cję sta rych od -
mian drzew i krze wów owo co wych.
Waż ne jest pro pa go wa nie i za cho wy -
wa nie sta rych i lo kal nych od mian, któ -
re czę sto cha rak te ry zu ją się uni -
katowymi wa lo ra mi sma ko wy mi i od -
żyw czy mi. Naj bar dziej po trze bu ją po -
mo cy sta re i lo kal ne od mia ny wa rzyw
dwu– i wie lo let nich (mar chew, chrzan,
ce bu la, bu rak), któ re wy ma ga ją spo -
rych na kła dów pra cy ręcz nej przy roz -
mna ża niu. �

ROZ MA WIA ŁY KA TA RZY NA KA MIŃ SKA, 

KA MI LA JA ROŃ SKA

Ro śli ny lu bią się róż nić. Po móż my im w tym

Ob raz Wi tol da Prusz kow skie go, ucznia Ja na Ma tej ki, za ty tu ło wa ny „Pro ce sja ziel na” (zna ny też ja ko „Nie dzie la ziel na”)
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4 Cudowna Moc Bukietów + Kraków
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Te, co ros ną, pach ną i le czą
Niewiele wiemy o roślinach rosnących wokół nas, a szkoda, bo to wiedza użyteczna i w kuchni, i w domowym
leczeniu. Warto wrócić do tradycji robienia zielników i poznać to, co żyje w naszych ogrodach i na łąkach

Niegrzeczny szparag
Szparag lekarski (Asparagus
officinalis). Stosowany także jako
roślina ozdobna i lecznicza. Jednak
w Polsce mało kto wie o jego
leczniczych właściwościach.
Medycyna ludowa określa go jako
afrodyzjak. Współczesne badania
podają, że działa moczopędnie,
ułatwia defekację. Ma sporo
witamin, soli mineralnych
i przeciwutleniaczy.

Oręż na pierwotniaki
Tojeść pospolita (Lysimachia vulgaris)
rośnie nad brzegami stawów i rowów,
na torfowiskach, wbagiennych lasach
i zaroślach. Medycyna ludowa stosuje
ją jako środek moczopędny,
przeciwzapalny, przeciwbakteryjny,
pierwotniakobójczy, przeciwgrzybiczny
i przeciwwirusowy. Wzmaga
wydzielanie śluzu i pobudza
wchłanianie składników
pokarmowych z jelit do krwi.

Ryzykowne ziółko
Mięta polej (Mentha pulegium) to zioło
lecznicze, ale też trucizna (napar).
Starożytne Rzymianki iGreczynki
używały wywaru z tej mięty jako
doustnego środka antykoncepcyjnego.
Błędnie, bo antykoncepcyjne działanie
było tylko skutkiem ubocznym trucizny,
która uszkadza narządy wewnętrzne.
Zioło można stosować wkuchni jako
dodatek do sosów, mięs, warzyw
imarynat.

Koci afrodyzjak
Kozłek lekarski (Valeriana officinalis)
znany jest pod wieloma nazwami. Na
Pomorzu mówi się na tę leczniczą
roślinę biedrzan, a na Śląsku
biełdrzan. Zawiera wiele substancji
czynnych biologicznie, m.in. estry
kwasu izowalerianowego, kwas
walerenowy. Stosuje się go jako
środek uspokajający. Ma słodki,
miodowy zapach, na punkcie którego
wariują koty.

Fabryka kremu
w doniczce
Aloe vulgaris, a w we współczesnym
nazewnictwie łacińskim Aloe vera,
czyli aloes zwyczajny. Wielu z nas
hoduje go w domu. Ma działanie
przeciwbólowe, przeciwzapalne
i przeciwbakteryjne. Przyspiesza
gojenie ran. Jego miąższ zawiera
ponad 140 czynnych biologicznie
składników. W kosmetologii to częsty
składnik kremów.
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Na dobry dech
Mięta pierzowa (Menta x piperita) to
roślina uprawna, która powstała
z gatunkowego połączenia mięty
nadwodnej i mięty zielonej. Ma
działanie lecznicze. W liściu znajdują
się m.in. olejek miętowy, kwas
askorbinowy, karoten, rutyna.
Zwiększa wydzielanie soku
żołądkowego, pobudza wytwarzanie
żółci. Mentol zawarty w zielu jest
składnikiem pasty do zębów.

Lek Hipokratesa
Hyzop lekarski (Hyssopus officinalis)
stosowano już w starożytności.
Hipokrates i Galen zalecali stosować
go przy zapaleniu oskrzeli i chorobach
gardła. Rzymianie sporządzali z niego
wino, a średniowieczni mnisi używali
go jako kuchenną przyprawę do zup
i sosów. Gorące opary z hyzopowego
naparu stosuje się przy zapaleniu
ucha, a liście przy bólach
reumatycznych.

Do picia i smarowania
Biedrzeniec anyż (Pimpinella anisum).
W Polsce uprawiany od średniowiecza
– sprowadzili go benedyktyni. Jego
owoce działają wykrztuśnie,
rozkurczowo, moczopędnie,
wiatropędnie, pobudzają laktację.
Olejek anyżowy stosowany jest
w kosmetyce. Robi się też z niego
anyżówkę. Zewnętrznie działa
odkażająco na skórę, toksycznie na
pasożyty i odstraszająco na owady.

Kwiatki na kolki
Rumianek pospolity (Chamomilla
recutita) – używano go już setki lat
temu. Działa rozluźniająco na system
nerwowy. Łagodząco wpływa na
mięśnie (likwiduje skurcze). Świetne
zioło na rozregulowany układ
trawienny. Picie herbatki rumiankowej
łagodzi napięcia jamy brzusznej
(pomaga w dziecięcych kolkach),
rozładowuje gazy i uśmierza ból
brzucha. Poprawia też trawienie.

Czyści i pachnie
Lawenda wąskolistna (Lavandula
angustifolia) – w Polsce roślina
uprawna. Stosowana nazwa ludowa to
czyszczecz. Kwiaty zawierają olejek
eteryczny, w skład którego wchodzą
m.in. linalol, geraniol, furfurol oraz
barwniki i związki mineralne. Ma
działanie przeciwskurczowe,
uspokajające i antyseptyczne. Jako
środek żołądkowy działa wiatropędnie
i poprawia trawienie.

Dobry na oczy
Chaber bławatek (Centaurea cyanus)
powinien pojawić się w bukietach
święconych na Matkę Boską Zielną.
Roślina lecznicza. Kwiat (bez
kielicha) zawiera antocyjanidyny,
flawonoidy, sole mineralne (ma dużo
manganu), cychorynę, centaurynę.
Ma działanie moczopędne,
żółciopędne i przeciwzapalne. Napar
z kwiatów stosuje się przy zapaleniu
spojówek.

Miłośnik stawów
Kosaciec żółty (Iris pseudacorus)
rośnie na brzegach stawów
i podmokłych łąkach. System
korzeniowy czerpie ze stawu składniki
odżywcze, oczyszcza wodę i zapobiega
rozwojowi glonów. Liście osiągają
nawet 2 m wysokości. Kwitnie na
przełomie maja i czerwca, czasami
także w lipcu. Jaskrawożółte kwiaty
pojawiają się tylko przez około dwa
tygodnie.

Kwiat z ostrogą
Dawna nazwa ostróżki ogrodowej to
Stapis agria. Nazwa współczesna
– Delphinium x cultorum. Roślina
popularna w ogrodach wiejskich. Nie
ma właściwości leczniczych. Nazwa
wzięła się stąd, że górny listek
okwiatu tworzy długą odrastającą
poprzecznie ostrogę. Po
przekwitnięciu w lipcu pędy żółkną
i usychają. Trzeba je wtedy przyciąć,
by ponownie zakwitły jesienią.

Broni jej dzięcioł
Piwonia męska (Paeonia mascula) 
to rzadko uprawiany kwiat. Jej
lecznicze właściwości decieniali już
starożytni Grecy. Dioskurides leczył
tą rośliną gorączkę. Pliniusz polecał
ją na choroby nerek, jelit, do
leczenia kolki, ukąszeń węży
i nocnych koszmarów. Teofrast
nakazywał zbieranie kwiatów nocą,
inaczej narażamy się na atak
dzięcioła.

Uwaga na niego
Bieluń dziędzierzawa (Datura
stramonium). Leczy, ale może być
stosowany tylko pod kontrolą lekarza,
bo ma też właściwości trujące. Z liści
i nasion powstają preparaty używane
w dychawicy oskrzelowej, chorób
neurologicznych oraz jako środki
spazmolityczne. Ma niebezpieczne
właściwości halucynogenne. Zatrucie
bieluniem zagraża życiu. Odtrucie
wymaga hospitalizacji.


