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CUDOWNA 

MOC BUKIETÓW

Li lia na So nik*

Ta kie ma my świę to 15 sierp nia – Mat -

ki Bo skiej Ziel nej. Świę to bo ta nicz ne

i me ta fi zycz ne, eko lo gicz ne i ar ty stycz -

ne. A przy tym ar cy no wo czes ne, go to -

we od sło nić chęt nym ca łą swo ją mi -

ster ną i zło żo ną pe da go gi kę. Czy po -

tra fi my je wy ko rzy stać? 

Każ dy re gion w Eu ro pie, każ de sza nu -
ją ce się mia sto chce mieć swo je świę to.
W po spiesz nym XXI wie ku, w nu żą co
nie sta bil nej rze czy wi sto ści, utrwa lo ne
wzbio ro wej świa do mo ści świę ta sta no -
wią punkt opar cia. Dla te go eu ro pej skie
mia sta kon ty nu u ją sta re zwy cza je, pod -
da jąc je cza sem pew nej re in ter pre ta cji.

Na Za cho dzie świę to Mat ki Bo skiej
Ziel nej by ło by wspie ra ne i na głaś nia ne,
aż sta ło by się sław ne w świe cie. Bo ła -
two je po dzi wiać: jest prze cież pięk ne.
Rów nie ła two wnim uczest ni czyć – zbie -
ra nie dzi kich ziół i kwia tów to do świad -
cze nie do stęp ne dla każ de go, fa scy nu -
ją ce i bez kosz to we. 

Mi łoś ni ków na tu ry to świę to uczy
bo ta ni ki, zwo len ni kom fi to te ra pii ofe -
ru je na pa ry iziół ka. Ama to rom ku li nar -
nych eks pe ry men tów da je szan sę na po -
szu ki wa nia nie ba nal nych przy praw, fa -

scy nu je pa sjo na tów bo ta ni ki i zdro we -
go sty lu ży cia. Na rę cza aro ma tycz nych
ziół i kwia tów po bu dza ją wy o braź nię
wraż li wych na pięk no. A czło wie ko wi
re li gij ne mu sta re ry tu a ły przy po mi na -
ją oWnie bow zię ciu Ma ryi ipra daw nych
opo wie ściach z nim zwią za nych.

Jesz cze nie wia do mo, ja ką da tę usta -
li Fran ci szek dla Świa to wych Dni Mło -
dzie ży w Kra ko wie. Gdy by jed nak wy -
bra no po ło wę sierp nia, trud no so bie
wy o bra zić, by pol ski zwy czaj nie za wład -
nął wy o braź nią mło dych.

Bo to świę to pro po nu je to, oczym ma -
rzy miesz ka niec Za cho du zmę czo ny ży -
ciem w wir tu al no-be to no wym świe cie. 

Nam też prze sta ły im po no wać che -
micz ne po lep sza cze sma ku, już nie chce -

my an ty bio ty ków na ka szel i le ków syn -
te tycz nych, gdy trze ba się ku ro wać
z drob niej szych do le gli wo ści. Już zdą -
ży liś my się nad zi wić, że naj lep si ku cha -
rze świa ta przy jeż dża ją do na szych la -
sów, by tu od kry wać sma ki ory gi nal -
nych przy praw. 

Tym cza sem na wet stu den ci bio lo gii
nie po tra fią roz poz nać po spo li tych dzi -
kich kwia tów. Po dob nie bez rad ni oka -
zu ją się na u czy cie le. Kto za tem ma uczyć
dzie ci ota cza ją cej je przy ro dy? 

Bo ta nicz ni anal fa be ci, ży je my
w świe cie be to no wym, zim nym i co raz
mniej przy jaz nym. Wo kół nas ter ra in -
co gni ta przy ro dy za poz na nej, nie roz -
poz na wal nej. Ca łe po ko le nie sta ło się
ofia rą wy klu cze nia bo ta nicz ne go.

Świat zro zu miał błąd i usi łu je nad -
ro bić stra ty. A my?

Kie dyś każ da ko bie ta czy ni ła ziel ny
bu kiet, by po tem znie go ko rzy stać. Zio -
ła wy peł nia ły do mo we ap te czki i słu ży -
ły ja ko le kar stwa. In nej me dy cy ny nie
by ło. Ta jem ne mo ce ro ślin wy ma ga ły
jed nak wie dzy. 

Tę wie dzę nie o patrz nie po rzu ci liś -
my. We dług le gen dy ucznio wie szu ka -
ją cy Ma ryi zna le źli w gro cie tyl ko kwia -
ty i zio ła. Tak po wsta ło tro chę ma gicz -
ne, a tro chę prag ma tycz ne prze ko na -

nie o cu dow nej mo cy po świę co nych
w dniu Wnie bow zię cia ziół. Sierp nio -
wa da ta sprzy ja ła le gen dzie – w tym
cza sie la to ku mu lu je w ro śli nach wszel -
kie skład ni ki ak tyw ne. Ze bra ne zio ła
le czy ły na praw dę, a ich świę ce nie pod -
kre śla ło, że na tu rze na le ży się sza cu -
nek. 

Dziś skoń czył się czas aro gan cji. Za -
pom nia na wie dza po wra ca. �

*Liliana Sonik,

prezes 

Stowarzyszenia

„Instytut 

Dziedzictwa”,

inicjatorka 

konkursu

„Cudowna 

moc bukietów”

Zio ła ikwia ty – za pom nia ne
le kar stwo dla du cha icia ła
Przeglądam fotografie z ubiegłych lat. Feeria barw, bukiety okazałe i maleńkie, kwietno-zielne drobiazgi i eleganckie,
monochromatyczne kompozycje. Autorskie, spontaniczne, kiedy indziej rygorystycznie tradycyjne. W środku
czerwone jabłko na patyku, wokół niego – plecione zioła w dowolnym układzie

Botaniczni analfabeci,
żyjemy w świecie
betonowym, zimnym
i coraz mniej
przyjaznym. Wokół 
nas terra incognita
przyrody zapoznanej,
nierozpoznawalnej

Oprócz tra dy cyj nych bu kie tów uczest ni cy kon kur su przy nie śli w 2012 ro ku do oce ny oka za łe kom po zy cje z ziół i kwia tów 
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Pod czas IV edy cji „Cu dow nej mo cy bu -

kie tów”, or ga ni zo wa nej 15 sierp nia przez

In sty tut Dzie dzic twa, roz strzy gnię ty zo sta -

nie na Ma łym Ryn ku kon kurs na bu kie ty

w ka te go riach: tra dy cyj ny bu kiet ziel ny, bu -

kiet miej ski, „ma ły” bu kiet (ka te go ria dla

dzie ci do lat 13).

Każ dy bu kiet mu si się skła dać z ro ślin

ze bra nych na po lach, łą kach i ogro dach. 

Pro gram im pre zy na Ma łym Ryn ku 

12-13 12-13 Przyj mo wa nie bu kie tów i re je -

stra cja zgło szeń

13 13 Pieśń ma ryj na ode gra na z wie ży Ma -

riac kiej

13.15 13.15 Świę ce nie bu kie tów ziel nych

13.30 13.30 Kon cert Jo an ny Sło wiń skiej z zes -

po łem

14.30 14.30 Ogło sze nie wy ni ków i na gro dze -

nie la u re a tów

Im pre zę po pro wa dzą Mie czy sław Czu -

ma i Le szek Ma zan.

Kon kurs na ziel ny bu kiet jest rów nież

or ga ni zo wa ny w Pod sto li cach. Szcze gó ło -

wy re gu la min kon kur su na stro nie 

www.in sty tut dzie dzic twa.pl.

Do 13 sierp nia In sty tut Dzie dzic twa

wraz z Mu ze um Far ma cji UJ za pra sza na

bez płat ne war szta ty zie lar skie. Szcze gó ło -

we in for ma cje oraz re je stra cja na stro nie:

www.in sty tut dzie dzic twa.pl. 

Zrób bukiet i wystartuj w konkursie

32502676

P A R T N E R            D O D A T K U
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Ma ria Ha wra nek

Pol ska to osta t ni kraj, w któ rym tra -

dy cja świę ce nia bu kie tów na Święto

Mat ki Bo skiej Ziel nej cią gle jest ży -

wa. Zwy czaj, nie gdyś po pu lar ny w kil -

ku na stu kra jach Eu ro py, m.in.

w Niem czech, An glii, kra jach Be ne -

luk su i Eu ro py Środ ko wej, za nikł pod

wpły wem pro te stan tyz mu i po stę pu -

ją cej se ku la ry za cji. 

– Nie do bit ki osta ły się w Ba wa rii czy
Ru mu nii, ale wszę dzie świę ce nie bu -
kie tów po ja wia się na za sa dzie wy -
jąt ko we go zja wi ska. Tra dy cja ma się
naj le piej na te re nie Kar pat, od Kra -
ko wa po Biesz cza dy. Tu wciąż bu kie -
ty ro bią bab cie i cio cie, któ re swo ją
wie dzę prze ka zu ją młod szym – mó -
wi et no bo ta nik Łu kasz Łu czaj, któ -
ry od kil ku lat two rzy bank zdjęć bu -
kie tów ziel nych świę co nych w pol -
skich koś cio łach. I do da je, że na tra -
dy cyj nym Pod la siu świę ci się bar dzo
ma ło, a we Lwo wie i Wil nie bu kie tów
nie zbie ra ją wier ni. Ku pu je się je od
zie la rek pod koś cio łem. 

Zie le się zmie nia 

Bu kie ty świę co ne z oka zji Wnie bow -
zię cia Naj święt szej Ma ryi Pan ny, tra -
dy cyj ne zwa ne zie lem, ma ją ma gicz -
ne wła ści wo ści i spe cjal ne miej sce
w do mu, czę sto obok świę te go ob -
raz ka. Nie wol no ich wy rzu cać. Za -
pew nia ją po myśl ność zbio ru – te go -
rocz ne go, gdy wsa dzi my go na dzień
lub dwa w po le ka pu sty, lub przy szło -
rocz ne go, gdy na sio na do da my do
wy sie wa nych zbóż. – To ma gicz ny
rek wi zyt, przy no si my go do do mu
i wie rzy my, że nam słu ży. Chro ni
dom przed pio ru na mi, a miesz kań -
ców przed cho ro bą. Nie wiel kie ilo -
ści za su szo nych, sprosz ko wa nych
ziół po da wa no zresz tą cho rym nie
ze wzglę du na ich wła ści wo ści lecz -
ni cze, ale ma gicz ne – mó wi Piotr Kle -
pac ki.

Pod ko niec XIX wie ku Se we ryn
Udzie la, któ re mu Kra ków za wdzię -
cza Mu ze um Et no gra ficz ne, w swo -
jej pra cy „Ro śli ny w wie rze niach lu -
du kra kow skie go” opi sał zio ła zbie -
ra ne na Mat ki Bo skiej Ziel nej w oko -
li cach Kra ko wa. Po nad sto lat póź -
niej, w 2009 ro ku, et no bo ta nik Łu -

kasz Łu czaj po sta no wił spraw dzić,
jak zmie ni ła się kom po zy cja świą -
tecz ne go zie la. Sfo to gra fo wał 482 bu -
kie ty z tych sa mych 13 miej sco wo ści,
któ re kie dyś od wie dził je go po przed -
nik. – W bu kie tach mniej jest ro ślin
dzi kich i lecz ni czych, wię cej ogro do -
wych, to trend ogól no pol ski. Pod Kra -
ko wem prze sta no świę cić groch, daw -
niej po pu lar ną ro śli nę upra wo wą, za
to świę ci się aro nię i wi no gro na. Nie -
któ re ro śli ny, jak mak czy ko no pia,
zni kły z bu kie tów, bo ich upra wa zo -
sta ła za ka za na. Po ja wia ją się spo ra -
dycz nie, a ich wkom po no wa nie wy -
ma ga spo rej od wa gi – opo wia da Łu -
czaj. W ma ło pol skich bu kie tach próż -
no szu kać rów nież ty siącz ni ka, ru ty
i mar chwi. Nie zmien nie są nato miast
wro tycz, mię ta, krwi ściąg le kar ski,
dziu ra wiec i zbo ża. Z ko lei na wi dok
zie la z na wło cią ka na dyj ską, cy nią,
f lok sem rut be ką i ja rzę bi ną Udzie la
dziś moc no by się zdzi wił. 

Łą ka in stant 

Lu dzie we wsiach mó wią, że świę ci -
li by wię cej ziół, gdy by mo gli je zna -
leźć. Dziś o wie le rza dziej ho du je się
by dło, za ni ka ją pa stwi ska, na któ rych
ro sły le biod ka, dzie więć sił i ma cie -
rzan ka. Łąk też jest co raz mniej, wie -
le z nich le ży od ło giem. – Nie ko szo -
na łą ka sta je się co raz żyź niej sza, co
spra wia, że za da ma wia ją się na niej
je den, dwa do mi nu ją ce ga tun ki. Zbiór
sia na wy ja ła wia łą kę, dzię ki cze mu
mo że się na niej roz wi jać wię cej ga -
tun ków – tłu ma czy Łu czaj. 

Dla te go et no bo ta nik stwo rzył mie -
szan kę, któ ra poz wa la od two rzyć pol -
ską łą kę we włas nym ogród ku. Co ro -
ku włas no ręcz nie zbie ra na sio na, któ -
re na stęp nie kom po nu je w trzy ze -
sta wy: „Pol ska łą ka kwiet na”, „Kwiet -
na mu ra wa” i „Kwia ty po lne”. Jed ne
wy ma ga ją ko sze nia, in ne nie. Za ma -
wia ją je pa sjo na ci – dział kow cy, le ka -
rze, eko lo dzy. – To, co sprze da ją w su -
per mar ke tach ja ko „łą kę”, to agre -
syw na tra wa i nie od po wied nie ga -
tun ki kwia tów. Jed nym sło wem, szajs
– mó wi.

Zio ła zna ne i nie zna ne 

W bu kie tach dla Mat ki Bo skiej Ziel -
nej nie mo że za brak nąć ziół. Wie lu
z nas nie zna dziś pol skich ro ślin aro -

ma tycz nych i my śli, że nie ma z ni mi
nic wspól ne go. Czy na pew no? Na
war szta tach w Ogro dzie Bo ta nicz -
nym pro wa dzo nych przez Kle pac -
kie go dzie ci, kosz tu jąc lub czy ka, wy -
krzy ki wa ły: „To jest mag gi”! Po pu lar -
ny za spra wą azja tyc kich kuch ni ga -
lan gal, ko rzeń przy po mi na ją cy im -
bir, po pol sku zwa ny jest gał gan tem.
Po wszech nie sto so wa no go w kuch -
ni sta ro pol skiej, któ ra nie gdyś sły nę -
ła z łą cze nia prze ciw staw nych sma -
ków, na przy kład słod kie go i ostre -
go. Nie wie lu wie, że po pu lar ny ty -
mia nek to po pro stu ma cie rzan ka,
a śró dziem no mor skie ore ga no ma

swo ją pol ską od mia nę – le biod kę po -
spo li tą (Ori ga num vul ga re). Choć
mniej aro ma tycz na, do sko na le
spraw dza się w kuch ni.

Wie le z tych ziół moż na ze brać na
No wo huc kich Łą kach i Za krzów ku
(naj le piej zro bić to przed kwit nie -
niem, wte dy ma ją naj wię cej olej ków).
Kil ka lat te mu Kle pac ki ro bił im pre -
zę, na któ rą po sta no wił ugo to wać tra -
dy cyj ny pol ski barszcz zro bio ny na
ba zie bar szczu zwy czaj ne go (wer sja
bu ra cza na po wsta ła póź niej). Mu siał
wstać przed 7 ra no. Gdy po wie dział
o tym swo jej ko le żan ce, z miej sca
zde cy do wa ła się mu to wa rzy szyć.
Dziś jest je go żo ną. 

– Zio ła nie mu szą prze ży wać re -
ne san su. Współ czes ny prze kaz z ko -
lo ro wych ma ga zy nów na kła da się na
tra dy cję sto so wa nia ziół. Na przy kład
dzien ni karz pi sze o mię cie i za in spi -
ro wa na 50-let nia czy tel ni czka nie
wie, czy idzie ją ze brać, bo ro bi ła to
ja ko dziec ko, czy dla te go, że dziś mię -
ta jest mod na. Kul tu ra lu do wa szyb -
ko się zmie nia i bar dzo do brze, bo
za kon ser wo wa na sta je się ce pe lia dą.
Nie ma też nic złe go w fa scy na cji na -
tu ral ny mi spe cy fi ka mi z od leg łych
kra jów, któ re po zna je my dzię ki ko -
mer cyj nym me cha niz mom. No we
czy sta re, waż ne, że wciąż jest w nas

ży wa po trze ba się ga nia po si ły na tu -
ry – uwa ża Kle pac ki.

Łu cza ja też łą czy z Kra ko wem ane -
gdo ta. Kie dyś przy je chał tu na wy -
kład, za pom niał por tfe la. Ca ły dzień
ży wił się ro śli na mi zna le zio ny mi na
Plan tach, głów nie owo ca mi ja rzę bu
szwedz kie go. W swo jej naj no wszej
książ ce po da je prze pi sy na da nia z 60
dzi kich ro ślin ja dal nych Pol ski, m.in.
na na lew kę z owo ców bar szczu i pie -
ro gi z liś ćmi bu ko wy mi .

Śmierć czy mo da? 

Czy tra dy cja ukła da nia bu kie tów
prze trwa? Kle pac ki jest pod tym
wzglę dem pe sy mi stą: – Mat ki Bo skiej
Ziel nej to jed no ze świąt, któ re umrą
wraz z in du stria li za cją. Ści śle zwią -
za ne z cy klicz no ścią pór ro ku, wy -
ma ga po la, z któ re go mo że my ze brać
plo ny na szej pra cy. Miesz kań cy mia -
sta nie ma ją skąd ich brać. Być mo -
że na chwi lę sta nie się miej ską mo -
dą. Nie ma jed nak szans, by wpi sa ło
się w nurt eko lo gicz ny i we gań ski, bo
je go wy znaw cy się ga ją do bar dziej
eg zo tycz nych i nie ka to lic kich ko rze -
ni. Hip ste rzy? Ba wią się kon wen cją
miej ską i drob no miesz czań ską – jak
cho ciaż by dział ki – nie wiej ską. Zie -
le prze trwa tyl ko w wiej skiej, ka to -
lic kiej ni szy. 

Łu czaj jest in ne go zda nia: – Na stę -
pu je wiel ka de ge ne ra cja wie dzy na
te mat ro ślin, od cho dzi my też od wie -
rzeń ma gicz nych. Jed nak prze glą da -
jąc zdję cia, by łem za sko czo ny, jak
wie le ro ślin jesz cze się świę ci. Od nie -
daw na Mat ki Bo skiej Ziel nej to dzień
wol ny. My ślę, że to szan sa na odro -
dze nie się tej tra dy cji, któ ra cią gle
ży wa jest tam, gdzie lu dzie ma ją kon -
takt z na tu rą. My ślę, że nie któ rzy za -
czy na ją ją trak to wać jak gar den show,
oka zję do te go, by po pi sać się tym,
co upra wia ją w ogro dzie. Na Ziel ną
ro bi się skrom na mo da.

Na ba zie zgro ma dzo nych ma te -
ria łów Łu czaj pla nu je pu bli ka cję re -
gio nal nych mo no gra fii. Kto chce do -
ło żyć swo ją ce gieł kę do pro jek tu, mo -
że prze słać zdję cia bu kie tów na adres
ziel na@lu czaj.com. Et no bo ta ni ko wi
wciąż bra ku je zdjęć z naj bar dziej za -
chod niej czę ści Be ski dów (Biel sko-
Bia ła, Ży wiec, Cie szyn, An dry chów
i Wa do wi ce). �

Ty mia nek, czy li ma cie rzan ka
Bukiety na Matki Boskiej Zielnej robi się jeszcze tylko w Polsce, Kraków ma dla tej tradycji szczególne zasługi. Jak długo? – To święto

umrze wraz z industrializacją – uważa Piotr Klepacki, krakowski etnobotanik. Łukasz Łuczaj, kolega po fachu, jest innego zdania: – Na

Matkę Boską Zielną robi się skromna moda. To, czy przetrwa, zależy od nas. Polskie zioła znamy lepiej, niż nam się wydaje

Kie li szek wi na czos nko we go, a po tem

ką piel w se le rze. Każ da ro śli na lecz ni -

cza ma swój spo sób uży cia, któ ry naj -

sku tecz niej wy do by wa za war te w niej

olej ki ete rycz ne. 

Nie któ re, na przy kład bez, za leż nie od
spo so bu przy rzą dze nia na da ją się do
le cze nia róż nych scho rzeń – su szo ne
owo ce do bre są na gry pę i gar dło, po -
wi dła – na bie gun kę, a na par – na za pa -
le nia skó ry. In ne, jak cha ber czy by li -
ca po spo li ta, moż na tyl ko za pa rzyć.
Daw niej z ziół ro bio no ga la re ty i tzw.
kon ser wy (zio ła za sy py wa ne du żą ilo -
ścią cu kru). Dziś naj bar dziej po pu lar -
ne są od wa ry i na pa ry, ale z ziół mo że -
my zro bić też na lew kę czy ma se czkę.

Zna ne ro śli ny po tra fią nas za sko -
czyć – na lew ka ze zwy kłe go sło necz -
ni ka do bra jest na go rą czkę, a na par
z szy szek chmie lo wych – na uspo ko -
je nie. Są też zio ła, któ re nie wy ma ga -
ją ob rób ki – nad ła ma na ło dy ga glist ni -
ka le czy bro daw kę, a świe że li ście bab -
ki lan ce to wa tej po ma ga ją w go je niu
ran. Z nie któ ry mi zio ła mi trze ba uwa -
żać – nie wła ści wie sto so wa na ru ta, kon -

wa lia czy wspom nia ny glist nik mo gą
być tru ją ce. 

Przy zbio rze ziół istot ne są czas
i miej sce. Nie po win no się zbie rać ziół
z te re nów za nie czysz czo nych, po ło -
żo nych nie da le ko fa bryk i tras sa mo -
cho do wych. Każ de zio ło ma swo ją po -
rę zbio ru – mo ment, w któ rym za wie -
ra naj wię cej olej ków ete rycz nych. Nie
bez zna cze nia jest też po ra dnia – zwy -
kle zio ła zbie ra się w po łud nie, kie dy
są su che, ale nie prze su szo ne. Nie któ -
re ga tun ki zie la rze zbie ra ją pod czas
peł ni Księ ży ca. 

Słow nik po jęć zwią za nych z zio ło -
lecz nic twem:

Ką piel – mo że być nie tyl ko przy -
jem na, ale rów nież lecz ni cza. Naj czę -
ściej przy go to wu je się ją na ba zie na -
pa ru lub od wa ru. Ką piel z do dat kiem
ko ry dę bo wej po ma ga przy prze wle -
kłych scho rze niach skó ry, z ja łow cem
– dzia ła prze ciw re u ma tyz mo wi i po -
da grze, z se le rem – po ma ga na od mro -
że nia, z ziem nia ka mi – na świąd i wy -
pry ski skór ne, a z ty mian kiem – po bu -
dza krą że nie.

Ka ta plazm – for ma le ku do sto so wa -
nia ze wnętrz ne go. Za la ne wrząt kiem
zio ło za wi ja się w płót no i przy kła da
na cho re miej sce. Ka ta plazm z mię ty
pie przo wej do bry jest na za pa le nia ja -
my ustnej, okost nej, ob rzę ki i owrzo -

dze nia, z lnu – na opa rze nia, od mro -
że nia i trud no go ją ce się ra ny, z ru mian -
ku – na za pa le nie spo jó wek.

Ma ce rat – wod ny wy ciąg na zim no.
Roz drob nio ne zio ła za le wa się wo dą
o tem pe ra tu rze po ko jo wej i po zo sta -

wia na pół go dzi ny, ce dzi przez płót -
no i pi je te go sa me go dnia. Ma ce rat
z tasz ni ka – zna ne go, trud ne go do wy -
tę pie nia chwa stu o ser co wa tych list -
kach – re gu lu je zbyt ob fi te krwa wie nia
mie sią czko we, a z pra wo śla zu – le czy
bó le gar dła. 

Ma se czka – owo ce i zio ła go tu je się,
mik su je, mie sza z biał kiem lub… twa -
roż kiem. Ma se czka z la wen dy czy dzie -
wan ny pod le czy trą dzik, z po ziom ki
i roz ma ry nu – od mło dzi ce rę. Ma se -
czki ro bi się też m.in. z bab ki lan ce to -
wa tej, czar ne go bzu, chmie lu, ło pia nu
i li py. Wszyst kie ma se czki zio ło we ma -
ją efekt ścią ga ją cy, dla te go na le ży po
nich sto so wać krem na wil ża ją cy. 

Mia zga – utar te zio ło lub ko rzeń
prze zna czo ne do sto so wa nia ze wnętrz -
ne go i we wnętrz ne go. Z czos nku sto -
so wa na jest przy prze zię bie niach i cho -
ro bach je lit, a z ce bu li przy bó lach reu -
uma tycz nych. 

Na lew ka – przy rzą dza się ją ze świe -
żych lub su szo nych ro ślin za la nych al -
ko ho lem (naj lep szy 70-proc. spi ry tus).
Po kil ku na stu dniach na da je się do spo -

Wi no, po wi dła czy ką piel? Naj lep szy spo sób na zio ło

Mik stu ry zio ło we w Mu ze um Far ma cji w Kra ko wie
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Bu kiet skom po no wa ny z ziół ros ną cych na po dkra kow skich łą kach
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Wiele z ziół można
zebrać na Nowohuckich
Łąkach i Zakrzówku
(najlepiej zrobić to
przed kwitnieniem,
wtedy mają najwięcej
olejków)
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ży cia, zwy kle w ilo ści kil ku kro pel na
2-3 kie lisz ki wo dy dzien nie. Na lew ka
z gło gu uła twia za sy pia nie, a z sos ny
re gu lu je pra cę prze wo du po kar mo -
we go.

Na par – jed na z naj czę ściej sto so wa -
nych form wy cią gu z ziół. Zwy kle przy -
go to wa ny z li ści lub kwia tów, któ re za -
le wa się wrzą cą wo dą jak her ba tę, z tą
róż ni cą, że zio ła zo sta wia się na kil ka -
na ście mi nut i od ce dza. Na pa ry ro bi
się nie mal ze wszyst kie go, m.in. z any -
żu, ru mian ku, dziu raw ca, szał wii, bab -
ki lan ce to wa tej, cy ko rii, li ści brzo zy.

Ole jek – utłu czo ne lub roz tar te zio -
ła za le wa się oli wą z oli wek lub ole jem
ro ślin nym i od sta wia w ciep łe miej sce
na 2-3 ty god nie. Za war tość sło i ka na -
le ży mie szać każ de go dnia, po tem od -
ce dzić, i za lać nim ko lej ną po rcję świe -
żych ziół (aż do uzy ska nia peł ne go na -
sy ce nia). Trud no go uzy skać w wa run -
kach do mo wych. Po wszech nie zna ny
jest ole jek mię to wy, ró ża ny czy eu ka -
lip tu so wy, ale moż na go też wy do być
m.in. z goź dzi ka, me li sy, sos ny, ko pru
czy ta ta ra ku.

Od war – dru ga naj bar dziej po pu lar -
na for ma przy go to wy wa nia ziół. Roz -
drob nio ne ko rze nie, owo ce, na sio na,
ło dy gi czy ko rę za le wa się wo dą o tem -
pe ra tu rze po ko jo wej i ogrze wa od kil -

ku mi nut do pół go dzi ny, nie do pusz -
cza jąc do wrze nia. Na ko niec zio ła się
od ce dza. Od war przy go to wu je się
m.in. z dzie wan ny, dę bu, na giet ka, lub -
czy ku czy owo ców ma li ny.

Płu kan ka do wło sów – przy go to wu -
je się ją po dob nie jak na par, czas pa -
rze nia za leż ny jest od ro dza ju zio ła.
Zwy kle wło sy i skó rę gło wy mo czy się
w niej przez kil ka mi nut. Mo że roz jaś -
nić (ru mia nek, dzie wan na, na gie tek)

lub przy ciem nić (szał wia, roz ma ryn,
orzech wło ski) wło sy, wy le czyć z łu -
pie żu (ar ni ka, ło pian) czy ło jo to ku
(brzo za).

Po wi dła – owo ce ro ślin lecz ni czych
go tu je się z cu krem czy mio dem lub
sa me, do pó ki nie uzy ska ją mio do wej
kon sy sten cji. Przy go to wa ne w pier -
wszy spo sób kwia ty bzu do bre są na
prob le my z prze mia ną ma te rii, a ugo -
to wa ne we dle dru giej re cep tu ry owo -

ce ja łow ca sto su je się na prob le my
z ukła dem mo czo wym.

Sy rop– przy go to wu je się go z so ków
owo co wych lub zio ło wych ma ce ra tów
pod grze wa nych z cu krem aż do zgęst -
nie nia. Sy rop z ce bu li jest po wszech nie
sto so wa ny w scho rze niach dróg od de -
cho wych, azchrza nu ma dzia ła nie prze -
ci wre u ma tycz ne i bak te rio bój cze.

Sok – umy te zio ła miaż dży się i zo -
sta wia w tem pe ra tu rze po ko jo wej

na kil ka dni lub wy ci ska za po mo cą
so ko wi rów ki. Sok ze świe że go
krwaw ni ka oczysz cza krew, z ko rze -
ni ło pia nu le czy prze wód po kar mo -
wy, a z aloe su dzia ła prze ciw bak te -
ryj nie i re ge ne ru je. 

Wi no – mniej po wszech na for ma
wy cią gu z ziół. Przy go to wu je się je
m.in. z czos nku i cy try ny. Po 24 go -
dzi nach do jrze wa nia roz le wa się je
do bu te lek, kor ku je i pi je po łyż ce
sto ło wej ra no i wie czo rem przy prze -
zię bie niu. Z ko lei zmik so wa ne li ście
aloe su mie sza się z czer wo nym wi -
nem i mio dem, a na stęp nie wkła da
do lo dów ki. Wi no aloe so we sto so -
wa ne jest w scho rze niach prze wo -
du po kar mo we go, głów nie w owrzo -
dze niu żo łąd ka, dwu nast ni cy i je li -
ta gru be go. �

Słowniczek przygotowano na podsta-

wie: B. Kuźnicka, M. Dziak – „Zioła

i ich stosowanie. Historia i współcze-

sność”, Warszawa 1992, B. Koskow-

ski – „Receptura, czyli prawidła przepi-

sywania i przyrządzania leków”, War-

szawa 1916, D. Pastok – „437 sposo-

bów kąpieli”, Warszawa 1996, „118

sposobów pielęgnacji włosów”, War-

szawa 1994, „345 sposobów pielę-

gnacji cery”, Warszawa 1994

Ma ria Ha wra nek

Nie dzie la, go dzi na 13, upał. Spo ty ka -

my się przed ma low ni czym koś ciół kiem

na Gro dzi sku ko ło Ska ły. Ewa Mi ko łaj -

ska, hi sto ryk sztu ki i flo ryst ka, ukła da

do nie go bu kie ty od dzie się ciu lat. 

– To dla mnie nie sa mo wi ta przy go da
– mó wi. W sa mo cho dzie cze ka już kosz
pe łen kwia tów i ziół, któ re ra no przed
mszą po zbie ra ła na oko licz nych łą kach.
Po dro dze na za mek w Pie sko wej Ska -
le nie raz się za trzy ma my, bo wpad nie
jej woko dzie wan na lub fio le to wy kwiat,
któ re go na zwy jesz cze nie zna. Wie czo -
rem z pew no ścią spraw dzi ją w jed nej
z ksiąg zie lar skich z zam ko wej bib lio te -
ki. W 2007 ro ku naj cie ka wsze ilu stra cje
ziół ze zbio rów bib lio te ki za pre zen to -
wa ła na wy sta wie „Ima go Flo re”.

Sia da my w za cisz nym ogród ku
w pry wat nej czę ści zam ku. Pani Ewa
wy cho wa ła tu taj trój kę dzie ci. Jest kie -
row ni kiem zam ku, ra zem z mę żem Ol -
gier dem – ku sto szem – pra cu ją i miesz -
ka ją tu taj od dwu dzie stu lat. Na sto le
trzy na czy nia z wo dą, a w nich: bia łe by -
li ca po spo li ta i krwaw nik, żół te ko can -
ka (po lna iogro do wa) ina włoć, sre brzy -
sto-sza re kul ki ło pia nu, fio le to we kwiat -
ki ogó recz ni ka, pa ste lo wa mię ta pie -
przo wa, le biod ka, sło necz nik, dzi ki słod -
ko pach ną cy gro szek, pra wo ślaz, ru mia -
nek, owies i ży to. – Tra dy cyj nie zbo ża
do bu kie tu po win ny być doj rza łe, tak
by moż na je by ło póź niej do dać do przy -
szło rocz ne go wy sie wu. Ja ze wzglę dów
ko lo ry stycz nych wo lę jed nak zie lo ne
– tłu ma czy. 

Pani Ewa pier wsze bu kie ty za czę ła
ukła dać dla ma my – zbie ra ła kwia ty złąk
wo kół Ja worz na. Na po waż nie kwia ta -
mi za czę ła się zaj mo wać, gdy prze pro -
wa dzi ła się na za mek w Pie sko wej Ska -
le. Za led wie kil ka ty god ni po prze pro -
wadz ce przy go to wy wa ła go na im pre -
zę to wa rzy stwa my śliw skie go. Po po -
moc w de ko ra cji wnętrz za dzwo ni ła do
cio ci, któ ra od lat ro bi ła kom po zy cje
z kwia tów na róż ne oko licz no ści. Cio -
cia po mog ła, ale po wie dzia ła: – Mu sisz
sa ma się na u czyć, nie bę dę za wsze przy -
jeż dża ła. Na pięk ne de ko ra cje kwia to -
we pani Ewa na pa trzy ła się pod czas sty -
pen dium wWiel kiej Bry ta nii, skąd przy -
wioz ła ma sę li te ra tu ry. Póź niej w Kra -
ko wie ukoń czy ła kurs flo ry stycz ny. Ukła -

da kwia ty na swój za mek, do Mię dzy -
na ro do we go Cen trum Kul tu ry i Mu ze -
um Na ro do we go. 

– Tra dy cyj ny bu kiet był ogrom ny, bo
zio ła mia ły wy star czyć na ca ły rok. Ko -
bie ty za no si ły go do koś cio ła wchu stach
prze wią za nych na ple cach. Za wie rał du -
żo ziół, cza sem ma ło efek tow nych. Czę -
sto by ły to zio ła ko bie ce, zwią za ne z re -
gu la cją cy klu, jak np. krwaw nik czy przy -
wrot nik, czy pie lę gna cją cia ła – ko ni czy -
na czer wo na ma wła ści wo ści ujędr nia -
ją ce i od mła dza ją ce, a z dzie wan ny ro -
bio no na wsiach płu kan ki na da ją ce wło -
som po łysk – opo wia da. Bu kiet na Ziel -
ną rzą dzi się spe cjal ny mi pra wa mi – mo -
że, a na wet po wi nien być ener ge tycz ną
mie szan ką ko lo rów, któ rych w kla sycz -
nych kom po zy cjach flo ry stycz nych ra -
czej się nie łą czy. – Dla mnie bu kiet mu -
si być ogni sty, pło ną cy, ener ge tycz ny.
Wy ra ża peł nię la ta. 

Pani Ewa zwy kle zbie ra zio ła i kwia -
ty dzień wcześ niej, by ra no móc spo koj -
nie kom po no wać bu kiet. Naj le piej ro -
bić to ko ło po łud nia, tak by zio ła, prze -
zna czo ne do póź niej sze go usu sze nia,
za wie ra ły ma ło wo dy. Na stęp nie flo ryst -
ka wkła da je do wa zo nu. Nie szko dzi, je -
śli nie któ re lek ko zwięd ną, ta ki ich urok
– to ko lej ne od stęp stwo od pra wi deł flo -
ry stycz nych. Tym bar dziej że po po wro -
cie z koś cio ła nie wkła da my bu kie tu do
wo dy. W tra dy cyj nych do mach czę sto
umiesz cza no go za świę tym ob ra zem,
dzi siaj mo że my usu szyć go w wa zo nie. 

– Za nim za bie rze my się do ukła da -
nia kom po zy cji, mu si my pod jąć klu czo -
wą de cy zję: ro bi my bu kiet pła ski – na rę -
kę, czy okrąg ły – do wa zo nu. W pier -
wszym przy pad ku z du żych, drob nych
form – na przy kład żół tej na wło ci – ro bi -
my wy so kie i lek kie tło. Na stęp nie scho -
dzi my co raz ni żej – naj wię ksze inaj cięż -

sze kwia ty po win ny się zna leźć na do le
kom po zy cji. W przy pad ku bu kie tu
okrąg łe go dzia ła po dob na za sa da – prze -
cho dzi my od lżej szych do cięż szych ak -
cen tów, roz ło żo nych wo kół trzech lub
pię ciu cen tral nych pun któw (do ich wy -
zna cze nia rów nież mo że nam po słu żyć
na włoć). Zio ła tra dy cyj nie ukła da my
gru pa mi – dzię ki te mu daw niej w ra zie
po trze by ła twiej by ło je od na leźć. Po za
tym zio ła czę sto ma ją drob ne kwia ty,
w ma sie są też bar dziej wi docz ne. Naj -
waż niej sze, by pod czas do bie ra nia kwia -
tów usu wać li ście zdol nych par tii ro ślin
– ina czej bu kiet szyb ko nam „spuch nie”
i nie bę dzie my go w sta nie utrzy mać
w rę ce. Oso bi ście w bu kie cie lu bię po -
wtó rze nia ko lo ru i kształ tu, raz w wię -
kszym, raz w mniej szym wy da niu, na
przy kład: sre brzy sto-fio le to wy drob ny
oset iwię kszy, utrzy ma ny wpo dob nych
bar wach ło pian lub po kaź na mal wa

w pa rze z drob niej szym pra wo śla zem.
Dzię ki te mu bu kiet nie jest nud ny. 

Na ko niec flo ryst ka zdra dza se kret -
ny skład nik uda ne go bu kie tu: – Już sa -
me ko lo ry i za pa chy ziół nas od stre so -
wu ją. Na ukła da nie po win niś my prze -
zna czyć dwie-trzy go dzi ny, tak by móc
się tą chwi lą na cie szyć. Nie ro bi my te -
go na czas. To świę to da je nam do sko -
na ły pre tekst, by się za trzy mać i po być
z na tu rą – nie mu si my przy rzą dzać nie -
zli czo nych dań jak na Bo że Na ro dze -
nie czy Wiel ka noc. Naj waż niej sze, by
mieć z te go przy jem ność. Je śli bu kiet
się uda, mam z te go wiel ką sa tys fak cję.
Dla mnie ukła da nie jest tro chę jak me -
dy ta cja. �

Jak skom po no wać ziel ny bu kiet?
– Najważniejsze, by mieć z tego przyjemność. Dla mnie układanie jest trochę jak medytacja – mówi florystka Ewa

Mikołajska. Jej zdaniem bukiet na Matki Boskiej Zielnej musi być ognisty i energetyczny, ułożony bez pośpiechu

i z refleksją. Powinny się w nim znaleźć zioła i kwiaty ogrodowe

Pani Ewa Mi ko łaj ska przy ukła da niu bu kie tu
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Perkolator – urządzenie do
otrzymywania wyciągu z ziół 
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Nóż do szat ko wa nia ziół podobnie jak widoczny obok perkolator to jedno z wielu
eksponatów krakowskiego Muzeum Farmacji
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Więcej o tym, jak wykonać bukiet 

z ziół i kwiatów:

cudownamocbukietow.pl          
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ROZMOWA Z 
o. Mar ce linem 
Janem Pie try ją

MA RIA HA WRA NEK: Czy zio ła są dla każ -

de go?

O. MAR CE LIN JAN PIE TRY JA: Pan Bóg
w Bib lii wska zał po nad 70 ziół, m.in.
owo ce, ko rę i kwiat gra na tu, hi zop, mir -
rę, cedr, a także wi no i oli wę. Z pun ktu
wi dze nia me dycz ne go le ki po cho dze -
nia ro ślin ne go są bez piecz niej sze – są
nie szko dli we, o ile źle się ich nie sto -
su je. Chlo ro fil i he mo glo bi na ma ją ta -
ką sa mą bu do wę ato mo wą, ka pi tal nie
się ze so bą łą czą i wchła nia ją. Nato -
miast wszyst kie le ki syn te tycz ne mu -
si prze two rzyć wą tro ba. Skut ki ubocz -
ne nie raz są bar dziej szko dli we niż le -
cze nie. W Sta nach 250 tys. lu dzi rocz -
nie umie ra na sku tek dzia łań ubocz -
nych le ków syn te tycz nych. W kli ni -
kach w Pe ru oprócz le ka rzy pra cu ją
zie la rze – cu ran de ros. Wza jem nie się
sza nu ją, kon sul tu ją i wspo ma ga ją. Efek -
ty le cze nia są wspa nia łe.
Era le ku syn te tycz ne go kie dyś się

skoń czy?

– Prze mysł far ma ce u tycz ny ni gdy
do te go nie do pu ści. Obo wią zu ją ce
prze pi sy są nie ko rzyst ne dla zio ło lecz -
nic twa – lek zio ło wy mu si speł niać ta -
kie sa me nor my jak lek syn te tycz ny,
mu si mieć pa tent, przejść ba da nia kli -
nicz ne i te sty na lu dziach, co trwa la -
ta i kosz tu je mi lio ny. Ma łych pro du -
cen tów zió łek na to nie stać. Ale co raz
wię cej lu dzi za czy na trak to wać zio ło -
lecz nic two po waż nie. Już Fle ming
ostrze gał, by nie za chwy cać się pe ni -
cy li ną. Bak te rie uczą się, jak omi jać
an ty bio ty ki. My przyj mu je my je od
dzie ciń stwa wraz z po ży wie niem
– prze de wszyst kim z mię sem – i po -
tem na nas nie dzia ła ją, gdy je steś my
cho rzy. Współ czes ny czło wiek jest nie -
cier pli wy, ocza ro wa ny po stę pem tech -
no lo gicz nym me dy cy ny. Chi rur gia
rze czy wi ście ra tu je lu dzi w sy tu a cjach,
w któ rych ina czej by nie prze ży li. Nato -
miast me dy cy na aka de mic ka często
le czy ob ja wy, nie przy czy ny cho ro by
– na przykład cho ro bą, któ rą le czy
u pod staw, jest grzy bi ca, bo grzy ba
trze ba po pro stu za bić. 
My ślę, że wie lu le ka rzy by się z oj cem

nie zgo dzi ło.

– To nie jest mo je zda nie, pi szą o tym
au to ry te ty me dy cy ny na tu ral nej. Na
przy kład cho le ste rol to jest ście ma na -
u ko wa. Dziad ko wie ma so wo ku pu ją
le ki na je go ob ni że nie, tym cza sem on
jest po trzeb ny w na szym or ga niz mie
– 75 proc. mó zgu jest zbu do wa ne z cho -
le ste ro lu, bez nie go nie ma pro duk cji
ko mó rek i hor mo nów. Skut ki ubocz -
ne le ków na je go ob ni że nie? De men -
cja, wy le wy, wy nisz cze nie wą tro by.
To nie cho le ste rol jest od po wie dzial -
ny za miaż dży cę. Nie za leż ne gru py na -
u kow ców oba li ły mit, że to je dy ny wi -
no waj ca wie le lat po tym, jak zna le zio -
no pół to ra rocz ne dziec ko, któ re mia -

ło ta ką za a wan so wa ną miaż dży cę jak
sta ry czło wiek, a prze cież nie pi ło, nie
pa li ło i nie ja dło mię sa. Przy czyn miaż -
dży cy jest wie le, ale naj waż niej sze są
nie do bo ry kwa su fo lio we go, wi ta mi -
ny B6 i B12. Gdy nie ma kwa su, roś nie
po ziom ho mo cy ste i ny od po wie dzial -
nej za sta ny za pal ne na czyń krwio noś -
nych. Kie dy o tym prze czy ta łem, z cie -
ka wo ści zba da łem so bie po ziom ho -
mo cy ste i ny – był trzy krot nie prze kro -
czo ny. Mie siąc bra łem lek dla ko biet
w cią ży z kwa sem i wi ta mi na mi – po -
ziom zma lał o po ło wę. 
Cze go jesz cze nam bra ku je?

– Zwy kle ma my za ma ło krze mu,
zwa ne go pier wiast kiem ży cia. Umoż -
li wia dzia ła nie na sze go mó zgu, dla te -
go w kom pu te rach mon tu je się płyt ki
krze mo we. Dziś już nie do star cza my
go z wo dą źró dla ną i na tu ral nym je dze -
niem, po za tym wy ko rzy stu ją go pa so -
ży ty, któ re ży ją w na szym or ga niz mie.
De fi cy ty krze mu po wo du ją ra ka lub
wy lew. Co wię cej, w je go miej sce wbu -
do wu je się bar dziej ak tyw ny pier wia -
stek – wapń, któ ry po wo du je, że na sze
na czy nia twar dnie ją. Nie e la stycz ne jak
PCV ła two ule ga ją przer wa niu.
Kie dy osta t nio wziął oj ciec as pi ry nę?

– Nie pa mię tam. Od kil ku dzie się -
ciu nie po łkną łem żad nej tab let ki syn -
te tycz nej. Co dzien nie ra no wy pi jam
łyk ole ju z ro kit ni ka, póź niej olej
z ostro pe stu pla mi ste go na wą tro bę,
my ję zę by i płu czę gar dło bal sa mem
ka pu cyń skim. Tak przy go to wa ny do

dnia mo gę ru szać. Przez ca ły dzień nie
pi ję in nych her bat niż zio ło we. Od cza -
su do cza su oczysz czam or ga nizm kro -
pla mi prze ciw ko pa so ży tom – wy cią -
giem z szał wii, pio łu nu, orze cha wło -
skie go czy goź dzi ka, naj le piej na czczo
i przed spa niem.
Po co?

– Na co dzień spo ty ka my i spo ży -
wa my bak te rie i pa so ży ty, a 95 proc.
przy czyn ludz kich scho rzeń po wo du -
ją właś nie pa so ży ty, bak te rie, wi ru sy
i grzy by. Tyl ko 5 proc. sta no wią nie -
szczę śli we wy pad ki. Nie le czo ny grzyb
mo że do pro wa dzić do sep sy, aler gia
by wa skut kiem ubocz nym pro duk tów
prze mia ny ma te rii pa so ży tów. Mą -
drzy pe dia trzy za czy na ją le cze nie od
odro ba cze nia dziec ka. 
Ja kie zio ła po mo gą nam wy le czyć co -

dzien ne do le gli wo ści?

– Przy prze zię bie niu prze de wszyst -
kim trze ba dać or ga niz mo wi od po cząć,
by na brał si ły na wal kę z cho ro bą. Pa -
ra ce ta mol spra wia, że do brze się czu -
je my, ale nie le czy przy czy ny cho ro by.
Na prze zię bie nie do brze dzia ła bez bia -
ły i ko ra wierz by – za wie ra sa li cy la ny
i dzia ła jak na tu ral na as pi ry na. Ma li na
ob ni ża tem pe ra tu rę, li pa dzia ła na pot -
nie, a pra wo ślaz le czy ka szel. Na do le -
gli wo ści dróg od de cho wych do bre są
też mło de pę dy sos ny w po sta ci sy ro -
pu lub usu szo ne – moż na do dać do her -
ba ty. Na mi gre nę – zło cień ma ru na
w po łą cze niu z kro pla mi uspo ka ja ją -
cy mi – me li są lub wa le ria ną. 

A na bó le brzu cha?

– Ma my do dys po zy cji ca ły sze reg
ziół o uni wersalnym dzia ła niu. Dziu -
ra wiec wspo ma ga wą tro bę, mię ta – tra -
wie nie, mni szek le kar ski, za rów no ko -
rzeń, jak i liść – oczysz cza krew, wą tro -
bę i jest żół cio pęd ny. Pio łun dzia ła prze -
ciw ko pa ra zy tom. Na bó le men stru a -
cyj ne naj lep szy jest wy ciąg z pną czy
ogó recz ni ka do ku pie nia w kap suł kach
lub olej z wie sioł ka, któ ry roz ła do wu -
je bó le na pię cio we i emo cjo nal ne roz -
bi cie. Po wszech nie zna na ko ni czyn ka
za wie ra na tu ral ne fi to hor mo ny i wy -
ko rzy stu je się ją w te ra pii hor mo nal -
nej. Na za pa le nie pę che rza mo czo we -
go do sko na łe są so ki z żu ra wi ny.
A czy zio ła mo gą le czyć rów nież po -

waż niej sze scho rze nia?

– Nie któ re zio ła sto su je się w le cze -
niu no wo two rów. W Sta nach moż na
do stać bar dzo dro gi lek na ra ka na ba -
zie ci su – tak sol, pod pa tru je się też
związ ki w ko rze wierz by, któ ra za wie -
ra kwas be tu li no wy i be tu li nę. W Il li -
no is już w 1974 ro ku od kry to, że po ma -
ga w le cze niu gle ja ka, ra ka sut ka, pro -
sta ty i je lit. Ko ra wierz by do bra jest też
na sta wy, po dob nie jak af ry kań ski czar -
ny pa zur. Z ko lei na ser ce sto su je się
głóg i wa le ria nę. Cu krzy cę też moż na
wy le czyć od po wied nią die tą i zio ła mi.
Wy star czy so bie uświa do mić, że rocz -
nie spo ży wa my 120 kg cu kru, a sto lat
te mu rocz ne spo ży cie wy no si ło 5 kg
na oso bę. Owszem, daw ki che micz ne -
go as par ta mu, np. w co ca-co li, są zgod -

ne z nor ma mi, ale my nie pi je my tyl -
ko co li – je my cu kier ki, żu je my gu my
do żu cia.
Le piej ku pić wy ciąg w kap suł kach czy

sa me mu po zbie rać zio ła?

– Sta re księ gi zie lar skie mó wią, że
naj le piej dzia ła ją te zio ła, któ re czło -
wiek sam z mi ło ścią i prze ko na niem
po zbie ra. Mu si to zro bić o od po wied -
niej po rze – naj le piej przed po łud niem,
kie dy ro śli na jest su cha, ale jesz cze nie
prze su szo na. Nie któ re ro śli ny naj lep -
sze są przy peł ni Księ ży ca. Waż ne, by
zbie rać zio ła dzi ko ros ną ce, bo z zio -
ła mi jest jak z wi nem – na ich wła ści -
wo ści wpły wa skład gle by, go dzi ny na -
sło necz nie nia, opa dy desz czu. Zio ło
po sa dzo ne w szklar ni i na wo żo ne azo -
ta mi pięk nie za kwit nie, ale nie bę dzie
mia ło wła ści wo ści lecz ni czych. Nie
wszy scy ma ją jed nak czas i wie dzę, by
sa me mu przy go to wy wać zio ła. Wy cią -
gi w kap suł kach to naj wię ksze moż li -
we stę że nie uzy ska ne po ma ce ra cji al -
ko ho lo wej, za wsze w od po wied niej
do zie, jest wy god ne w uży ciu. Są lep -
sze niż le ki syn te tycz ne.
W ofer cie her ba rium nie brak kos me -

ty ków – szam po nów, kre mów, ma ści.

Dla cze go war to je sto so wać?

– Skó ra jest naj wię kszym or ga nem
wchła nia nia czło wie ka, a my upar cie
ser wu je my jej syn te ty ki – w prosz -
kach, dez o do ran tach, per fu mach.
Kos me ty ki na ba zie na tu ral nych
skład ni ków nie za wie ra ją pa ra be nów,
sztucz nych związ ków che micz nych,
któ re przed łu ża ją ży cie kos me ty ków
i są ra ko twór cze. Bar dzo zna ne oliw -
ki dla dzie ci za gra nicz ne go pro du -
cen ta zo sta ły prze ba da ne la bo ra to -
ryj nie i oka za ło się, że są szko dli we.
Je śli na wet na opa ko wa niu ostrze ga -
ją, że ole jek nie mo że do stać się do
prze wo du po kar mo we go, bo mo że
być tru ją cy, to zna czy, że coś jest nie
w po rząd ku. Im mu no lo gicz ny sy stem
dziec ka do pie ro się two rzy i wy ma -
ga sto so wa nia ła god nych, an ty a ler -
gicz nych pre pa ra tów. 
Gdzie się gnąć po zie lar ską po ra dę?

– Zio ło lecz nic two wy ma ga tro chę
oczy ta nia i choć odro bi ny pa sji. Po -
moc ofe ru je li te ra tu ra na u ko wa, po -
rad nie i pun kty ta kie jak na sze her ba -
rium, a prze de wszyst kim – in ter net.
Nie daw no na fo rum prze czy ta łem, jak
do ra dza no so bie sto so wa nie czyst ka
na bo re lio zę. Trud no ją roz poz nać i nie
ma na nią an ty bio ty ku, tym cza sem
oka zu je się, że to zio ło rze czy wi ście
dzia ła na krę tek bo re lii. �

ROZMAWIAŁA MA RIA HA WRA NEK

Ojciec Marcelin Jan Pietryja 

– kapłan, franciszkanin, doktor 

teologii, entuzjasta fitoterapii. 

Ziołolecznictwem zainteresował 

go w dzieciństwie niepełnosprawny

sąsiad. Pierwsze wino zrobił 

w siódmej klasie. Ukończył kurs 

zielarski w Poznaniu, w 2007 roku

założył Herbarium św. Franciszka

w Katowicach-Panewnikach. 

Aspiryny od dawna nie zażywam
Współczesny człowiek jest niecierpliwy, oczarowany postępem technologicznym medycyny, która przede wszystkim

leczy skutki, nie przyczyny – mówi o. Marcelin Jan Pietryja. Zielarz tłumaczy, dlaczego warto sięgnąć po ziółka,

i podpowiada, które pomogą nam w codziennych dolegliwościach 

Oj ciec Mar ce lin przy sta wie w Her ba rium św. Fran cisz ka w Ka to wi cach-Pa new ni kach
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