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Daw niej mó wi ło się „zie le”. Pięk-
 ne bu kie ty, choć co raz rza dziej uży-
 wa się sta rej na zwy, wciąż kom po -
nu je się z ros ną cych na łą kach ziół
i kwia tów. Ma ło po la nie po raz trze-
 ci bę dą mo gli spraw dzić, czy jesz-
 cze po tra fią tak jak ich przod ko wie
uło żyć zie le na 15 sierp nia. 

In sty tut Dzie dzic twa, or ga ni za -
tor kon kur su, któ ry od bę dzie się 15
sierp nia na Ma łym Ryn ku w Kra-
kowie, za pra sza do udzia łu w bu kie -
to wej ry wa li za cji wszyst kich Ma ło -
po lan bez wzglę du na wiek czy płeć.
– We dług sta re go zwy cza ju na Świę-
 to Wnie bow zię cia Naj święt szej Ma-
 ryi Pan ny, zwa nym też Świę tem Mat-
 ki Bo skiej Ziel nej, przy go to wy wa -
no wią zan ki ziół, kwia tów i owo ców.
Bu kie ty ziel ne po świę ca no, za zna -
cza jąc w ten spo sób sza cu nek dla
na tu ry, któ ra ży wi, le czy, za chwy ca
– mó wi Li lia na So nik, pre zes In sty -
tu tu. I do da je, że ten pol ski zwy czaj
to nie tyl ko hołd dla tra dy cji, ale też
lek cja bo ta ni ki dla młod sze go po ko-
 le nia. Szcze gól nie te go, któ re uwa-
 ża, że mle ko bie rze się z kar to nu,
a zio ła z su per mar ke tu. 

Tym ra zem bę dzie moż na zgła-
 szać bu kie ty w dwóch ka te go riach:
+tra dy cyj ny bu kiet ziel ny i +bu kiet
ar ty stycz ny – kom po zy cja kwiet na.
Or ga ni za to rzy za strze ga ją, że do
skom po no wa nia zie la moż na użyć
tyl ko te go, co roś nie na po lach, łą-
 kach i w ogro dach. Im wię cej ziół,
tym le piej. To waż ne dla tych, któ-
 rzy chcą wy star to wać w pier wszej
ka te go rii, bo w tym przy pad ku ju-
 ry bę dzie bra ło pod uwa gę skład bu-
 kie tu i licz bę wy ko rzy sta nych ro-
 ślin. Dru ga ka te go ria jest dla tych,
któ rzy po tra fią z ze bra nych ziół
i kwia tów uło żyć nie ba nal ną i za-
 ska ku ją cą kom po zy cję. 

Zwy cięz cy mo gą li czyć na na gro-
 dy pie nięż ne i wy ja zdy edu ka cyj ne
do Bruk se li. Re gu la min na stro nie
www.in sty tut dzie dzic twa.pl, a py-
 ta nia do ty czą ce kon kur su moż na
za da wać e-ma i lo wo (in fo@in sty -
tut dzie dzic twa.pl). Pro gram kra-
 kow skich uro czy sto ści – po ni żej. 

Sto wa rzy sze nie In sty tut Dzie-
 dzic twa ziel ny kon kurs or ga ni zu je
też w Pod sto li cach. W tej pod wie -
lic kiej miej sco wo ści mi łoś ni cy tra-
 dy cji bu kie tów spot ka ją się tak że 15
sierp nia, ale wy star tu ją tyl ko w je-
d nej ka te go rii – tra dy cyj ny bu kiet
ziel ny. Zie le trze ba do star czyć do
tam tej sze go koś cio ła pa ra fial ne go
w godz. 8-12. Fi na li stów po zna my
mię dzy godz. 12 i 13. �MSKA

ZIEL NY BU KIET
NA SCE NĘ 

KON KURS 

+ 12-14 12-14 – przyj mo wa nie bu kie tów i re-

 je stra cja zgło szeń (przy sce nie na Ma-

 łym Ryn ku); 
+ 14 14 – pieśń ma ryj na ode gra na z wie-

 ży Ma riac kiej; 
+ 14.15 14.15 – świę ce nie bu kie tów ziel-

 nych; 
+ 14-16 14-16 – pro gram ar ty stycz ny, eko-

 lo gicz ny i bo ta nicz ny, tę część po pro -

wa dzą Le szek Ma zan i Mie czy sław Czu-

 ma, wy stą pi Jo an na Sło wiń ska z zes -

po łem; 
+ 15.30 15.30 – ogło sze nie wy ni ków i na-

 gro dze nie la u re a tów. 

Cu dow na moc bu kie tów

Pro gram
kon kur su 

Poeta imieszczuch absolutny, 

ani botanik, ani ogrodnik, 

Jan Lechoń nie miał żadnego 

problemu zrutą, firletką, miętą 

czy drżączką… 

Wal czę
zwy klu cze niem

bo ta nicz nym

Czy tel ni cy też świet nie wie dzie li,
oczym pi sze. Jesz cze wte dy zna jo mość
– jak się mó wi ło – „oj czy stej przy ro dy”
by ła rze czą oczy wi stą i na tu ral ną. Na-
 sze po ko le nie jest już ofia rą wy klu cze -
nia bo ta nicz ne go. Od u rza ją cy za pach
la ta, mię ty i szał wii to wa rzy szy te mu
świę tu od wie ków. Kie dyś w dzień Mat-
 ki Bo skiej Ziel nej nie sio no do koś cio -

łów na rę cza kwia tów, a ziel ne pro ce sje
za chwy ca ły ma la rzy i poe tów. Dziś ma-
ło kto wie, jak wy glą da ją dzie wan na czy
ru ta; bu kie ty sta ły się wąt lej sze, a pu-
 ry ści wi dzą w sta rym zwy cza ju tyl ko
zni ka ją cy fol klor. My lą się – prze ko nu -
je Li liana So nik, pomysłodawczyni Cu-
downej Mocy Bukietów.

Ciąg dalszy S. 2
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W świat ziół trze ba zo stać wta jem ni -

czo nym. Ini cja cji naj czę ściej do ko nu -

je ko bie ta, któ ra za wsze ży ła bli żej księ-

 ży ca i na tu ry. I choć z po cząt ku po ru -

sza my się po nim po omac ku, za ska -

ku ją co szyb ko moż na w nim po czuć

się do brze. 

Na pod da szu Mu ze um Far ma cji UJ
ude rza in ten syw ny za pach su szo nych
ziół. Pę czki la wen dy zwi sa ją z drew -
nia nych krok wi, ocie ra jąc się o ro śli -
ny, któ rych na zwy chcia ła bym znać.
Pani Iwo na Dy mar czyk, pra cow ni ca
mu ze um, ma me lo dyj ny głos i z za-
 chwy tem po ka zu je ziel ni ki sprzed stu
lat, w któ rych ro śli ny wy glą da ją, jak-
 by by ły ze rwa ne wczo raj. Gdy wi dzę
dziu ra wiec, my ślę o mo jej bab ci, któ-
 ra ma pra wie ty le lat co ten kwiat, a jej
ulu bio ny ko lor to żół ty. Pod czas wa-
 ka cji na wsi ka za ła nam go zbie rać,
przez ca łe la to su szył się na krok wiach
wiej skie go do mku w Be ski dzie Ży-
 wiec kim, a bab cia ro bi ła z nie go lecz-
 ni cze her bat ki na tra wie nie i wą tro bę
(choć tak na praw dę my ślę, że sto so -
wa ła je na wszy, plusk wy i na mi łość). 
Na sza prze wod ni czka opo wia da hi sto-
 rię ziel ni ka Bry tyj ki Eli za beth Bla-
c kwell. W XVIII wie ku wy szła ona za
mąż za da le kie go ku zy na w ta jem ni -
cy przed resz tą ro dzi ny. Mąż, stu dent
me dy cy ny, stu diów ni gdy nie ukoń-
 czył, za to wdał się w licz ne awan tu ry
i miał na pień ku z pra wem. Gdy wy lą-
 do wał w wię zie niu, pani Blac kwell zo-
 sta ła sa ma z dzieć mi. Przed się bior cza
i uta len to wa na ko bie ta po sta no wi ła

stwo rzyć ziel nik – sa ma na ma lo wa ła
pięk ne ilu stra cje, któ re fa cho wym ko-
 men ta rzem opa trzył prze by wa ją cy
w wię zie niu mąż. Ziel nik oka zał się
strza łem w dzie siąt kę, a pani Blac kwell
nie tyl ko za ro bi ła na ro dzi nę i wy cią -
gnę ła mę ża z wię zie nia, ale tak że za-
 pi sa ła się w hi sto rii zie lar stwa. 

My, uczest ni czki war szta tów, rów-
 nież ro bi my swo je ziel ni ki. Sie dzi my
przy sto li kach, oglą da my za su szo ne
oka zy, pra co wi cie przy kle ja my je do
kar tek i spi su je my ich lecz ni cze wła-

 ści wo ści. Nie mal każ de zio ło, któ re po-
 ka zu je pani Iwo na, wy wo łu je u mnie
ten sam efekt co u pew ne go pi sa rza
smak za mo czo nej w her ba cie ma gda -
len ki. Krwaw nik po spo li ty, ma cie -
rzan ka, ru mia nek – ku zyn ka mo jej bab-
 ci uży wa ła ich do pro duk cji na lew ki
z sied miu ziół, z nie miec kie go zwa nej
przez nią Sie ben-Kräuter. Przy go to -
wa na na spi ry tu sie mia ła le czyć wszel-
 kie do le gli wo ści tra wien ne. Wro tycz
po spo li ty – in ten syw nie żół ty, nie zbęd-
 ny ele ment wszyst kich let nich bu kie-

 tów, któ re kom po no wa łam w dzie ciń-
 stwie. Je go dziw ny za pach za wsze mi
prze szka dzał, a te raz do wia du ję się,
że to do sko na ły śro dek prze ciw mo-
 lom, na da ją cy się rów nież do ze wnętrz-
 ne go sto so wa nia w przy pad ku grzy-
 bi cy i świerz bu. Mię ta to dla mnie smak
czar nej her ba ty z mię tą, któ ry ma ma
od kry ła dla na szej ro dzi ny po jed nej
z pod ró ży na Bli ski Wschód. Bab ka
zwy czaj na to cio cia, któ ra przy kła da
mi ją do pal ca po każ dym ska le cze niu.
Przy po mi nam so bie też sy rop z kwia-

 tów dzie wan ny, któ re bab cia za sy py -
wa ła cu krem i sta wia ła na na sło necz -
nio nym pa ra pe cie na trzy-czte ry ty-
 god nie. Póź niej le czo no nim w ro dzi -
nie wszyst kie dzie ci. 

– Wro tycz, szał wia i roz ma ryn wło-
 żo ne do mo dli tew ni ków mia ły nie gdyś
chro nić wier nych przed za śnię ciem
pod czas dłu gie go ka za nia, a dziu ra -
wiec, po tocz nie zwa ny dzwon ka mi
Mat ki Bo skiej, wie sza ło się pod su fi -
tem, że by strzegł do mu przed cza ra -
mi i dia bel ski mi za ku sa mi – opo wia da
pani Iwo na. Choć dziś lu do we wie rze-
 nia wy wo łu ją w nas naj czę ściej sym-
 pa tycz ne roz ba wie nie, świat, w któ-
 rym wspó łist nie ją z rze tel ną wie dzą
na u ko wą, jest o wie le bar wniej szy. Cze-
 mu nie wie rzyć, że ru mia nek ze bra ny
przed peł nią in ten syw niej pach nie?
Czy ro śli na, któ rą na zy wa się pan to -
fel ka mi Mat ki Bo skiej, nie wy glą da ład-
 niej niż ta sa ma ro śli na okre ślo na fa-
 cho wym mia nem to jad? 

My ślę o ko bie tach, któ re kie dyś
opo wie dzia ły mi o zio łach, i o ko bie -
tach, któ re te raz wo kół ziół się spo ty -
ka ją. Choć na pier wszy rzut oka bar-
 dzo się róż ni my, za wią zu je się mię dzy
na mi nić po ro zu mie nia. Wy jąt ko wa
i pier wot na, czu je my się przez chwi lę
wspól nie i bab sko, a zie lar ska tra dy -
cja się ga o wie le da lej niż ko rze nie fe-
 mi niz mu. 

MA RIA HA WRA NEK

War szta ty w daw nej ap te ce przy uli cy 

Flo riań skiej zor ga ni zo wały wspól nie 

Mu ze um Far ma cji UJ i In sty tut Dzie dzic twa 

W krę gu za pa chów, ko lo rów i bli sko na tu ry 

O
d u rza ją cy za pach la ta,
mię ty i szał wii to wa -
rzy szy te mu świę tu od
wie ków. Kie dyś w
dzień Mat ki Bo skiej
Ziel nej nie sio no do ko-

ś cio łów na rę cza kwia tów, a ziel ne pro-
 ce sje za chwy ca ły ma la rzy i poe tów.
Dziś mało kto wie, jak wy glą da ją dzie-
 wan na czy ru ta; bu kie ty sta ły się wąt -
lej sze, a pu ry ści wi dzą w sta rym zwy-
 cza ju tyl ko zni ka ją cy fol klor. My lą się. 

To świę to po sia da ukry ty po ten cjał:
jest na wskroś no wo czes ne, od po wia -
da na po trze by czło wie ka XXI wie ku,
bo uczy ziół i kwia tów, uczy eko lo gii
i bo ta ni ki. Jed no z naj pięk niej szych
pol skich świąt łą czy me ta fi zy kę z es-
te ty ką i bo ta ni ką. Jest spek ta ku lar ne,
aro ma tycz ne i mą dre: od sła nia pa ra -
dok sy współ czes no ści. 

Za bie ga ni, sta le w nie do cza sie, we-
p chnię ci w stan dard zor ga ni zo wa ne -
go wy po czyn ku, po wo li zda je my so-
 bie spra wę, że coś nas omi ja. Już wie-
 my, że dum nie nie gdyś brzmią ce ha-
 sło „Mia sto, Ma sa, Ma szy na” zwie trza-

 ło. Lu dzie spo kor nie li. Zro zu mie liś -
my, że je steś my bo ta nicz ny mi anal fa-
 be ta mi. 

Wie le osób nie po tra fi od róż nić
ros ną ce go ziem nia ka od mar chew -

ki, ru mian ku od krwaw ni ka. Ła twiej
niż swoj ską szał wię zi den ty fi ko wać
nam ba zy lię. Zio ła z po łud nia Eu ro -
py są po wszech nie zna ne, gdyż zo-
 sta ły wy lan so wa ne przez po tęż ny

prze mysł kos me tycz ny i rów nie po-
 tęż ny prze mysł ży wie nio wy, ja ko do-
 da tek do wło skich po traw. Tak – są
wspa nia łe, ale prze cież rów nie atrak-
 cyj ne ro ślin ki pach ną ce, le czą ce

i przy pra wo we ros ną na na szych łą-
 kach. Nie po tra fi my z nich ko rzy stać,
po nie waż ich nie zna my. I tu w su-
 kurs idzie nam sta ry oby czaj, o któ-
 rym przy po mi na sto wa rzy sze nie In-
 sty tut Dzie dzic twa. 

Kra ków po lu bił kwiet ny kon kurs,
po lu bił cu dow ną moc bu kie tów i ba-
 jecz nie ko lo ro we na rę cza ro ślin eks-
 po no wa ne przy Ma łym Ryn ku. 

Oka za ło się, że Mat ka Bo ska Ziel-
 na fa scy nu je. W na sze śla dy idzie
Gdań ska Fun da cja Do bro czyn no ści,
któ ra or ga ni zu je ana lo gicz ne uro czy-
 sto ści w Koś cie rzy nie; za in te re so wa -
na świę tem jest też War sza wa. 

Bo to spra wa ba jecz nie pro sta: jabł-
 ko na pa ty ku, gro na ja rzę bi ny, mnó-
 stwo ziół, kwia ty i co tyl ko chce my, by-
 le włas no ręcz nie ze bra ne z łą ki, po la
czy ogród ka. Te go dnia stor czy kom
i ka me liom dzię ku je my, dzię ku je my
kwia tom im por to wa nym i do ni czko -
wo-szklar nio wym. 

Go rą co za chę cam do udzia łu w ko-
n kur sie. Bę dzie mnó stwo na gród, lecz
za pew niam, że wi dok ogro du z ty się cy
ziół i kwia tów jest już na gro dą. Im po -
nu ją ca jest wie dza gos po dyń wiej skich,
lecz już w ubieg łym ro ku bu kie ty miej-
 skie do wio dły, że kra ko wian ki sta ją się
ich po waż ny mi kon ku ren tka mi. Bo to
ogrom na sa tys fak cja stwo rzyć ma łe
dzie ło ar ty stycz ne zgod nie z su ro wy -
mi ry go ra mi sprzed stu le ci. 

|

CU DOW NA MOC BU KIE TÓW 
|

Wal czę z wy klu cze niem 
bo ta nicz nym 

Poeta i mieszczuch absolutny, ani botanik, ani ogrodnik, Jan Lechoń nie miał żadnego problemu z rutą,
firletką, miętą czy drżączką… Czytelnicy też świetnie wiedzieli, o czym pisze. Jeszcze wtedy znajomość
– jak się mówiło – „ojczystej przyrody” była rzeczą oczywistą i naturalną. Nasze pokolenie jest już ofiarą

wykluczenia botanicznego

War szta ty zie lar skie w Mu ze um Far ma cji

M
A
T
E
U

S
Z
 S

K
W

A
R

C
Z
E
K

Kra kow ski kon kurs na naj pięk niej szy bu kiet
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Mał go rza ta Sko wroń ska 

W te o lo gii chrze ści jań skiej Mat ka

Je zu sa nie zmar ła, ale za snę ła. Jej

cia ło i du szę anio ło wie (w pra wo -

sła wiu sam Syn Bo ży) wzię li do nie-

 ba. Kult ma ryj ny się ga w Koś cie le

cza sów apo sto łów, a roz wi nął się

w V w. (do gmat o wnie bow zię ciu po-

 wstał w VII w.). Hi sto ry cy re li gii

twier dzą, że chrze ści jań stwo za -

a dap to wa ło do ce lów kul tu ma ryj -

ne go daw ne ob rząd ki ku czci Dia ny.

W cza sach an tycz nych ob cho dzo no

po dob ne świę to plo nów właś nie

w sierp niu. 

Sza cu je się, że dziś w Pol sce jest po-
 nad 600 świą tyń de dy ko wa nych Ma-
 ryi Wnie bow zię tej. Mat kę Je zu sa uwa-
 ża no za naj lep sze go z apo sto łów i naj -
lep szą ad wo kat kę wia ry. Świąt jej po-
 świę co nych nie bra ko wa ło, a wraz
z ni mi po ja wi ły się no we do o kre śle -
nia. Pra wo sław ni ma ją Mat kę Bo żą
Za śnię tą (Uspien ska ja), Cze si – Mat -
kę Bo żą Ko rzen ną, w nie któ rych czę-
 ściach Af ry ki mó wi się o Mat ce Bo-
 żej nie ina czej jak Zna ko mi ta, a Nie-
m cy uży wa ją okre śle nia Żyt nia lub
Kwiet na. Za cho wał się opis kro ni ka -
rza nie miec kie go, któ ry – re la cjo nu -
jąc sierp nio wą uro czy stość – utrwa-
 lił zwy czaj za kry wa nia zio ła mi i kwia-
 ta mi du chow ne go. Je śli uda ło się go
przy kryć ca łe go, moż na by ło li czyć
na ob fi tość plo nów w przy szłym ro-
 ku. W Pol sce i na Lit wie naj wię kszą
mi ło ścią da rzy się Mat kę Bo ską Ziel-
 ną. To „zio ło we” okre śle nie przy mio-
 tów Mat ki Je zu sa wzię ło się ze śred -
nio wiecz nej le gen dy, w któ rej apo sto-
 ło wie po otwar ciu gro bu Ma ryi zna-
 le źli w nim tyl ko pięk nie pach ną ce
kwia ty i zio ła. Dla te go uwa ża się ją za
pa tron kę ro ślin no ści i plo nów (zbóż,
owo ców, wa rzyw). Sa mo świę ce nie
ziel nych bu kie tów po ja wi ło się pod
ko niec X w. Ko lej na le gen da opo wia -
da o tym, że gdy Ma ry ja spoj rza ła na
kło sy, uro dzaj był za pew nio ny. Z „zie-
l ny mi” wła ści wo ścia mi Mat ki Bo żej

wią żą się też po wie dze nia: „Na Wnie-
 bow zię cie po koń czo ne żę cie”, „Każ -
dy kwia tek w ten dzień wo ła: weź
mnie do koś cio ła, a ja cię tam przy-
 wo łam” czy „Po Ziel nej każ dy cho dzi
jak ciel ny”. 

Po wią za nie plo nów i ro ślin z Ma-
 ry ją ma też odzwier cie dla nie w na-
 zew nic twie lu do wym. Dziu ra wiec
zwy czaj ny na zy wa ny jest np. dzwon-
 ka mi Pan ny Ma ryi lub krwią Mat ki
Bo skiej. Z ko lei szczeć to szczo te czki
Naj święt szej Pan ny, dzie więć sił to
ose tek Naj święt szej Pan ny, wierz b-
ni ca – zie le Mat ki Bo żej, go ry czka wą-
 sko list na – rę kaw ki Mat ki Bo żej lub
su kien ki Mat ki Bo żej, ko ni czy na 
po lna – ką dzioł ka Mat ki Bo żej, drżą -
czka śred nia – łzy Mat ki Bo żej, a dzie-
 wan na drob nok wia to wa – war ko cze
Mat ki Bo żej. 

Świę to świę ce nia bu kie tów ziel-
 nych przy pa da w cza sie póź ne go la-
 ta, gdy koń czą się żni wa i w sa dach
do jrze wa ją owo ce. Se we ryn Udzie la
w swej pra cy „Ro śli ny w wie rze niach
lu do wych” pi sał, że w oko li cy Kra ko-
 wa zie le na Wnie bow zię cie Naj święt -
szej Ma ryi Pan ny przy go to wy wa no
naj czę ściej ze 100 ga tun ków ziół i in-
 nych ro ślin. Zyg munt Glo ger od no -
to wy wał z ko lei, że wi je się je z 12 ro-
 dza jów ro ślin, ale tyl ko ta kich, któ re
uro sły na łą kach i w sa dach. 

Po co przy go to wy wa no bu kie ty?
Po świę co ne mia ły za pew nić do sta -

tek na przy szły rok. W nie któ rych re-
 gio nach Pol ski ziar no z zie la wy kru -
sza ło się, by wy mie szać je z tym, któ-
 re wy ko rzy sty wa no do sie wu. Z ko-
 lei łu pi ny z po świę co nych owo ców
wie sza no na drze wach, co tak że mia-
 ło za pew nić uro dzaj. 

Zie le za pew nia ło do bro byt nie tyl-
 ko w gos po dar stwie, ale też chro ni ło
– jak wie rzo no – przed gra do bi ciem,
po wo dzią i szkod ni ka mi. Przy cho ro-
 bach właś nie z po świę co nych 15 sierp-
 nia ziół przy go to wy wa no le ki (na pa -
ry, sprosz ko wa ne po da wa no do po-
 sił ków). 

Uro ki te go świę ta do strze ga li po-
e ci. Jan Le choń w „Ry mach czę sto -
chow skich” pi sał: „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, / Jak sta jen-
 ka bet le jem ska z pro stym pol skim by-
 dłem, / Tak zrów na ne są te zio ła z
mir rą i ka dzi dłem...”. 

I jesz cze je den wiersz, tym ra zem
au tor stwa Wa cła wa Ro licza-Lie de ra:
„Kwia ty z pól oko licz nych uszczknię -
te i zio ła, / Prze naj święt sze ofia ry pra-
 co wi tej wio ski, / Przy nio sły swe za-
 pa chy do wnę trza koś cio ła, / Przy nio-
 sły przed ob li cze do brej Mat ki Bo-
 skiej. / Przed oł ta rzem ksiądz szep ce
ła ciń skie wy ra zy, / Woń kwia tów co-
 raz ży wiej nad gło wy się wzna sza: /
Och ra niaj nas od klę ski, cho rób i za-
 ra zy, / Kró lo wo ziół prze dziw na, pól
Rząd czy ni na sza! / Roz śpie wa ły się
usta, or gan wciąż prze wo dzi, / Ten
w pier si się ude rza, ten znak krzy ża
czy ni: / Och ra niaj nas od woj ny, ognia
i po wo dzi, / O ziół Kró lo wo moż na,
na szych pól Rząd czy ni! / W gó rze, jak
głos star czy, or gan prze po wia da, /
A w do le, z pier si lu du pły nie pieśń
koś ciel na, / U stóp Twych, jas na Pani,
wieś swe da ry skła da, / O pól Rząd-
 czy ni mą dra, o Kró lo wo Ziel na!”. �

Ziel ne bu kie ty chro ni ły przed gra do bi ciem, po wo dzią iszkod ni ka mi

War ko cze Mat ki Bo żej 
Święto Matki Boskiej Zielnej (15 sierpnia) przypada na czas zbiorów inajwiększego kwitnienia ziół.

Chrześcijanie tego dnia do kościołów przynoszą wiązanki ziół ikwiatów. Wmiastach ten zwyczaj,

niestety, coraz bardziej zanika, aszkoda, bo to święto, które niesie wsobie bezcenną lekcję

znajomości leczniczo-kuchennego zastosowania tego, co rośnie wokół nas 

Wie dza o zio łach po wra ca do łask.

Fi to te ra pia po la tach nie o bec no ści

po ja wi ła się w pro gra mach na u cza -

nia stu den tów me dy cy ny. Sto so wa -

nie le ków ro ślin nych wy ma ga jed-

 nak nie tyl ko wie dzy, ale i do świad -

cze nia. 

Wie dza zie lar ska u na szych przod-
 ków by ła wy jąt ko wa. Nie bra ła się jed-
 nak z ja kiejś ma gii i wta jem ni cze nia,
ale z ob ser wa cji i ży cia bli sko na tu ry.
Pra bab ki wie dzia ły, że na par z li py
dzia ła roz grze wa ją co, dziu ra wiec roz-
 we se la, me li sa uspo ka ja, a lub czyk
wznie ca ogień po żą da nia. 

O tym, że zio ło lecz nic two ode szło
w cień po wie kach sto so wa nia, zde-
 cy do wał roz wój che mii far ma ce u -
tycz nej. Prze ciw za pal ny i prze ciw -
go rą czko wy wy war z ko ry wierz by
za stą pi ła na przy kład as pi ry na. Tym-
 cza sem zie lar stwo jest tak sta re jak
ludz kość. Już sta roe gip skie pa pi ru -
sy za wie ra ją in for ma cje o kil ku dzie -
się ciu ro śli nach lecz ni czych. Su me -
ro wie sto so wa li m.in. czos nek, ru mia-

 nek, bab kę, a chiń skie za pi ski sprzed
4 tys. lat wy mie nia ją ok. 300 ro ślin
lecz ni czych. Nie wie le mniej (ok. 200)
znaj du je się w „Cor pus Hi poc ra ti -
cum” – dzie łach ze bra nych Hi po kra -
te sa. W śred nio wiecz nej Eu ro pie za
zie lar skich eks per tów ucho dzi li be-
 ne dyk ty ni. 

Ro śli ny lecz ni cze wprost wy peł -
nio ne są sub stan cja mi czyn ny mi.
Mor fi na (dzia ła ją ca prze ciw bó lo wo)
wy stę pu je w ma ku. Atro pi na (sto so -
wa na pod czas re a ni ma cji) w owo cach
wil czej ja go dy. Sa li cy li na (dzia ła ją ca
po dob nie do as pi ry ny) w ko rze wierz-
 by. Zna ną z ru ti no scor bi nu ru ty nę
zna leźć zaś moż na w li ściach szcza-
 wiu, owo cach ber be ry su i dzi kie go
bzu. Kon wa lia za wie ra gli ko zy dy – sub-
 stan cje wzma ga ją ce si łę mięś nia ser-
 co we go oraz za po bie ga ją ce aryt mii. 

Wie le le ków prze ciw no wo two ro -
wych rów nież ma na tu ral ne ko rze -
nie, choć by tak sol, po zy ski wa ny
z krze wów ci sa, a wy ko rzy sty wa ny
w te ra pii ra ka pier si i jaj ni ka. Bar dziej

ba nal ne scho rze nia tak że le czy się
ro śli na mi lub ich prze two ra mi. Czo-
s nek na przy kład ob ni ża ciś nie nie
krwi, a tak że po ziom cho le ste ro lu,
po bu dza tra wie nie, dzia ła an ty bio -
tycz nie. Li pa i bez zbi ja ją go rą czkę. 

Na zio łach po zna ły się tak że zwie-
 rzę ta. By dło wy pusz czo ne na pa stwi-
 sko naj pierw szu ka lecz ni czych chwa-

 stów, któ re po bu dza ją wy dzie la nie
so ków tra wien nych, zwię ksza ją ape-
 tyt i pe ry stal ty kę je lit. Po dob ne za-
 cho wa nia ob ser wu je się u zwie rząt
dzi kich. Ło sie zgry za ją ka czeń ce (źró-
 dło wi ta mi ny C), pa pro cie (dzia ła ją
prze ciw pa so żyt ni czo), ba gno zwy-
 czaj ne (od ka ża układ mo czo wy), ga-
 łąz ki to po li, wierz by, sos ny (ma ją
dzia ła nie prze ciw bie gun ko we). Olej-
 ki ete rycz ne wy stę pu ją ce w ro śli nach
igla stych zwię ksza ją zaś po ziom li bi-
 do, dla te go ich udział w ja dłos pi sie
ło si wzra sta przed oraz w okre sie rui.
Sar ny i je le nie rów nież czer pią z le-
ś nej ap te ki – zja da ją zio ła na tra wie -
nie, od ka ża ją ce, wia tro pęd ne, mo-
 czo pęd ne, roz kur czo we, po bu dza -
ją ce krą że nie, a w okre sie rui nie po-
 gar dzą psy cho ak tyw ny mi grzy ba mi
wpro wa dza ją cy mi je w stan lek kiej
eu fo rii. 

Fi to te ra pię sto su ją też pta ki. In-
 dy ki i ku ry „le czą się”, je dząc krwaw-
 nik i mni szek – ro śli ny bo ga te w im -
mu no sty mu la to ry oraz wi ta mi ny.

Rdest pta si, mię ta czy by li ca po spo -
li ta to ro śli ny po szu ki wa ne przez pa-
 dli no żer ców. Umoż li wia ją tra wie nie
nie świe że go, gni ją ce go wręcz po kar-
 mu. 

Re ne sans zio ło lecz nic twa bie rze
się mię dzy in ny mi stąd, że le ki syn-
 te tycz ne ma ją wie le dzia łań ubocz-
 nych. W przy pad ku ziół oczy wi ście
skut ki ubocz ne tak że mo gą wy stą pić,
ale przy umie jęt nym sto so wa niu zda-
 rza ją się rza dziej. Przy sto so wa niu
ziół trze ba jed nak pa mię tać o za sa -
dach bez pie czeń stwa: * przed pod ję-
 ciem te ra pii trze ba skon sul to wać się
z le ka rzem lub far ma ce u tą; * zio ła po-
 win ny po cho dzić z wia ry god nych źró-
 deł; * moż na sto so wać tyl ko te pre pa-
 ra ty, na opa ko wa niu któ rych znaj du-
 je się na u ko wa na zwa, da ty pro duk -
cji i przy dat no ści do spo ży cia oraz
adres pro du cen ta; * nie wol no prze-
 kra czać za le ca nych da wek i cza su sto-
 so wa nia; * ziół prze zna czo nych dla
do ro słych nie wol no po da wać nie mo -
wla kom. � MSKA, PAP

Nie złe ziół ko, a do te go le czy róż ne cho ro by

Bo to wszyst ko 
prze cież Bo że, 
bo to wszyst ko
świę te,
Jak sta jen ka 
bet le jem ska 
z pro stym pol skim 
by dłem

O tym, że
ziołolecznictwo 
odeszło w cień 
po wiekach 
stosowania,
zdecydował rozwój
chemii farmaceutycznej

Uczest ni czki kon kur su na naj piek niej szy wia nek – Kra ków 2011 rok
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Mał go rza ta Sko wroń ska 

Pod sta wo wą za sa dą przy kom po -

no wa niu zie la (tak mó wi się na bu-

 kiet świę co ny 15 sierp nia) jest wy-

 ko rzy sta nie ziół, kwia tów, owo ców

i wa rzyw, ja kie ro dzi zie mia w oko-

 li cy, w któ rej miesz ka my.

Tra dy cja jed nak ewo lu u je – nie za-
 wsze w do brym kie run ku. Efek ty
zmian moż na ob ser wo wać tam, gdzie
do sierp nio wych bu kie tów do da je
się stor czy ki, za su szo ne kwia ty i orze-
 chy z in nych stref kli ma tycz nych. Nie
o to cho dzi w zie lu na Mat ki Bo skiej
Ziel nej. Ten bu kiet ma być hoł dem
dla te go, co roś nie bli sko nas. 

– Je śli ktoś miesz ka w mie ście, bę-
 dzie uży wał do kom po no wa nia bu-
 kie tów nie co in nych ro ślin niż ten,
kto miesz ka na wsi, w po bli żu łąk
i pól. Dla te go nie dzi wi mnie to, że
miesz cza nie wy ko rzy stu ją ro śli ny
ros ną ce pod blo kiem, nie raz włas -
no ręcz nie po sa dzo ne na klom bie
– mó wi et no bo ta nik Piotr Kle pac ki. 

Sierp nio we bu kie ty ziel ne róż nią
się tak że w za leż no ści od re gio nów,
w ja kich są two rzo ne. Te z Pod ha la wy-
 glą da ją nie co ina czej niż te spod Tar-
 no wa. Nie cho dzi tyl ko o kom po zy cję,
ale też o skład. W jed nych to le ro wa -
ne są wa rzy wa (na przy kład mar chew
i ziem niak), w in nych mo że być tyl ko
jabł ko w to wa rzy stwie ziół i kwia tów.
Zmie nia się za to spo sób zbie ra nia ziół
– nie gdyś od by wa ło się to za wsze wcze-
s nym ran kiem 15 sierp nia. Od te go
zwy cza ju gos po dy nie jed nak od cho -
dzą i naj czę ściej przy go to wu ją bu kiet
dzień wcześ niej. Istot ne jest też to, jak
ukła da się ro śli ny. Oka zu je się, że te,
któ re szyb ko więd ną i tra cą re pre -
zen ta cyj ny wy gląd, po win ny zna leźć
się w środ ku kom po zy cji – wte dy ma-
 ją szan sę we sprzeć się na tych, któ re
dłu żej trzy ma ją for mę. 

El żbie ta Au gu sty nek z Za la su, jed-
 na z la u re a tek kon kur su na naj pięk -
niej szy bu kiet w pier wszej edy cji (w
2010 r.), twier dzi, że stwo rze nie do bre-
 go bu kie tu to kil ku go dzin na ro bo ta,
pod czas któ rej trze ba zejść pół wsi.
Do da je, że to i tak krót ko, bo po ma gają
jej zna jo mość te re nu oraz wie dza,
gdzie i co roś nie. W jej prze pi sie na
ziel ny bu kiet kró lu ją zio ła, któ re zaj-
 mu ją dwie trze cie kom po zy cji. Wśród
nich są: le biod ka (zwa na też zie lem
Mat ki Bo skiej), róż ne od mia ny mię ty,
wro tycz, cy ko ria pod róż nik, by li ca pio-
 łun, szał wia. Gos po dy ni z Za la su kwia-
 tów do da je nie wie le – odro bi nę flok-
 sów i mie czy ków. Z wa rzyw: mar chew
i ku ku ry dzę. Z owo ców – jabł ko wbi te
na pa tyk. Nie za po mi na też o ga łąz -
kach ka li ny, ja rzę bi ny i lesz czy ny. 

W bu kie tach ziel nych Ka ta rzy ny
Pi lar czyk z No we go Tar gu też kró lu-
 ją zio ła, m.in. ru ta, dzie wan na,
krwaw nik i roz ma ryn. W prze ci -
wień stwie do El żbie ty Au gu sty nek
z zio ła mi mie sza jed nak du że ilo ści
kwia tów, m.in. mal wy i ge or gi nie. Ca-

 łość usztyw nia ją ma ków ki i wa rzy -
wa wbi ja ne na pa ty ki. 

Kra kow ski bu kiet au tor stwa Mi cha-
 li ny Kraw czyk z Kra ko wa to z ko lei po-
 pis ar ty stycz nych umie jęt no ści twór-

 czy ni. Co ro ku jej bu kie ty skła da ją się
prze de wszyst kim z nie bie skich kwia-
 tów (bo to ko lor ma ryj ny), żół tych ak-
 cen tów (ko lor pa pie ski) i nie wiel kiej
licz by zie lo nych do dat ków.  Ile gos po -

dyń, ty le po my słów na bu kie ty. Nie bój-
 my się eks pe ry men to wać i po sze rzać
wie dzę bo ta nicz ną. Dla tych, któ rzy
chcie li by wziąć udział w te go rocz nej
edy cji kon kur su „Cu dow na moc bu kie-

 tów”, przy go to wa liś my prze gląd hi tów
z dwóch po przed nich lat. Pa mię tać jed-
 nak trze ba, że bu kie ty po po wro cie do
do mu nie po win ny zna leźć się w wa zo -
nie z wo dą. Trze ba je usu szyć. �

Sto prze pi sów na zie le 
Prze pis na sierp nio wy bu kiet na Mat ki Bo skiej Ziel nej? Jed ne go nie ma, bo nie ma ka no nicz ne go zie la. 

Wszyst ko za le ży od wy o braź ni twór cy i ro ślin, ja kie ros ną w po bli żu
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Obraz Witolda Pruszkowskiego, ucznia Jana Matejki, zatytułowany: Procesja zielna (znany też jako: Niedziela zielna)

Co ro ku przy by wa uczest ni ków kon kur su na naj pięk niej szy bu kiet...
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