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Baba Vanga, bułgarska niewidoma mistyczka, 
znachorka i jasnowidząca, mawiała: 

Pamiętajcie,  
na każdą chorobę jest zioło,

 ale każdy z nas  
powinien się leczyć ziołami, 

które rosną w jego okolicy

Zioła działają na nasze zmysły,  
cieszą nasze oczy pięknem liści,  
kwiatów i kształtów,
wabią nas zapachem,  
czujemy ich smak...
Jesteśmy tego świadomi i dlatego 
zapraszamy Was, Drodzy Przyjaciele, 
do wędrówki po Annogórskich polach, 
lasach, ogrodach, gdzie znajdziecie 
te oczywiste i jeszcze nieodkryte 
gatunki ziół i poznacie ich moc. 

Dobre sąsiedztwo lubią owady. Fot. Jiri Hon
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Zioła, 
ach te cudowne rośliny

Bylinky,  
ach ty zázračné rostliny

W naszej przestrzeni kulturowej uważa się, że zioła są 
wyłącznie roślinami leczniczymi. Warto zdać sobie 
jednak sprawę, że stanowią one podzbiór znacz-
nie większej grupy. Ze względu na ich właści-
wości i zawartość substancji czynnych zioła 
odgrywały istotną rolę w całej historii ludz-
kości. Oprócz dominującej funkcji lecz-
niczej używane były i są jako przyprawy  
w kuchni. Dawniej również wykorzystywa-
no je do pozyskania naturalnych barwni-
ków służących do farbowania wełny, czy 
lnu. Zioła wykorzystywano również do od-
straszania insektów i niepożądanych gości. 
W gospodarstwie domowym używano do de-
zynfekcji, mycia i utrzymania przyjemnego zapa-
chu. Właściwości kosmetyczne ziół były znane jed-
nak od dawna i w zasadzie jeśli chodzi o tę funkcję, to 
niewiele się zmieniło. Obecnie obserwuje się powrót do starych 
receptur, pozbawionych szkodliwych związków chemicznych. Po-
wrót do naturalnych metod pielęgnacji twarzy spowodował renesans 
ziół tzw. kosmetycznych. Przypomniano sobie o zastosowaniu ziół  

V našem kulturním prostoru jsou byliny považovány 
výlučně za léčivé rostliny. Je však třeba si uvědo-

mit, že se jedná pouze o podmnožinu větší sku-
piny. Vzhledem k jejich vlastnostem a obsahu 

účinných látek sehrávaly byliny důležitou roli  
v historii lidstva. Kromě dominantní léčivé 
funkce byly a jsou používány také jako 
koření v kuchyni V minulosti byly také 
používány k získávání přírodních barviv 
na barvení vlny a lnu. Byliny byly vy-
užívány k odpuzování hmyzu a nežádo-

ucích hostů. Kosmetické vlastnosti bylin 
byly známy již dlouhou dobu a v zásadě, 

co se týče funkce, se příliš nezměnily. V so-
učasné době je pozorován návrat ke starým 

receptům bez škodlivých chemických látek. Návrat 
k metodám přírodní péče o obličej způsobil renesanci 

tzv. kosmetických bylin. Lidi si vzpomněli na používání bylin  
v parních koupelích obličeje, např. že na mastnou pleť lze použít ka-
kost smrdutý, drcená semínka lupiny, přesličky rolní a na zralou pleť 
květ černého bezu, listy a květy jetele rolního, květy a listy vratiče. 
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w kąpielach parowych twarzy np. o tym, że do cery tłustej używa się 
bodziszka cuchnącego, zmiażdżonych nasion łubinu, skrzypu polne-
go, a do cery dojrzałej kwiatu bzu czarnego, liści i kwiatów koniczyny 
łąkowej, kwiatów i liści wrotyczu. 

W powszechnym mniemaniu utrwaliło się przekonanie, że zioła 
zbiera się wiosną, najlepiej w miesiącach maj - czerwiec. Mówi się 
na przykład, że najlepsza pokrzywa to „majowa”, a przecież tak na-
prawdę pokrzywę, różne jej odmiany można zbierać przez cały rok. 
Ziele pokrzywy można zbierać nawet kilka razy w roku pod warun-
kiem jej koszenia. Zbieracz ziół tylko w nieznacznym stopniu kieruje 
się kalendarzem gregoriańskim, dla niego ważniejsze są obserwacje 
przyrodnicze. 

Surowcem zielarskim jest ta część rośliny, w której nagromadze-
nie substancji czynnych jest największe. Na ich zawartość ma wpływ 
bardzo wiele czynników, ale najważniejszym jest właściwie przepro-
wadzony zbiór i jego suszenie. Zawartość substancji czynnych jest 
różna w różnych okresach, a także w różnych częściach rośliny. 

Obecně se věří, že byliny se sklízejí na jaře, nejlépe v květnu až 
červnu. Říká se například, že nejlepší kopřiva je „květnová“, ve sku-
tečnosti však kopřivy mohou být sklízeny po celý rok. Kopřivy lze 
sklízet dokonce i několikrát za rok za předpokladu, že jsou sekány. 
Sběratel bylin se pouze částečně řídí gregoriánským kalendářem, 
důležitější je pro něho pozorování přírody.

Sběratelé by se měli soustředit pouze na tu část rostliny, která 
obsahuje největší koncentraci aktivních látek. Na obsah aktivních 
látek má vliv velmi mnoho faktorů, ale nejdůležitějším je vhodně 
provedený sběr a následné sušení. Obsah aktivních látek se liší  
v závislosti na období a části rostliny. 
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Korę zbiera się wczesną wiosną, ponieważ wtedy 
tworzy się miazga (warstwa corocznych młodych ko-
mórek podziałowych), która ułatwia oddzielenie kory. 
Zdejmuje się ją z uprzednio ściętych gałęzi. Do celów 
leczniczych nadają się gałązki młode, najlepiej dwu- 
czteroletnie, gładkie i zdrowe. Z gałęzi odcina się bocz-
ne gałązki i w odległości ok. 20 cm nacina się korę 
wzdłuż gałązek aż do drewna. Struganie kory jest nie 
zalecane, gdyż surowiec zawiera wówczas drewno.

Kůru se sklízí hlavně brzy na jaře, jelikož v tu dobu 
se pod kůrou tvoří buničina (vrstva ročních mladých 
dělících buněk), která usnadňuje oddělování kůry. Kůra 
se sundává z předem uříznutých větví. Mladé větve, 
nejlépe dva až čtyři roky staré, hladké a zdravé, jsou 
vhodné pro léčebné účely. Z větve se uřežou boční 
větvičky a ve vzdálenosti cca 20 cm se kůra nařezává 
podél větviček až do dřeva. Hoblování kůry se nedopo-
ručuje, protože získaná surovina obsahuje dřevo.

Korzenie i kłącza zbiera się w okresie spoczynku rośli-
ny. Najlepszym okresem jest późna jesień lub wczesna 
wiosna, kiedy jest największe nagromadzenie surowca. 
Od tej reguły są wyjątki np.: korzeń mydlnicy lekarskiej 
pozyskuje się późną wiosną, korzeń kozłka lekarskie-
go pozyskuje się przed lub po przekwitnięciu. Korze-
nie wykopuje się ręcznie przy pomocy odpowiedniego 
narzędzia dostosowanego do głębokości korzeni. Na-
stępnie korzenie otrząsa się i szybko wypłukuje wodą. 
Oczyszczone korzenie z drobnych korzonków przenosi 
się do suszenia w suszarce bądź w piekarniku.

Kořeny a oddenky se sklízí hlavně v období, kdy 
rostlina odpočívá. Nejlepším obdobím je pozdní po-
dzim nebo časné jaro vzhledem k největšímu obsahu 
suroviny. Z toho pravidla existují výjimky, např. kořen 
mydlice lékařské se sklízí na konci jara, kořen kozlíka 
lékařského se získává před nebo po odkvetení. Kořeny 
se vykopávají ručně pomocí vhodného nářadí přizpů-
sobeného hloubce kořenů. Následně je třeba koře-
ny protřepat a rychle opláchnout vodou. Očištěné od 
drobných kořínků se přenesou a vysuší v sušičce nebo 
troubě.

Ziele zbiera się w początku kwitnienia. Wyjątkiem są 
krwawniki zbierane w pełni kwitnienia, czy tasznik  
i fiołek trójbarwny, którego można zbierać nawet gdy 
pojawią się pierwsze owoce. Ziele ścina się bez dolnej 
części, która jest z reguły zdrewniała z bezwartościo-
wymi listkami.

Sběr natě začíná na začátku kvetení. Výjimkou je ře-
bříček, který se sbírá během plného rozkvetení, nebo 
kokoška pastuší tobolka a violka trojbarevná. Lze je 
sklízet i v období, kdy se na nich objeví první plody. Nať 
se odřezává bez spodní části, která je obvykle dřevitá, 
s bezcennými listy.
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Kwiaty zbiera się na początku kwitnienia lub w pełni 
kwitnienia, nigdy nie należy zrywać kwiatów przekwit-
niętych. Zbiór należy przeprowadzić najlepiej po desz-
czu, ale już wyschnięte, w godzinach przedpołudnio-
wych. Należy je zbierać delikatnie, ponieważ zgniecio-
ne ciemnieją. Oprócz kwiatów pojedynczych zbiera się 
również kwiatostany, czasem części kwiatu tj. korona, 
słupki czy pręciki. Zwykle kwiaty uszczykuje się bez 
szypułek. Kwiatostany niektórych roślin tj. bez czarny, 
krwawnik pospolity zbiera się całe w stosownym cza-
sie. Dopiero po osuszeniu ociera się kwiat z szypułek 
baldachu.

Sběr květů probíhá na začátku kvetení a v plném roz-
květu, nikdy se nedoporučuje trhat odkvétající květy. 
Sběr je nejvhodnější po dešti, ale když jsou květy již su-
ché, v dopoledních hodinách. Je třeba je sbírat jemně, 
jelikož ty pomačkané ztmavnou. Kromě jednotlivých 
květů se sbírají také květenství, někdy i části květu, tj. 
koruna, pestíky nebo tyčinky. Obvykle se květy trhají 
bez stopky. Květenství některých rostlin, tj. bezu čer-
ného, řebříčku černého se sbírají celá ve vhodnou 
dobu. Teprve po vysušení se z květů odstraní stopky 
okolíků.

Liście najczęściej zbiera się tuż przed kwitnieniem 
lub w czasie kwitnienia. Nie dotyczy  to jednak roślin, 
które najpierw wytwarzają kwiaty, później liście np. 
podbiał pospolity. Liście podobnie jak kwiaty nie mogą 
być zgniecione i dlatego zbiera się je ręcznie. Czasem 
obrywa się też ogonki. Drobne liście np. borówki  
brusznicy suszy się z całymi pędami. Dopiero po 
wyschnięciu osmykuje się drobne listki. Surowiec po 
przyniesieniu powinien być uważnie przesegregowany 
w celu odrzucenia chorych egzemplarzy.

Listy se nejčastěji sbírají těsně před rozkvetením 
nebo během kvetení. To však neplatí pro rostliny, 
které nejprve tvoří květy a později listy, např. podběl 
obecný. Listy podobně jako květy se nesmí pomačkat, 
proto sběr probíhá ručně. Někdy se otrhává také řapík. 
Drobné listy, např. brusnice brusinky, se suší celé  
s celými výhonky. Teprve po vyschnutí se odtrhávají 
drobné lístky. Surovina musí být po přinesení pečlivě 
probrána a nemocné kusy se musí vyhodit.

Owoce i nasiona nadają się do zbioru, gdy są dojrza-
łe. Jednak nie zawsze mamy taką idealną sytuację, że 
wszystkie owoce są dojrzałe np. bez czarny. Wtedy 
zbieramy owoce, gdy większość jest dojrzała. 

Plody a semena jsou vhodné ke sklizni, když jsou 
zralé. Ne vždy však máme tak ideální situaci, že všech-
ny plody jsou zralé, např. bez černý. V takovém případě 
se plody sbírají, když je většina zralá.
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Pokud jde o kvalitu suroviny, denní doba a počasí mají velký 
význam. Sběr nadzemních částí musí probíhat vždy v dny bez 
deště. Je ideální, když den před tím pršelo a rostliny již oschly. 
Pokud budete trhat květy (surovina na výrobu olejíčků), je vhodné 
začít kolem poledne.

Proces sušení je zaměřen na správné uchování účinných 
látek. Čerstvá rostlina obvykle obsahuje 70 až 89 % vody. 

Sušením se sníží její obsah na přibližně 10 %. Nevhod-
né sušení může vést ke zničení účinných látek, pak 

jsou byliny bezcenné. Nezapomínejte, že se 
rostliny nesmí sušit na slunci, ale ve stinné, 

vzdušné místnosti.
Vysušenou hmotu se doporučuje 

skladovat v plátěných nebo papírových 
sáčcích. Každý druh suroviny vyžaduje 
jinou teplotu sušení. Plody se nejčastěji 
suší při teplotě cca 80-90°C, násled-
ně pak dosušuje při teplotě 40°C. 
Květiny a listy vyžadují teplotu cca 
35°C, zatímco kořeny a oddenky 
lze sušit při teplotě cca 50°C. Nikdy 
se nesmí během sušení promíchat 
druhy bylinek. Dbejte, aby doba 
sušení byla co nejkratší. Správně 
připravená hmota se volně drobí  
v rukou.

Pora dnia i pogoda mają duże znaczenie jeśli chodzi o jakość su-
rowca. Części nadziemne zawsze zbiera się w dni bez deszczu. 
Idealnie jest jeśli dzień wcześniej padał deszcz i rośliny zdążyły już 
obeschnąć. Jeśli będziemy pozyskiwać kwiaty (surowiec olejkowy) 
to właściwy jest zbiór w godzinach południowych.

Proces suszenia ma na celu odpowiednie utrwalenie substancji 
czynnych. Generalnie świeża roślina zawiera 70-89% wody. 
Suszenie ma doprowadzić do obniżenia jej zawartości 
do ok. 10%. Nieodpowiednie suszenie może dopro-
wadzić do zniszczenia substancji czynnych, wte-
dy zioła są bezwartościowe. Należy pamiętać 
o tym, aby nie suszyć roślin w słońcu lecz  
w pomieszczeniu zacienionym, przewiewnym. 

Ususzony materiał najlepiej prze-
chowywać w szkle lub płóciennych, czy 
papierowych torebkach. Każdy rodzaj 
surowca wymaga innej temperatury 
suszenia. Owoce najczęściej suszy się 
w temperaturze 80-90oC, a następnie 
dosusza w temperaturze 40oC. Kwia-
ty i liście wymagają 35oC, natomiast 
korzenie i kłącza mogą być suszone  
w 50oC. Nigdy nie suszymy wymiesza-
nych ziół. Należy pamiętać, aby czas 
suszenia był jak najkrótszy. Materiał 
właściwie przygotowany swobodnie 
kruszy się w rękach. 
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Pole facelii. Fot. Krzysztof Skóra
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Marzec – 
ziołowe zwiastuny wiosny

Březen –  
bylinkové předzvěsti jara

korzeń, kłącze: bez czarny, biedrzeniec mniejszy, arcydzięgiel lekar-
ski, łopian większy, żywokost lekarski, chrzan pospolity, kuklik pospo-
lity, wierzbówka kiprzyca, tatarak zwyczajny, berberys zwyczajny, perz 
właściwy, śliwa tarnina
kora: wierzba biała, kalina koralowa, dąb szypułkowy, bez czarny, 
kasztanowiec biały
liście: stokrotka pospolita, miodunka plamista, fiołek wonny, pokrzywa 
zwyczajna, podbiał pospolity
pąki: brzoza brodawkowata, sosna zwyczajna, buk zwyczajny, cze-
remcha zwyczajna i amerykańska, topola czarna, olcha czarna, lesz-
czyna pospolita, morwa biała, stokrotka pospolita
kwiaty: śliwa tarnina, fiołek wonny, podbiał pospolity
owoce: arcydzięgiel litwor
sok: brzoza brodawkowata, klon pospolity

kořen, oddenky: bez černý, bedrník obecný, andělika lékařská, 
lopuch větší, kostival lékařský, křen selský, kuklík městský, vrbovka 
úzkolistá, puškvorec obecný, dřišťál obecný, pýr plazivý, trnka 
obecná
kůra: vrba bílá, kalina obecná, dub letní, bez černý, jírovec maďal
listy: sedmikráska chudobka, plicník lékařský, violka vonná, kopřiva 
dvoudomá, podběl lékařský
poupata: bříza bělokorá, borovice lesní, buk lesní, střemcha 
obecná a střemcha pozdní, topol černý, olše lepkavá, líska obecná, 
morušovník bílý, sedmi kráska chudobka
květy: trnka obecná, violka vonná, podběl lékařský
plody: andělika lékařská
šťáva: bříza bělokorá, javor mléč

Podbiał pospolity. Fot. Beata Wielgosik
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Podbiał ma zastosowanie przy przeziębieniach, przy nieżycie gór-
nych dróg oddechowych. Podbiał bowiem działa osłaniająco, pow-
lekająco, przeciwbakteryjnie, wykrztuśnie, przeciwzapalnie i rozkur-
czowo. Roślina kwitnie od marca do kwietnia. W celach leczniczych 
pozyskuje się kwiaty i młode liście. Zaraz po zakwitnięciu ścina się 
koszyczki kwiatowe, natomiast liście zbiera się wiosną gdyż potem 
pojawiają się na nich rdzawe plamy. Wyciąg z liści działa mocniej pow-
lekająco i ściągająco, natomiast kwiaty mają silniejsze właściwości 
rozkurczowe.

W medycynie podbiał można stosować wewnętrz-
nie w postaci naparów i odwarów do leczenia zapa-
lenia górnych dróg oddechowych, uporczywego 
kaszlu. Zewnętrznie można wykorzystywać wy-
ciągi wodne do okładów w przypadku oparzeń 
słonecznych i stanach zapalnych skóry. Wycią-
gi alkoholowe natomiast można rozcieńczone 
używać do płukania jamy ustnej.

W okresie wegetacji liście rośliny można 
stosować do okładów na trudno gojące się 
rany, otarcia a nawet wrzody.

Podbiał można z powodzeniem stosować do 
pielęgnacji twarzy. Przemywanie odwarem twarzy, 
wykonywane systematycznie może nawet zlikwido-
wać plamy wątrobowe, czy ograniczyć wągry. Generalnie 
podbiał powinien być stosowany do pielęgnacji skóry przetłusz-
czającej się, poparzonej w wyniku zbyt długiej ekspozycji na słońce.

Podbiałem nie można się leczyć długo, max 6 tygodni z uwa-
gi na zawartość alkaloidów (śladowe ilości). Nie wolno go łączyć  
z żywokostem, miodunką i żmijowcem.

Podběl používá se při nachlazení nebo zánětu horních dýchacích 
cest. Podběl působí ochranně - tvoří ochranný povlak, antibakteriálně, 
podporuje vykašlávání, je protizánětlivý a uvolňuje. Kvete od března 
do dubna. Pro léčebné účely se sklízí květy a mladé listy. Ihned po 
rozkvětu se uřezávají květní úbory, listy se sklízí na jaře, protože 
se na nich v pozdějším období objevují rezavé skvrny. Výtažek  
z listů tvoří silnější ochranný povlak, zatímco květy mají intenzivnější 

uvolňující účinek.
V lékařství lze podběl používat vnitřně for-
mou bylinných čajů a odvarů pro léčbu zánětů 

horních dýchacích cest a vytrvalý kašel.  
V případě spálení sluncem a při zánětech 

kůže lze používat vodní extrakt formou 
obkladů. Naopak alkoholové extrakty 
lze používat v ředěné formě k propla-
chování ústní dutiny.

Během vegetačního období pod-
běhu lze živé listy použít na obklady 
na těžko se hojící rány, odřeniny a do-

konce i vředy.
Podběl lze úspěšně použít k péči 

o pleť. Pravidelné mytí obličeje odvarem 
může dokonce eliminovat jaterní skvrny nebo 

omezit výskyt uhrů. Obecně se podběl doporuču-
je používat pro péči o mastnou pleť nebo pleť spále-

nou v důsledku dlouhého vystavení slunci.
Podbělem se však člověk nemohl léčit moc dlouho, maximálně 

6 týdnů vzhledem k obsahu alkaloidů (stopové množství). Nesmí být 
kombinován s kostivalem, plicníkem a hadincem. 

Podbiał pospolity
Fot. Beata Wielgosik
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Nalewka
40-45 koszyczków podbiału
500 ml alkoholu 70%
250 ml wody
250 g cukru
Koszyczki zalewamy alkoholem i odstawiamy na 2 miesiące.  
Następnie wlewamy syrop przygotowany z wody i cukru. Odstawia-
my na 2 tygodnie, po czym zlewamy do butelek i odstawiamy zno-
wu na 2 miesiące. Nalewkę pijemy w przypadku zakażenia górnych 
dróg oddechowych, przeziębieniu, grypie, anginie.

Odwar z kwiatów podbiału
2 łyżki suszonych kwiatów
2 szklanki wody
Gotować przez 5 minut, odstawić na 10 minut do naciągnięcia. Od-
war stosować 2-3 razy dziennie po pół szklanki w celach leczniczych.

Tinktura
40-45 květních úborů podbělu
500 ml 70% alkoholu
250 ml vody
250 ml cukru
Květní úbory zalijeme alkoholem a necháme odstát 2 měsíce. 
Následně dolijeme sirup připravený z vody a cukru. Necháme odstát 
2 týdny, poté přelijeme do láhví a opět necháme odstát 2 měsíce. 
Tinkturu pijeme při zánětech horních dýchacích cest, při nachlazení, 
chřipce, angíně.

Odvar z květů podbělu
2 lžíce sušených květů
2 sklenice vody
Způsob přípravy: Vaříme 5 minut, necháme odstát 10 minut. Odvar 
používáme 2-3krát denně po půl skleničky na léčivé účely.
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Zapiekanka z podbiałem w śmietanie
Składniki: ok. 1 kg  ziemniaków, 
100 g młodych liści podbiału, 
kilka łyżek tłuszczu (np. masła), 
kilka ząbków czosnku, 
duży kubek 36% śmietany, 
przyprawy: gałka muszkatołowa, sól, pieprz
Ziemniaki obieramy, kroimy w talarki, gotujemy 5 minut, a następ-
nie odcedzamy. Podbiał czyścimy i drobno siekamy. Naczynie ża-
roodporne smarujemy masłem, wkładamy podgotowane ziemniaki  
wymieszane z podbiałem i czosnkiem (w kawałkach lub posieka-
nym). Zalewamy śmietaną, posypujemy przyprawami. Przykrywamy, 
pieczemy około 40 minut w 150-180°C, aż ziemniaki się zarumienią.

Gołąbki w liściach z podbiału 
Składniki: 1 kg pieczarek, 
1 cebula, 
szklanka ryżu, 
szklanka bulionu, 
pęczek lebiodki pospolitej, 
szczypta oregano, 
liście podbiału
Liście lekko sparzamy i odstawiamy do wystygnięcia. Pieczarki 
lekko podduszamy z cebulą, dodajemy ugotowany ryż i przyprawy.  
Zawijamy gołąbki w sposób tradycyjny. Gołąbki wkładamy do nasma-
rowanego naczynia żaroodpornego, zalewamy bulionem i pieczemy 
w temp. 180oC. Podajemy z ulubionym sosem np. pomidorowym.

Zapečené smetanové brambory s podbělem
asi 1 kg brambor
100 g mladých listů podbělu
několik lžiček tuku (např. másla)
několik stroužků česneku
velký kelímek 36% smetany 
koření: muškátový oříšek, sůl, pepř
Způsob přípravy: Brambory oloupeme, nakrájíme na plátky, povaříme 
5 minut, scedíme. Podběl očistíme a nasekáme nadrobno. Žáruvzdor-
nou mísu vymažeme máslem, vložíme předvařené brambory smí-
chané s podbělem a česnekem (na kousky nebo nadrobno nasekané). 
Zalijeme smetanou a posypeme kořením. Přikryjeme, pečeme asi  
40 minut při 150-180°C, dokud brambory ve smetaně nechytnou barvu.

Závitky z listů podbělu 
1 kg žampionů
1 cibule
sklenice rýže
sklenice vývaru
svazek dobromysli obecné
špetka oregana
listy podbělu
Způsob přípravy: Listy lehce spaříme a necháme vychladnout. 
Žampióny chvilku podusíme na cibulce, přidáme uvařenou rýži  
a okořeníme. Závitky srolujeme tradičním způsobem. Závitky vložíme 
do vymazané žáruvzdorné mísy, zalijeme vývarem a pečeme při 
teplotě 180°C. Podáváme s oblíbenou omáčkou, např. rajskou.
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Kwiecień plecień, 
bo przeplata, 
trochę zimy, 
trochę lata…

Duben je popleta, 
přinesl  

trochu zimy,  
trochu léta…

korzeń, kłącze: biedrzyniec mniejszy, łopian większy, 
perz właściwy, pietruszka zwyczajna, tatarak zwyczaj-
ny, żywokost lekarski, pokrzywa zwyczajna, cykoria  
podróżnik
kora: dąb szypułkowy, kalina koralowa, wierzba biała, 
bez czarny, topola osika
liście: brzoza brodawkowata, topola osika, jeżyna  
fałdowana, podbiał pospolity, krwawnik pospolity, 
chrzan pospolity, ogórecznik lekarski, miodunka plami-
sta, pokrzywa zwyczajna 
pąki: brzoza brodawkowata, sosna, topola czarna 
kwiaty: podbiał pospolity, topola osika, stokrotka  
pospolita, tarnina, prymulka, malwa czarna, leszczyna
ziele: mniszek pospolity, serdecznik pospolity, tasznik 
pospolity, przytulia wonna

kořen, oddenky: bedrník obecný, lopuch větší, pýr 
plazivý, petržel zahradní, puškvorec obecný, kosti-
val lékařský, kopřiva dvoudomá, čekanka obecná
kůra: dub letní, kalina obecná, vrba bílá, bez černý, 
topol osika
listy: bříza bělokorá, topol osika, ostružiník řa-
snatý, podběl lékařský, řebříček obecný, křen 
selský, brutnák lékařský, plicník lékařský, kopřiva 
dvoudomá 
poupata: bříza bělokorá, sosna, topol černý 
květy: podběl lékařský, topol osika, sedmikráska 
chudobka, trnka obecná, prvosenka, topolovka 
růžová, líska
nať: pampeliška lékařská, srdečník obecný,  
kokoška pastuší tobolka, svízel vonný
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Leszczyna pospolita - Odwary z liści i kory wewnętrznie używa 
się do leczenia żylaków i zaburzeń krążenia. Olej pozyskiwany  
z orzechów jest wykorzystywany w walce z pasożytami. Leszczyna 
może być wykorzystywana również zewnętrznie, te same od-
wary można przykładać na trudno gojące się, ropiejące 
rany, owrzodzenia i wypryski. O tej porze roku moż-
na, a w zasadzie powinno się pozyskiwać przede 
wszystkim kwiaty męskie leszczyny, ponieważ 
są bogate w pyłek, flawonoidy, alantoinę  
i fitosterole. Leszczyna wspomaga orga-
nizm i chroni go przed rozwojem komórek 
raka jelita grubego, raka prostaty oraz 
raka piersi. Nawilża przesuszoną skórę, 
zmniejsza widoczność blizn, ma działanie 
regeneracyjne (zmniejsza zaczerwienie-
nia, łagodzi pieczenie, pobudza produk-
cję komórek) oraz przeciwzapalne.

Topola osika - Surowcem leczniczym, 
który wykorzystywany jest w lecznictwie 
jest: kora, kwiatostany męskie i młode li-
ście. Kwiaty męskie topoli osiki, ale też czar-
nej są pomocne w leczeniu przerostu gruczołu 
krokowego, stanów zapalnych układu moczowego, 
gardła i zaburzeń okresu przekwitania oraz pokwitania.

Líska obecná - Odvary z listů a kůry se používají vnitřně k léčbě 
křečových žil a poruch krevního oběhu. Olej získaný z ořechů se 

používá v boji proti parazitům. Líska se hodí  
i k vnějšímu použití, stejné odvary lze 

přikládat na těžko se hojící nebo 
hnisající rány, vředy a ekzémy.  

V tomto ročním období se 
sklízí přede vším samčí 

květy lísky, protože obsa-
hují hodně pylu, flavo-
noidy, alantoiny a fyto-
steroly.

Topol osika - Léči-
vými surovinami, 
které se využívají  
v k léčení nemoci 
jsou v případě topo-

lu osiky: kůra, samčí 
květy, mladé listy. Samčí 

květy topolu osiky, ale 
také černého topolu jsou 

užitečné při léčbě hyperplazie 
prostaty, zánětu močových cest, 

krku, poruch menopauzy a puberty. 
Kwiaty męskie topoli osiki 

Fot. Beata Wielgosik



16

Przepis na leczniczą nalewkę z pączków osiki
0,5 kg młodych pączków osiki 
0,5 l wódki 45%
Pączki osiki przełożyć do słoja o pojemności co najmniej 1 l z ciem-
nego szkła. Następnie zalać alkoholem i odstawić na 10 dni w ciem-
ne i ciepłe miejsce. Po upływie tego czasu nalewkę przecedzić przez 
gęste sito.

Napar z kwiatów leszczyny 
1-2 łyżki kwiatów zalać 1 szklanką wrzącego mleka lub wody, odstawić 
na 20 minut pod przykryciem, przecedzić, osłodzić miodem. 
Pić przy przeziębieniu, bezsenności, depresji, osłabieniu i choro-
bach skórnych na tle zaburzeń hormonalnych i przemiany materii. 
Dawka to 2-4 szklanki naparu dziennie.

Recept na léčivou tinkturu z pupenů osiky
0,5 kg mladých pupenů osiky
0,5 l 45% vodky
Pupeny osiky vložíme do zavařovací sklenice o objemu nejméně  
1 l z tmavého skla. Následně zalijeme alkoholem a necháme odstát 
a teplém místě. Po uplynutí této doby tinkturu procedíme hustým 
sítem.

Bylinný čaj z lískových květů 
1-2 polévkové lžíce květů zalijeme 1 sklenicí vařícího mléka nebo 
vody, necháme 20 minut zakryté, scedíme, osladíme medem.  
Pijeme při nachlazení, nespavosti, depresi, slabosti a v případě 
kožních onemocnění souvisejících s hormonálními poruchami a me-
tabolismu, 2–4 sklenice bylinného čaje denně.
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Kotki leszczyny w cieście naleśnikowym
Na początek zrobić ciasto naleśnikowe z mieszanki mąki 
jaglanej (lub dowolnej innej), dodać wodę lub mleko, odro-
binę oliwy, sól, jajko, świeże kotki leszczyny – wymieszać  
i na rozgrzanej patelni smażyć placki na kolor lekko rumiany 
przez ok. 2 min. Można podawać na ostro lub z miodem.

Kruche ciasteczka z kotkami 
Składniki: pokrojone kwiatostany leszczyny (pół szklanki), 
pokruszone orzechy laskowe (pół szklanki), 
2/3 kostki masła, 
szklanka cukru, 
2 szklanki mąki, 
łyżeczka proszku do pieczenia, 
2 jajka.
Z podanych składników wyrobić ciasto dodać orzechy  
i kwiatostany leszczyny. Następnie odłożyć uformowaną 
kulę na godzinę do lodówki. Wałkować i wycinać dowol-
ny kształt. Piecz w nagrzanym piekarniku (180oC) około  
15 minut. 

Lískové jehnědy v palačinkovém těstě
Nejprve připravíme palačinkové těsto ze směsi jáhlové mo-
uky (nebo libovolné jiné), přidáme vodu nebo mléko, trochu 
oleje, soli, vejce, čerstvé lískové jehnědy - promícháme 
na rozehřáté pánvi, smažíme asi 2 minuty až lehce změní 
barvu. Lze podávat jako pikantní nebo s medem.

Křehké sušenky s jehnědami  
Suroviny: nasekané květenství lísky (půl sklenice),  
drcené lískové oříšky (půl sklenice),  
2/3 kostky másla,  
sklenice cukru,  
2 sklenice mouky,  
lžička kypřicího prášku,  
2 vejce.
Z uvedených ingrediencí rychle zaděláme těsto, přidáme 
oříšky a květy lísky. Vytvarovanou kouli necháme hodinu 
odsát v ledničce. Poté těsto rozválíme a vykrojíme libo-
volný tvar. V předehřáté troubě (180°C) pečeme přibližně  
15 minut.

Kwiat żeński leszczyny.
Fot. Beata Wielgosik 



18

Majowy 
zawrót głowy

Květnové 
závratě

liście: babka zwyczajna, babka lancetowata, brzo-
za brodawkowata, buk zwyczajny, morwa biała, 
malina właściwa, borówka czarna, macierzanka 
piaskowa, pokrzywa zwyczajna, porzeczka czarna, 
poziomka pospolita, ruta zwyczajna
pąki: sosna zwyczajna
kwiaty: kasztanowiec biały, bez czarny, chaber  
bławatek, głóg jednoszyjkowy, jasnota biała, mni-
szek lekarski, fiołek wonny, miodunka
ziele: bratek trójbarwny, przytulia wonna, pięciornik 
gęsi, tasznik pospolity, ziarnopłon wiosenny

listy: jitrocel větší, jitrocel kopinatý, bříza bělokorá, 
buk lesní, morušovník bílý, maliník pravý, brusni-
ce borůvka, mateřídouška úzkolistá, kopřiva dvo-
udomá, rybíz černý, jahodník obecný, routa vonná
poupata: borovice lesní
květy: jírovec maďal, bez černý, chrpa polní, 
hloh jednosemenný, hluchavka bílá, pampeliška 
lékařská, violka vonná, plicník
nať: violka trojbarevná, svízel vonný, mochna husí, 
kokoška pastuší tobolka, orsej jarní
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Przytulia wonna - Zioło zawiera spore ilości kumaryny (ok. 1% 
suchej masy), dlatego też przytulia zaliczana jest do 
roślin trujących. Ziele działa przeciwzapalnie, 
przeciwbakteryjnie i przeciwbólowo. Ro-
ślina może być stosowana zarówno 
wewnętrznie jak i zewnętrznie. Po-
maga na żylaki, migrenę czy pro-
blemy ze snem. Dzięki aroma-
tycznemu zapachowi roślina 
wykorzystywana jest także  
w kuchni, ale z tym ostrożnie! 
i w przemyśle kosmetycz-
nym do produkcji perfum. 
Ziele stosowane w nadmier-
nych ilościach może powo-
dować wewnętrzne krwa-
wienia, porażenie mięśni 
gładkich, lekkie stany narko-
tyczne, nudności, a także bóle 
głowy. Zapach rośliny utrzymu-
je się nawet po wysuszeniu, stąd 
można ją wykorzystywać podobnie 
jak lawendę, zawieszając woreczki  
w szafach w celu odstraszenia moli. Od-
war z korzenia przytulii można wykorzystać 
również do lekkiego przyciemnienia jasnej skóry, 
podobnie jak robimy to przy pomocy niedojrzałych łupin 
orzecha włoskiego.

Svízel vonný - Nať svízele vonného obsahuje velké množství 
kumarinu (asi 1 % sušiny), proto se svízel řadí 

mezi jedovaté rostliny. Nať svízele má pro-
tizánětlivé, antibakteriální a analgetické 

účinky. Rostlinu lze užívat zevně  
i vnitřně. Pomáhá s křečovými žil-

kami, migrénou nebo problémy 
se spánkem. Díky aromatic-

ké vůni se rostlina používá 
také v kuchyni (tady ale 
opatrně!) a v kosmetic-
kém průmyslu na výrobu 
parfémů. Nať používaná 
v nadměrném množství 
může způsobit vnitřní 
krvácení, paralýzu hlad-
kého svalstva, slabé nar-
kotické stavy, nevolnost  

a bolest hlavy. Vůně rostli-
ny přetrvává i po vysušení, 

proto ji lze používat podobně 
jako levanduli v zavěšených 

sáčcích na odpuzování molů ve 
skříních. Odvar z kořene svízele lze 

použít také k lehkému zabarvení světlé 
pokožky, podobně jako to děláme pomocí 

nezralých skořápek vlašských ořechů.

Przytulia wonna
Fot. Beata Wielgosik



20

Miodunka ze względu na swoje właści-
wości zwana jest też zielem płucnym, 
suchotnikiem czy płucnicą. Surow-
cem leczniczym jest kwitnące ziele 
zbierane wczesną wiosną oraz liście 
późną wiosną po przekwitnięciu. 
Łagodzi objawy związane z zapale-
niem oskrzeli, kaszlem czy infekcją 
gardła. Związki zawarte w miodun-
ce ułatwiają odksztuszanie, wspo-
magają gojenie tkanek płucnych  
i regenerację błony śluzowej gar-
dła. Pełnią również rolę osłonową  
w przewodzie pokarmowym. Mio-
dunkę stosuje się w mieszankach  
z innymi ziołami o podobnym dzia-
łaniu – podbiałem, babką, prawośla-

zem, kopytnikiem i innymi. Stosowany 
jest także do przemywania ran.

Plicník - Vzhledem ke svým 
vlastnostem je plicník nazýván 
také plicní plevel. Léčivo před-
stavuje kvetoucí nať sbíraná 
brzy na jaře a listy sbírané po-
zdě na podzim po odkvetení. 
Zmírňuje příznaky spojené 
s bronchitidou, kašlem nebo 
infekcí krku. Sloučeniny ob-
sažené v plicníku usnadňují od-
kašlávání, napomáhají hojení 
plicní tkáně a regeneraci krční 
sliznice. Plní také ochrannou 
roli v trávicí soustavě. Plicník 
se používá ve směsích s jinými 
bylinkami s podobným účinkem 
jako podběl, jitrocel, proskurník, 
kopytník a další. Používá se 
také k omývání ran.

Miodunka
Fot. Beata Wielgosik
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Buczyna. Fot. Beata Wielgosik

Buk pospolity jest ziołem! 
Właściwości lecznicze posia-
dają: kora i liście, a także całe 
młode gałązki bukowe (wysu-
szone i zmielone).

Buk obecný je léčivá rostli-
na! Léčivé vlastnosti mají 
kůra, listí, ale také celé mladé 
bukové větvičky (sušené  
a mleté).
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Kora buka ma właściwości przeciwu-
tleniające, głównie dzięki zawartości 
lignan (fitoestrogeny). Te z kolei mają 
silne właściwości antyoksydacyjne, an-
tynowotworowe, przeciwpasożytnicze 
i dodatkowo regulują gospodarkę hor-
monalną. Wykazano, że lignany mają 
od 4 do 5 razy silniejsze właściwości 
antyoksydacyjne niż powszechnie sto-
sowana witamina E, uznana za jeden 
z najlepszych przeciwutleniaczy oraz 
witamina C. My, Polacy bardzo mało  
w swojej diecie ich zjadamy. Nie znaczy 
to wcale, że od dzisiaj jemy korę buko-
wą uzupełniając braki w diecie. Są inne 
dostępne źródła tych fitoestrogenów, 
jak chociażby wiodący w tej materii 
prym uprawiany len zwyczajny.

Odwar z kory 
w ilości 30 gram na jeden litr wody. 
Całość gotujemy na małym ogniu do 
chwili zmniejszenia objętości o połowę. 
Następnie studzimy i osączony płyn 
rozlewamy do mniejszych opakowań. 
Tak przygotowany odwar stosujemy 
jako środek przeciwpasożytniczy.

Kůra buku má antioxidační vlastnosti, 
zejména kvůli obsahu lignanu (fyto-
estrogenu). Ten má zase silné antioxi-
dační, protirakovinné, antiparazitické 
vlastnosti a navíc upravují hormonální 
rovnováhu. Bylo prokázáno, že mají 
4 až 5 krát silnější antioxidační vlast-
nosti než běžně používaný vitamín 
E (považovaný za jeden z nejlepších 
antioxidantů) a vitamín C. Máme jich 
ve své stravě velmi málo. To vůbec 
neznamená, že od dnešního dne bu-
deme pojídat bukovou kůru, abychom 
zaplnili mezery ve stravě. K dispozici 
máme jiné zdroje těchto fytoestrogenů, 
přičemž přední místo v této souvislosti 
má běžně pěstovaný len setý.

Odvar z kůry
Každý člověk si může sám připravit odvar 
z kůry v množství 30 gramů na jeden litr 
vody. Celé množství vaříme na slabém 
ohni, dokud se objem nezmenší na polo-
vinu. Poté ochladíme a scedíme odvar do 
menších nádob. Takto připravený odvar 
používáme jako přípravek proti parazitům.
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W liściach bukowych występują między innymi: kwasy fenolowe, 
saponiny (mają działanie wykrztuśne, moczopędne oraz odkażają-
ce) i flawonoidy (działanie antyalergiczne i przeciwzapalne). Świeże 
liście uśmierzają ból zębów, leczą obrzęki i stany zapalne dziąseł 
oraz jamy ustnej, podobnie jak szałwia lekarska.

Napar z liści i pędów działa przeciwzapalnie, prze-
ciwalergicznie, uspokajająco, w dużych dawkach 
lekko nasennie i oszałamiająco, moczopędnie, 
przeciwkrwotocznie i silnie odkażająco. Uszczel-
nia naczynia krwionośne, polepsza trawienie, 
likwiduje zaburzenia trawienne, zwiększa apetyt.

Młode liście buka, podobnie jak klonu zwyczajnego 
zebrane wiosną można jeść jako surówkę, mają smak 
podobny do kapusty, nieco kwaskowaty. 

Orzeszki bukowe (bukiew) są bardzo smaczne (przypominają 
orzeszki laskowe), jednak nie należy przesadzać z ich spożywa-
niem, gdyż zawierają faginę (trujący alkaloid). Orzeszki po upra-
żeniu są jadalne, ponieważ pod wpływem wysokiej temperatury  
alkaloid ulega rozkładowi. W Niemczech dużą popularnością do dziś 
cieszy się olej tłoczony na zimno z nasion buka, chętnie dodawany 
do różnych potraw. 

Napar z liści bukowych 
którym można leczyć nieżyt żołądka. 1 łyżeczka suszu na 1 szklan-
kę wrzątku, parzyć pod przykryciem 15 - 20 minut, pić w 1 - 2 razy 
dziennie po 1/4 szklanki).

V bukových listech se kromě jiného nachází: fenolové kyseliny, 
saponiny (působí na usnadnění vykašlávání, močopudně a jako 
dezinfekce), flavonoidy (antialergické a protizánětlivé účinky). Čer-
stvé listy zmírňují bolesti zubů, léčí otoky a záněty dásní a ústní 
dutiny, podobně jako šalvěj lékařská.

Odvar z listů a výhonků má protizánětlivé, antialergické a 
uklidňující účinky, ve velkých dávkách mírně uspávající 
a omamné, močopudné, působí proti krvácivosti a jako 
silná dezinfekce. Zpevňuje cévy, zlepšuje trávení, od-
straňuje poruchy trávení, zvyšuje chuť k jídlu.

Mladé bukové listy podobně jako listy javoru sklízené 
na jaře lze jíst jako zelný salát, protože mají chuť podob-

nou zelí, jen mírně kyselejší. V dávných dobách v období 
nedostatku před sklizní lidé připravovali pokrmy z mladých listů 

způsobem, jakým se konzumuje špenát nebo zelí.

Bukové plody (bukvice) jsou velmi chutné (připomínají lískové oře-
chy), ale nesmí se přehánět s jejich konzumací, protože obsahují 
fagin (jedovatý alkaloid). Plody jsou po pražení jedlé, protože vlivem 
vysoké teploty se tento alkaloid rozloží. V Německu se dodnes vel-
ké oblibě těší zastudena lisovaný olej z bukových semen, který se 
často přidává do různých pokrmů.

Vývar z listů 
Gastritidu lze léčit vývarem z listů ve standardním poměru (1 čajo-
vá lžička sušiny na 1 sklenice vařící vody, nechat vyluhovat zakryté  
15-20 minut, pít 1-2x denně po 1/4 sklenky).
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Czerwiec ma tę moc! Červen má tu pravou sílu!
liście: babka zwyczajna, babka lancetowata, borówka czarna, ma-
lina właściwa, pokrzywa zwyczajna, porzeczka czarna, poziomka 
pospolita, ruta zwyczajna, orzech włoski

owoce: orzech włoski (zielone), poziomka pospolita, borówka czer-
nica, czereśnia ptasia

kwiaty: bez czarny, chaber bławatek, głóg jednoszyjkowy, jasnota 
biała, lipa drobnolistna, jaśminowiec wonny, kasztanowiec biały,  
koniczyna czerwona

ziele: bratek trójbarwny, dziurawiec zwyczajny, macierzanka piasko-
wa, nostrzyk żółty, pięciornik gęsi, świetlik łąkowy, tymianek pospo-
lity, mniszek pospolity, nawłocie, prawoślaz lekarski, przetacznik, 
rdest ptasi, ruta zwyczajna

listy: jitrocel větší, jitrocel kopinatý, brusnice borůvka, maliník pravý, 
kopřiva dvoudomá, rybíz černý, jahodník obecný, routa vonná, 
ořešák vlašský

plody: ořešák vlašský (zelené), jahodník obecný, brusnice borůvka, 
třešeň ptačí

květy: bez černý, chrpa polní, hloh jednosemenný, hluchavka bílá, 
lípa srdčitá, pustoryl věncový, jírovec maďal, jetel luční

nať: violka trojbarevná, třezalka tečkovaná, mateřídouška úzkolistá, 
komonice lékařská, mochna husí, světlík lékařský, tymián obecný, 
pampeliška lékařská, zlatobýl, proskurník lékařský, rozrazil, tru-
skavec ptačí, routa vonná

Dzika róża. Fot. Jiri Hon



25

Bez czarny. Surowcem zielarskim są kwiaty, owoce, rzadziej kora. 
Należy jednak pamiętać, iż surowe owoce bzu czarnego są szkodli-
we dla zdrowia, ponieważ zawierają sambunigrynę oraz prunazynę. 
To substancje mogące wywołać zatrucie objawiające się 
nudnościami, a w cięższych przypadkach także 
wymiotami. Owoce poddane obróbce termicz-
nej (gotowanie) lub ususzone pozbawione 
są tych związków, dlatego można je 
bezpiecznie spożywać. Te toksyczne 
substancje można znaleźć także  
w korze i liściach czarnego bzu. Nie 
ma ich za to w kwiatach - są one 
jadalne i można je wykorzystywać  
w kuchni. W kwiatach występu-
je nawet dziesięć razy więcej 
flawonoidów niż w owocach. 
Domowe lekarstwa z kwiatów  
i owoców mają działanie napot-
ne, moczopędnie, uodparniające, 
łagodzą bóle towarzyszące grypie 
lub przeziębieniu, ułatwiają wydziela-
nie zalegającej flegmy. Kora pozyskana  
z młodych pędów ma działanie napotne  
i moczopędne. Tutaj jednak warto skorzystać  
z gotowych mieszanek, gdyż przedawkowanie 
może mieć przykre następstwa.

Bez černý. Léčivo představují květy, plody, méně často kůra. Sy-
rové plody bezu černého jsou zdraví škodlivé, protože obsahují 

sambunigrin a prunazin. Jedná se o látky, které mo-
hou způsobit otravu projevující se nevolností, 

v těžších případech i zvracením. Tepelně 
zpracované (vařené) nebo sušené plody 

už neobsahují tyto sloučeniny, proto 
je lze bezpečně konzumovat. Tyto 

toxické látky se také vyskytují  
v kůře a listech bezu černého. 

Zato se nevyskytují v květech 
bezu černého - jsou proto 
jedlé a mohou být využívá-
ny v kuchyni. Květy mají 
až desetinásobně vyšší 
obsah flavonoidů než plo-
dy. Domácí léky z květů  
a plodů mají potící a močopu-

dné účinky, zvyšují imunitu, 
mírní bolesti provázející chřip-

ku a nachlazení, usnadňují 
vylučování usazeného hlenu. 

Kůra získaná z mladých výhonků 
má potící a močopudné účinky. Zde 

však radši využijte hotové směsi, protože 
předávkování může mít nepříjemné následky.

Owoce bzu hebd
Fot. Beata Wielgosik
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Bez czarny można wykorzystywać w walce ze szkodnikami tj. mszy-
ce i gąsienice motyli, sporządzając wywary z liści do oprysku zaata-
kowanych roślin. Jeśli natomiast wyłożymy świeżymi gałązkami kre-
cie nory to jest szansa na wyprowadzenie się tych zwierząt. W walce  
z komarami warto użyć naparu zrobionego ze świeżych liści, a następnie 
posmarować skórę na odsłoniętych częściach ciała. Jeśli nie pasuje nam 
posadzenie bzu w reprezentacyjnym miejscu w ogrodzie, to może lokali-
zacja przy kompostowniku okaże się zachęcająca i właściwa z uwagi na 
jego korzystne działanie w szybszym przerobieniu masy kompostowej. 

Bez černý lze využít v boji proti škůdcům jako mšice a motýlí 
housenky tím, že vývarem z listů postříkáte napadené rostliny. 
Pokud čerstvými větvičkami obložíte krtčí nory, je velká šance, 
že se tato zvířátka odstěhují. V boji proti komárům se hodí odvar 
z čerstvých listů - namažte jím pokožku na odkrytých částech 
těla. Pokud vám nevyhovuje zasadit si bez na reprezentativním 
místě v zahradě, možná se osvědčí umístění blízko kompostéru 
vzhledem k jeho příznivému vlivu na rychlejší zpracování kom-
postové směsi.
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Upiększająca kąpiel  
Kleopatry

100 g świeżych kwiatów czarnego 
bzu zalej 1/3 litra mleka i odstaw na 
4 godziny. Następnie odcedź kwiaty 
i wlej mleko do ciepłej kąpieli. Jeśli 
chcesz skorzystać z rozgrzewającej 
kąpieli, to kwiaty bzu zalej na począt-
ku 3/4 l wrzącej wody i odstaw na pół 
godziny. Po odcedzeniu kwiatów do-
daj mleko i wlej do kąpieli.

Olej z kwiatów czarnego 
bzu do pielęgnacji ciała

5 świeżych kwiatostanów czarne-
go bzu zalej w garnku 500 ml oliwy  
z oliwek. Wszystko razem podgrze-
waj przez ok. 2 minuty, odsącz kwiaty 
i schłodź olej. Powstałym olejkiem 
nacieraj ciało, aby skóra odzyskała 
elastyczność. Oliwka idealnie nadaje 
się dla skóry suchej i chropowatej.
Na bazie tego olejku możesz łatwo 
zrobić maść. Wystarczy, że do lekko 
podgrzanej oliwy dodamy odrobinę 
wosku pszczelego.

Zkrášlující koupel  
Kleopatry

100 g čerstvých květů bezu černého 
zalijte 1/3 litru mléka a nechte odstát 
4 hodiny. Poté oceďte květy a na-
lijte mléko do teplé koupele. Pokud 
chcete využít zahřívací koupel, zalijte 
bezově květy nejprve 3/4 l horké vody  
a nechte je odstát půlhodinu. Oceďte 
květy, přidejte mléko a nalijte do ko-
upele.

5 čerstvých květových úborů bezu 
černého zalijte v hrnku 500 ml oli-
vového oleje. Všechno asi 2 minuty 
ohřívejte dohromady, sceďte květy  
a ochlaďte olej. Vzniklým olejem si mažte 
tělo, aby pokožka získala vláčnost. 
Olej se ideálně hodí na suchou  
a drsnou pokožku. Na základě tohoto 
oleje si můžete vyrobit mast. Stačí, 
abyste do lehce zahřátého 
oleje přidali trochu včelího 
vosku.

Olej z květů černého bezu  
na péči o tělo
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Dzięki naukowcom wiemy, że na terenie naszego kraju występuje 
14 gatunków rodzimych róż. Najczęściej jednak spotykana jest róża 
dzika (ponad 80% okazów). W miarę często na suchych, nasłonecz-
nionych miejscach spotykane są: róża sina, róża rdzawa, oraz róża 
kutnerowata. 

Wszystkie róże są doskonałym materiałem zielarskim, ale ze 
względu na częstość występowania skupimy się na dwóch różach, 
odmiennie wyglądających: róży psiej i pomarszczonej. 

Owoce dzikich róż są uważane za najzdrowsze 
owoce świata, bowiem w ich składzie można do-
szukać się aż 130 związków, które korzystnie 
wpływają na człowieka. Pod względem za-
wartości witaminy C są niekwestionowanymi 
liderami. Można zjeść 3-4 owoce dzikiej 
róży, aby pokryć dzienne zapotrzebowa-
nie na witaminę C. Opisanie wszystkich 
substancji czynnych zajęłoby zbyt dużą 
część tego artykułu, ale warto zapamię-
tać, że owoce róży są naturalną, dobrze 
przyswajalną multiwitaminą. Można nimi 
leczyć: stany zapalne stawów, stany wyczer-
pania fizycznego i anemię. Wzmacniają układ 
odpornościowy, poprawiają wydolność mózgu, 
skracają czas leczenia przeziębienia i grypy. Płatki 
róż dzikich leczą owrzodzenie żołądka i zgagę, łagodzą 
objawy klimakterium, działają uspokajająco. Są doskonałe na lecze-
nie biegunki i zatrucia pokarmowe. Usuwają również afty, pasożyty  
u dzieci. Olejek z płatków róż jest niezastąpiony do masażu i kąpieli.

Díky vědcům víme, že v naší zemi se vyskytuje 14 původních dru-
hů. Nejběžnějším druhem (více než 80 % jedinců) je však růže 
šípková (Rosa canina). Poměrně často se na suchých slunných 
stanovištích najdou: růže podhorská (Rosa dumalis), růže vinná 
(Rosa rubiginosa) a růže plstnatá (Rosa tomentosa). 
Všechny uvedené růže jsou vynikající bylinky, ale vzhledem  

k rozšíření se zaměříme na dvě, růži šípkovou a růži svraskalou. 
Plody růže šípkové jsou považovány za nejzdravější 

ovoce na světě, protože v jejich složení lze 
najít až 130 sloučenin, které mají příznivý 

vliv na člověka. Z hlediska obsahu vi-
tamínu C se jim nic nevyrovná. Denní 

potřebu vitamínu C můžete pokrýt 
konzumací 3-4 šípků. Popis všech 
aktivních látek by zabral příliš velkou 
část tohoto článku, ale je dobré si 
zapamatovat, že šípky jsou přírod-
ním dobře vstřebávaným multivi-
tamínem. Mohou léčit zánětlivé sta-

vy kloubů, stav fyzického vyčerpání  
a anémii. Posilují imunitní systém, 

zlepšují výkon mozku, snižují dobu léčby 
nachlazení a chřipky. Okvětní lístky růže 

šípkové léčí žaludeční vředy a pálení žáhy, 
mírní projevy klimaktéria a mají uklidňující účinek. 

Dokonale působí při léčení průjmu a otravy jídlem. Od-
straňují také afty a parazity u dětí. Olej z okvětních lístků růže je 
nenahraditelný při masážích a koupelích.

Dzika róża 
Fot. Eva Honova
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Syrop z owoców  
dzikiej róży

0,5 kg owoców dzikiej róży 
250 g cukru 
1 łyżka soku z cytryny 
1,5 litra wody
Zmiksować uprzednio umyte i oczysz-
czone z szypułek i włosków owoce 
dzikiej róży najlepiej z dodatkiem  
1 szklanki wody. Powstałą konsystencję 
przetrzeć przez sito, następnie dolać 
pozostałą ilość wody i na wolnym ogniu 
całość podgrzać, ale nie gotować. Mie-
szać i stopniowo dodawać cukier i cytry-
nę. Gorący syrop (ale nie zagotowany) 
przelać do oczyszczonych słoiczków/
buteleczek. Zakręcić i przechylić do 
góry dnem. Następnie nakryć słoiczki 
ręcznikiem, aż do wystygnięcia.
Można bezpośrednio dodać go do her-
baty lub pić łyżeczkę dziennie w przy-
padku spadku odporności.

Šípkový  
sirup

0,5 kg šípků
250 g cukru
1 lžíce citronové šťávy
1,5 l vody
Rozmixujte šípky předem umyté a zbavené 
stopek a chloupků, nejlépe s přídavkem  
1 sklenice vody.
Vzniklou hmotu navíc protřete přes síto.
Poté vylijte zbylé množství vody a na mírném 
ohni hmotu ohřejte, ale nevařte.
Při míchání postupně přidávejte cukr a citron.
Horký sirup (ale ne uvařený) nalijte do pečli-
vě vyčištěných sklenic nebo láhví. Zašro-
ubujte je a otočte dnem vzhůru. 
Jako poslední krok zakryjte nádoby po-
krývkou nebo ručníkem, dokud nevychlad-
nou.
Způsob používání: Můžete ho přímo 
přidávat do čaje nebo vypít lžičku denně  
v případě oslabené imunity.

Dzika róża - Fot. Renata Veselska
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korzeń, kłącze: pokrzywa zwyczajna, prawoślaz lekarski
liście: babka zwyczajna, babka lancetowata, podbiał pospolity, malina 
właściwa, pokrzywa zwyczajna, poziomka pospolita, prawoślaz lekarski
owoce: borówka czarna, agrest, kozieradka pospolita, malina właści-
wa, zielone orzechy włoskie, porzeczka czarna, poziomka pospolita
kwiaty: dzika róża, bez czarny, chaber bławatek, dziewanna drob-
nolistna, jasnota biała, lipa drobnolistna, wrotycz pospolity, koniczy-
na czerwona
ziele: drapacz lekarski, dziurawiec zwyczajny, krwawnik pospolity, 
macierzanka piaskowa, nostrzyk żółty, rdest ostrogorzki, skrzyp po-
lny, fiołek wonny, przytulia wonna

kořen, oddenky: kopřiva dvoudomá, proskurník lékařský
listy: jitrocel větší, jitrocel kopinatý, podběl lékařský, maliník pravý, 
kopřiva dvoudomá, jahodník obecný, proskurník lékařský
plody: brusnice borůvka, angrešt, pískavice řecké seno, maliník 
pravý, zelené vlašské ořechy, rybíz černý, jahodník obecný
květy: růže šípková, bez černý, chrpa polní, divizna málokvětá, hlu-
chavka bílá, lípa srdčitá, vratič obecný, jetel luční
nať: benedikt lékařský, třezalka tečkovaná, řebříček obecný, ma-
teřídouška úzkolistá, komonice lékařská, rdesno peprník, přeslička 
rolní, violka vonná, svízel vonný

Aleja czereśniowa na Górze Świętej Annie. Fot. Edyta Dembończyk

Lipcowe drzewa alejowe Červencové aleje
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Napar z lipy zaleca się przy nerwicach, bezsenności, stanach zapal-
nych, przeziębieniach, a także w schorzeniach przewodu pokarmo-
wego i schorzeniach dróg moczowych. Korzystnie wpływa również 
na żołądek. Napar z kwiatów lipy zewnętrznie używa się do płukania 
jamy ustnej oraz gardła w stanach zapalnych. Można go 
również stosować do przemywania ran oraz skóry ze 
zmianami zapalnymi. Należy używać tylko kwia-
tów rozwijających się, przekwitnięte mają 
lekkie właściwości odurzające. Kwiaty 
lipy mają szerokie zastosowanie w ko-
smetyce do produkcji kremów, płynów  
i szamponów. Włosy pielęgnowane 
preparatami z lipy stają się błysz-
czące i gładkie. Lipa ma korzystny 
wpływ na skórę twarzy i rąk. Ką-
piele z naparem lipowym działają 
odprężająco.

Jadalne i bardzo smaczne są 
młodziutkie liście lip obrane z łu-
sek. Można je używać zamiast sałaty  
i komponować dowolne sałatki według 
uznania z sosem typu vinegret. Z orzesz-
ków można także uzyskać olej, który nie-
stety szybko jełczeje. Jest szczególnie cenny 
po podaniu doustnym i zastosowaniu na skórę. 
Napar z niedojrzałych i dojrzałych owoców lipy leczy 
stany zapalne skóry, powiek, spojówek, rozjaśnia i odżywia skórę, 
nawilża, łagodzi objawy atopowego zapalenia skóry. 

Lípy se používají v lékařství, kosmetice a v kuchyni. Lipový odvar 
se doporučuje při neurózách, nespavosti, zánětech, nachlazení, 
ale také při onemocněních trávicí soustavy a močových cest. Má 
také příznivý vliv na žaludek. Odvar z lipového květu se zevně po-

užívá na výplach dutiny ústní a krku pří zánětech. Lze 
ho také používat k omývání ran nebo pokožky se 

zánětlivými změnami. Používat se má pouze 
rozvíjející se květy, odkvetlé mají lehce 

omamné vlastnosti. Lipový květ má 
široké uplatnění v kosmetice při výro-

bě krémů, tekutých přípravků a šam-
ponů. Vlasy ošetřované přípravky  
z lípy se stávají lesklé a hladké. 
Lípa má příznivý vliv na pokožku 
obličeje a rukou. Koupele s li-
povým odvarem mají relaxační  
účinek.

Jedlé a velmi chutné jsou 
mladé lipové listy zbavené pupeno-

vých obalů. Můžete je používat mí-
sto hlávkového salátu a kombinovat 

libovolné saláty podle chuti s octovou 
zálivkou. Z plodů lze získat olej, který bo-

hužel velmi rychlé žlukne. Je velmi prospěšný 
při ústním podání a aplikaci na pokožku. Odvar  

z nezralých a zralých lipových plodů léčí záněty po-
kožky, víček, spojivek, zesvětluje a vyživuje pokožku, zvlhčuje ji, 
zmírňuje projevy atopického zánětu pokožky. 

Lipa 
Fot. Barbara Komandzik
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Babski likier lipóweczka
5 garści świeżo zebranych kwiatów lipy, 1 l spirytusu 95%,
1 kg cukru, laska wanilii
Do szklanego słoja wrzucić kwiaty lipy i zalać spirytusem rozcień-
czonym dwiema szklankami wody. Szczelnie zamknąć i odstawić 
w ciemne miejsce od czasu do czasu potrząsać słojem. Po dwóch 
tygodniach zlać i przefiltrować przez bibułę lub złożoną gazę.

Marynowane owoce lipy
300 g zielonych owoców lipy 1 litr wody,
3 lekko czubate łyżki soli kamiennej, niejodowanej 
Wodę zagotować, posolić i sparzyć orzeszki, wcześniej jednak przy-
gotować zalewę.
Składniki na zalewę:
2 szklanki octu winnego białego 6%, 1 szklanka wody, 2 ząbki czo-
snku, 2 młode cebule, 6 łyżeczek cukru, 3 liście laurowe, 14 ziare-
nek pieprzu czarnego, 1 łyżeczka ziarenek gorczycy białej, 2 gałązki 
świeżego estragonu lub łyżeczka suszonego.
Zagotować ocet z wodą, dodać cukier oraz pozostałe przyprawy. 
Sparzone orzeszki zalać zaprawą i odwrócić wieczko lub pasteryzo-
wać w sposób tradycyjny.

Babský likér Lipovička
5 hrstí čerstvě nasbíraných lipových květů, 1 l líhu 95 %
1 kg cukru, vanilkový lusk
Do skleněné nádoby vhodíme lipový květ a zalijeme ho lihem 
ředěným dvěma sklenicemi vody. Těsně uzavřeme a uložíme na 
tmavé místo, přičemž čas od času zatřeseme nádobou. Po dvou týd-
nech slijeme a profiltrujeme přes filtrační papír nebo složenou gázu.

Naložené lipové plody
300 g zelených lipových plodů , 1 litr vody
3 lehce vrchovaté lžičky kuchyňské soli nejodizované 
Vodu uvedeme do varu, osolíme a spaříme oříšky, předem si však 
připravíme zálivku.
Přísady zálivky:
2 sklenice bílého vinného octu 6%, 1 sklenice vody, 1-2 stroužky 
česneku, 1-2 mladé cibule, 6 lžiček cukru, 2-3 bobkové listy, 14 zr-
nek černého pepře, 1 lžička zrnek bílé hořčice, 2 větvičky čerstvého 
pelyňku nebo lžička sušeného.
Ocet s vodou uvedeme do varu, přidáme cukr a ostatní přísady. 
Spařené plody zalijeme zálivkou a otočíme víčko nebo pasterizu-
jeme tradičním způsobem.
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Czereśnie dzięki niesamowitej kompozycji składników odżyw-
czych są bardzo cennymi owocami. Można w ich składzie zna-
leźć: potas, fosfor, wapń, magnez, siarka, chlor, sód, cynk, man-
gan, żelazo, miedź, czy jod. Czereśnie są bogate w witaminy C, 
A, PP oraz witaminy z grupy B. I tu uwaga, w owocach czereśni 
jest najwięcej kwasu asparginowego spośród wszystkich kra-
jowych owoców. Kwas asparaginowy w postaci soli potasowej 
jest stosowany w stanach wyczerpania fizycznego i psychiczne-
go, rekonwalescencji po chorobach i zabiegach chirurgicznych; 
również jako składnik wielu preparatów odżywczych dla osób  
w podeszłym wieku.

Kuracja czereśniowa umożliwi oczyszczenie organizmu  
z toksyn i szkodliwych produktów przemiany materii. Polecane 
są osobom z dną moczanową. Czereśnie wpływają korzystnie 
na stany zapalne dróg moczowych i żółciowych, jak również przy 
kamieniach i piasku w nerkach oraz pęcherzu moczowym. Die-
ta z mocno ciemnych czereśni może znacznie poprawić pracę 
układu krążenia, obniżyć ciśnienie i je znormalizować. Potas 
przyczynia się do usuwania z organizmu nadmiaru soli, dlatego 
te owoce korzystnie wpływają na układ krążenia. Owoce te są 
zasadotwórcze i odkwaszają organizm, doprowadzając go do 
równowagi kwasowo zasadowej. Regulują też apetyt, dlatego 
dobrze podawać je dzieciom-niejadkom. Panie bardzo ucieszy 
fakt, że kuracja czereśniowa nie tylko odtruwa i odmładza orga-
nizm, ale również wpływa na utratę wagi. Regularne spożycie 
przez cały okres dostępności spowoduje sprawną pracę żołąd-
ka, usprawniają perystaltykę jelit i przyspieszy tempo trawienia, 
a także doprowadzi do przyspieszenia usuwania produktów 
przemiany materii, gdyż działają lekko przeczyszczająco. 

Třešně jsou velmi hodnotné ovoce díky neuvěřitelné kombinaci 
nutričních složek. Nachází se v nich draslík, fosfor, vápník, hořčík, síru, 
chlór, sodík, zinek, mangan, železo, měď a jód. Třešně mají bohatý 
obsah vitamínu C, A a PP a vitamínů skupiny B. A zde si všimněte: 
plody třešní obsahují nejvíce kyseliny asparagové ze všech druhů míst-
ního ovoce. Kyselina asparagová ve formě draselné soli se používá 
při fyzickém a psychickém vyčerpání, rekonvalescenci po nemocích  
a chirurgických zákrocích, ale i jako složka řady výživových přípravků 
pro osoby ve vyšším věku.

Třešňová terapie umožní vyčištění organismu od toxinů a škodli-
vých metabolických produktů. Jsou doporučovány pacientům se dnou. 
Třešně mají příznivý vliv na záněty močových cest a žlučových cest, 
při výskytu kamenů a písku v ledvinách a v močovém měchýři. Dieta  
z velmi tmavých třešní může výrazně zlepšit činnost oběhové soustavy 
a snížit a normalizovat tlak. Draslík přispívá k odstraňování nadměrného 
obsahu soli z organismu, proto má toto ovoce příznivý vliv na oběhovou 
soustavu. Je zásadité a odkyseluje organismus, čímž nastoluje acido-
bazickou rovnováhu. Reguluje též chuť k jídlu, proto je 
vhodné je podávat dětem, které nechtějí jíst. 
Dámy budou mít velkou radost ze sku-
tečnosti, že třešňová terapie nejenže 
detoxikuje a omlazuje organismus, 
ale má vliv na snížení hmotnosti. 
Pravidelná konzumace po celé 
období jejich dostupnosti vede 
k dobrému fungování žaludku, 
zlepšení střevní peristaltiky 
a zrychlení trávení, ale také 
k zrychlenému odbourávání 

Czereśnie.  Fot. Beata Wielgosik
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Co prawda owoce czereśni są przez krótki czas, ale pozostają jesz-
cze ogonki czereśniowe, które zazwyczaj wyrzucamy, a są bardzo 
cenne pod względem zawartości substancji czynnych. Warto je usu-
szyć i zmielić. Zmielone ogonki są gorzkie, dlatego należy je spoży-
wać w niewielkiej ilości z dodatkiem innych ziół i miodu. 

Czereśnie polecane są dla kobiet w ciąży i dzieci z uwagi na: 
żelazo, wapń, fosfor i witaminy, które odgrywają istotną rolę w pro-
cesie tworzenia się tkanki kostnej, zębów oraz są czynnikami 
wpływającymi krwiotwórczo.

Dzięki zawartości antocyjanów mają silne dzia-
łanie przeciwzapalne, przeciwdrobnoustrojowe  
i przeciwnowotworowe. Ponadto mają doskona-
ły wpływ na wzrok, gdyż wzmacniają naczynia 
krwionośne gałki ocznej, a także stymulują 
wydzielanie rodopsyny, która odpowiedzialna 
jest za lepsze widzenie po zmroku. I tu cieka-
wostka, w owocach czereśni jest więcej jodu 
niż w rybach. Jod wspomaga pracę tarczycy, 
m.in. regulując przemianę materii. Jod wzmaga 
produkcję hormonów tarczycy, m.in. regulujących 
przemianę materii i wzrost u dzieci: pozytywnie wpły-
wa na czynności tarczycy.

Systematyczne ich jedzenie sprawia, że skóra staje się bar-
dziej napięta i jędrna. Mają właściwości pobudzające wzrost cebulek 
włosowych i odmładzające tkanki. Dzięki obecności bioflawonoidów 
czereśnie, zwłaszcza czerwone, są zaliczane do świetnych przeci-
wutleniaczy, które zwalczają wolne rodniki i dzięki temu spowalnia-
ją procesy starzenia się skóry, a cera staje się wyraźnie młodsza  
i świetlista. 

metabolických produktů, protože třešně mají mírně projímavý úči-
nek. Je sice pravda, že plody třešní jsou k dispozici po krátkou dobu, 
ale ještě zůstávají třešňové stopky, které obvykle vyhazujeme, ale 
přitom obsahují důležité aktivní látky. Stojí za to je usušit a namlít. 
Mleté stopky jsou hořké, proto musí být konzumovány v menším 
množství s přídavkem jiných bylin a medu. 

Třešně jsou doporučovány těhotným ženám a dětem vzhledem 
k obsahu železa, vápníku, fosforu a vitamínů, které hrají 

důležitou roli v procesu vzniku kostní tkáně a zubů  
a mají vliv na tvorbu krve. 

Díky obsahu antokyanů mají silné pro-
tizánětlivé, antimikrobiální a protinádorové účin-
ky. Kromě toho dokonale působí na zrak, pro-
tože posilují cévy oční bulvy a stimulují sekreci 
rodopsinu, který odpovídá za lepší vidění po 
setmění. Zajímavostí je i to, že plody třešní 
obsahují více jódu než ryby. Jód napomáhá 

činnosti štítné žlázy tím, že kromě jiného 
upravuje látkovou výměnu. Jód napomáhá pro-

dukci hormonů štítné žlázy, které kromě jiného 
upravuje látkovou výměnu a růst u dětí - má kladný 

vliv na činnost štítné žlázy. 
Systematická konzumace třešní způsobuje, že kůže se 

napne a stane pevnější. Svými vlastnostmi povzbuzují růst vlaso-
vých cibulek a omlazují tkáně. Díky výskytu bioflavonoidů se třešně, 
zvláště červené, řadí k vynikajícím antioxidantům, které působí proti 
volným radikálům, čímž zpomalují proces stárnutí pokožky a kůže 
se stává výrazně mladší a jasnější.



Dodatek do mięs - czereśnie 
na ostro

1,5 kg dojrzałych, czerwonych czereśni,  
2 szklanki octu winnego, ok. 40 dag cukru, 
mały kawałek cynamonu, 1 listek laurowy,
100 ml przegotowanej wody
Wodę z cukrem i przyprawami korzennymi 
zagotować, dodać ocet winny. Owoce prze-
łożyć do małych słoiczków, zalać gorącą ma-
rynatą, szczelnie zamknąć, pasteryzować na 
sucho, wynieść w chłodne miejsce.

Szlachetna i aromatyczna  
czereśniówka

2 kg czereśni, 0,5 kg cukru, 1 litr rumu,  
1 laska wanilii, 10 goździków
Czereśnie wydrylować. Wsypać do pojemne-
go słoja dodać pozostałe składniki. Odstawić 
na cztery miesiące, codziennie potrząsając 
słojem. Następnie przefiltrować i przelać do 
mniejszych butelek i odstawić na kolejne  
3 miesiące. Na święta wielkanocne będzie  
w sam raz. Idealna do herbaty, kawy oraz 
drinków.

Přísada k masu - pikantní 
třešně

1,5 kg zralých červených třešní, 2 sklenice vin-
ného octu, asi 400 g cukru, kousíček skořice,  
1 bobkový list, 100 ml převařené, vody
Vodu s cukrem a kořením uveďme do varu, 
přidejme vinný ocet. Vložíme ovoce do 
malých sklenic, zalijeme horkou marinádou, 
těsně uzavřeme, pasterizujeme nasucho, 
uložíme na chladné místo.

Ušlechtilá a aromatická 
třešňovice

2 kg zralých třešní, 0,5 kg cukru, 1 litr rumu,  
1 vanilkový lusk, 10 hřebíčků
Odpeckujeme třešně. Nasypeme do ob-
jemné sklenice a přidáme zbylé přísady. 
Necháme odstát čtyři měsíce, přičemž každý 
den protřepeme sklenici. Poté přefiltrujeme 
a nalijeme do menších lahví a necháme od-
stát další 3 měsíce. Stihneme to tak akorát 
na velikonoce. Ideálně se hodí do čaje, kávy  
a silných nápojů.
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korzeń, kłącze: bylica pospolita, prawoślaz lekarski, tatarak  
zwyczajny
liście: babka zwyczajna, borówka brusznica, malina zwyczajna, po-
krzywa zwyczajna, poziomka pospolita, czarna porzeczka, orzech 
włoski
owoce: bez czarny, borówka brusznica, chmiel zwyczajny, poziom-
ka pospolita, arcydzięgiel litwor, dereń jadalny, jarząb pospolity,  
jeżyna, morwa biała 
kwiaty: dziewanna drobnolistna, wrotycz pospolity, koniczyny czer-
wona, malwa czarna, wrzos zwyczajny
ziele: bylica pospolita, dziurawiec zwyczajny, krwawnik pospolity, 
malina właściwa, nostrzyk żółty, rdest ptasi, skrzyp polny, świetlik 
łąkowy

kořen, oddenky: pelyněk černobýl, proskurník lékařský, puškvorec 
obecný
listy: jitrocel větší, brusnice brusinka, maliník obecný, kopřiva dvo-
udomá, jahodník obecný, rybíz černý, ořešák vlašský
plody: bez černý, brusnice brusinka, chmel otáčivý, jahodník obec-
ný, andělika lékařská, dřín obecný, jeřáb ptačí, ostružiník, morušo-
vník bílý 
květy: divizna málokvětá, vratič obecný,jetel luční, topolovka růžo-
vá, vřes obecný
nať: pelyněk černobýl, třezalka tečkovaná, řebříček obecný, maliník 
pravý, komonice lékařská, truskavec ptačí, přeslička rolní, světlík 
lékařský

Kiedy sierpień przychodzi, 
reszta zboża z pola schodzi

Srpen pole sklízí,  
zbytek obilí mizí
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Ziele bylicy pospolitej pozyskuje się od 
lipca do września w postaci zakwitających 
szczytów pędów. Korzenie zbieramy jesie-
nią lub wiosną. Roślina ma wielorakie za-
stosowanie w medycynie, kuchni, kosme-
tyce. Napary i nalewki stosuje się w nie-
życie żołądka, zapaleniu błon śluzowych 
przewodu pokarmowego, kolkach jelito-
wych, przy wzdęciach i zasłabnięciach,  
w zaburzeniach miesiączkowania. Tu 
jednak należy bardzo uważać gdyż ma 
właściwości poronne. Ważne jest również 
zalecane przez lekarza dawkowanie gdyż 
można się bylicą zatruć. Ziele można sto-
sować do kąpieli, która łagodzi stany bó-
lowe, zwłaszcza w chorobach reumatycz-
nych i nerwobólach. Bylica w takich kąpie-
lach działa pobudzająco i odprężająco. 

Pelyněk černobýl - Nať se sbírá od 
července do září ve formě kvetoucích 
špiček výhonků. Kořen se sbírá na po-
dzim nebo na jaře. Rostlina má řadu 
možností použití v lékařství, kuchyni 
a kosmetice. Odvary a tinktury se po-
užívají při gastritidě, zánětu sliznice 
trávicího traktu, střevních kolikách, 
při nadýmání a omdlení, při poru-
chách menstruace. Tady je však nut-
ná velká opatrnost, protože vyvolává 
potrat. Důležité je i dávkování dopo-
ručené lékařem, protože pelyňkem 
se můžete otrávit. Nať lze používat 
při koupelích, které mírní bolesti, 
zvláště revmatické a nervové. Pelyněk 
má v takových koupelích povzbuzující 
a relaxační účinek.. 

Kwitnąca bylica pospolita 
Fot. Beata Wielgosik
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Dziewanna „Gdzie rośnie dziewanna, tam bez posagu panna”, daw-
niej mogło być wiele prawdy w tym stwierdzeniu, ponieważ dzie-
wanny rosną na ubogim, słonecznym podłożu. Surowcem zielarskim 
są kwiaty dziewanny wielkokwiatowej. Do zbioru przystępujemy 
podczas suchej i słonecznej pogody, zawsze po obeschnięciu rosy. 
Kwiaty kwitną tylko parę godzin i rozwijają się stopniowo, 
więc zbiór w czasie dnia może być kilkukrotny. Nie 
wolno ugniatać płatków. Suszymy je rozkładając 
cienką warstwą, w temperaturze do 35°C. Wy-
suszone można już ubijać i należy je prze-
chowywać w ciemnym i suchym miejscu. 
Roślina oprócz mocy magicznych miała 
i w dalszym ciągu ma zastosowanie 
w medycynie, ponieważ działa prze-
ciwzapalnie, powlekająco, wykrztuśnie, 
rozkurczowo, napotnie i moczopędnie. 
Napary z kwiatów dziewanny mają za-
stosowanie głównie w leczeniu górnych 
dróg oddechowych, grypie, uporczywym, 
suchym kaszlu, a także w stanach zapal-
nych przewodu pokarmowego i zapaleniach 
pęcherza moczowego. Dziewanna jest również 
doskonałym ziołem do płukania jamy ustnej, w an-
ginie i grypie. Kąpiele z dodatkiem kwiatów, ale i liści 
działają uspakajająco oraz łagodzą bóle reumatyczne.

Divizna „Kde diviznu mají, tam děvče bez věna vdají.“ Kdysi 
mohlo toto přísloví obsahovat pořádný kus pravdy, protože divi-
zny rostou na chudém slunném podkladu. Léčivem jsou květy di-
vizny velkokvěté. Se sběrem začínejte při suchém a slunečném 

počasí, vždy po uschnutí rosy. Květy kvetou jen několik hodin  
a rozvíjejí se postupně, a proto je nutné sklízet během 

dne několikrát. Nesmí se mačkat okvětní lístky. 
Květy sušte rozprostřené do tenké vrstvy 

při teplotě do 35 stupňů. Vysušené květy 
už můžete stlačit, musí být skladovány 

na tmavém a suchém místě. Rostli-
na kromě magických účinků měla  
a stále má využití v lékařství, pro-
tože působí proti zánětům, po-
tahuje, napomáhá vykašlávání, 
uvolňování svalstva, má potící  
a močopudné účinky. Odvary z di-
viznových květů se používají hlavně 

při léčbě horních cest dýchacích, při 
chřipce, vytrvalém suchém kašli, při 

zánětech trávicího traktu a močového 
měchýře. Divizna se rovněž výborně hodí 

na výplach dutiny ústní, při angině a chřipce. 
Koupele s přídavkem květů a listů divizny mají 

uklidňující účinek a tlumí revmatické bolesti.

Dziewanna 
Fot. Sylwia Piskozub

Dziewanna 
Fot. Sylwia Piskozub



Wrotycz pospolity to roślina, która kiedyś cieszy-
ła się ogromną popularnością w medycynie ludo-
wej i w obrzędowości związanej ze świętem Matki 
Boskiej Zielnej. Obecnie jednak w Polsce obowią-
zuje zakaz używania wrotyczu w mieszankach 
ziołowych do użytku wewnętrznego, gdyż znalazł 
się on na liście ziół niebezpiecznych. Skąd taka 
decyzja? Okazuje się, że w koszyczkach kwiato-
wych znajduje się duża ilość toksycznego tujonu. 
Mało tego w surowcu obserwuje się znaczną jego 
zmienność w zależności od warunków glebowych. 
Przedawkowanie tujonem może doprowadzić do 
krwiomoczu, utraty świadomości, a u kobiet ciężar-
nych do poronienia. Nie ma natomiast zakazu po-
zyskiwania wrotyczu do stosowań zewnętrznych, 
chociażby w zwalczaniu wszawicy, czy przeciwko 
świerzbowcom. W lecznictwie ludowym wyciąg al-
koholowy z wrotyczu służył do nacierania miejsc 
bolących objętych chorobami reumatycznymi, do 
odstraszania moli i pluskw w domostwach, a tak-
że przeciw robakom (w leczeniu owsicy i glistnicy)  
i w leczeniu kolki wątrobowej. Można również uży-
wać wrotyczu jako składnika do wykonywania spe-
cyfików odstraszających pchły. Takim preparatem 
odstraszającym dokuczliwe muchy i gzy może być 
hydrolat wykonany z tego ziela z dodatkiem hydro-

Vratič obecný je to rostlina, které se kdysi 
těšila nesmírné popularitě v lidovém léči-
telství a při obřadech svátku Panny Marie 
kořenné. V současnosti platí v Polsku zákaz 
používání vratiče v bylinkových směsích. 
ocitl na seznamu nebezpečných rostlin,  
a v důsledku toho se nesmí používat  
v bylinkových směsích určených  
k vnitřnímu použití. Čím je způsobeno 
toto rozhodnutí? Ukazuje se, že květy této 
rostliny obsahují silnou dávku toxického 
thujonu. Navíc je u této suroviny pozo-
rována velká variabilita v závislosti na 
půdních podmínkách. Předávkování thu-
jonem může vést k hematurii, bezvědomí 
a v případě těhotných žen k potratu. 
Neexistuje však zákaz používání vratiče 
k zevním účelům, například při výskytu 
vší nebo svrabu. Vratič lze také používat 
jako složku přípravků odpuzujících blechy. 
Takovým odpuzujícím přípravkem proti 
otravných mouchám a střečkům může být 
odvar z této rostliny s přídavkem odvaru 
z levandule a šalvěje. Vratič lze také po-
užít při boji proti škůdcům v sadech, při 
pěstování dekorativních rostlin a zeleniny.  
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latu z lawendy i szałwii. Wrotycz może być pomocny również w zwal-
czaniu szkodników w uprawach sadowniczych, ozdobnych i warzyw-
nych. Wrotycz możemy wykorzystać do opryskiwania roślin: wiosną  
i jesienią przeciwko roztoczowi truskawkowemu i jeżynowemu, prze-
ciwko bielinkowi i owocówce jabłkóweczce w czasie rójki owadów, 
przeciwko mszycom i mrówkom. W uprawach warzywniczych mo-
żemy zapobiec rozwojowi groźnej połyśnicy marchwianki, tworząc 
barierę nie do pokonania. 

Vratič lze také využit k postřiku rostlin: na jaře a na podzim proti roz-
toči jahodníkovému a vlnovci ostružinovému proti běláskovi a oba-
leči jablečnému v době rojení hmyzu, proti mšicím a mravencům. Při 
pěstování zeleniny můžete zabránit rozvoji nebezpečné pochmur-
natky mrkvové, protože vytvoříte nepřekonatelnou překážku.

Preparat do opryskiwania roślin
30 g suszu lub 300 g świeżych roślin należy zalać 10 l wody i prze-
gotować (wykorzystujemy szczyt pędów wrotyczu). 

Preparat przeciw połyśnicy marchwianki
zgniecione suche ziele wrotyczu mieszamy z trocinami świeżo ścię-
tego drzewa iglastego. Taką mieszankę rozsypujemy warstwą gru-
bości około 1 cm w między rzędami. 

Preparát k postřiku rostlin
30 g sušiny nebo 300 g čerstvých rostlin musíte zalít 10 l vody  
a převařit (použijte vršky výhonků vratiče).

Preparát proti pochmurnatky mrkvové
smíchejte drcenou sušenou nať vratiče s pilinami čerstvě posekaného 
jehličnatého stromu. Tuto směs nasypte ve vrstvě 1 cm mezi řádky.
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Koszyczki wrotyczu. Fot. Beata Wielgosik
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korzeń, kłącze: berberys zwyczajny, 
biedrzyniec mniejszy, cykoria podróżnik, 
kozłek lekarski, łopian większy, mniszek 
pospolity, perz właściwy, pięciornik 
kurze ziele, pokrzywa zwyczajna
liście: babka lancetowata, bluszcz 
pospolity, borówka brusznica, malina 
właściwa, pokrzywa zwyczajna
owoce: berberys zwyczajny, bez czar-
ny, chmiel zwyczajny, borówka czarna, 
dereń jadalny, głóg jednoszyjkowy, 
jałowiec pospolity, jarząb pospolity, je-
żyna, kasztanowiec zwyczajny, śliwa 
tarnina, malina właściwa, rokitnik zwy-
czajny, dzika róża

kwiaty: dziewanna drobnolistna, wrotycz 
pospolity, chaber, koniczyna, kocanka, 

malwa czarna, wrzos
ziele: bratek trójbarwny, krwawnik pospolity, 

rdest ptasi, świetlik łąkowy, wiązówka błotna, 
nostrzyk żółty

kořen, oddenky: dřišťál obecný, be-
drník obecný, čekanka obecná, koz-
lík lékařský, lopuch větší, pampeliška 
lékařská, pýr plazivý, mochna nátržník, 
kopřiva dvoudomá

listy: jitrocel kopinatý, břečťan po-
pínavý, brusnice brusinka, maliník 
pravý, kopřiva dvoudomá

plody: dřišťál obecný, bez černý, chmel 
otáčivý, brusnice borůvka, dřín obecný, 
hloh jednosemenný, jalovec obecný, 
jeřáb ptačí, ostružiník, trnka obecná, 
maliník pravý, rakytník řešetlákový, růže 
šípková

květy: divizna málokvětá, vratič obecný, 
chrpa, jetel, smil, topolovka růžová, vřes

nať: violka trojbarevná, řebříček obec-
ný, truskavec ptačí, světlík lékařský, 
tužebník jilmový, komonice lékařská

Wrzesień  
wrzosami strojny

Září je ozdobeno 
vřesem

Polana z wrzosem
Fot. Beata Wielgosik
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Do celów leczniczych mają zastosowanie dwie nawłocie - nasza 
krajowa pospolita i kanadyjska. Są wykorzystywane w lecznictwie 
ze względu na silne właściwości moczopędne i żółciopędne. Nawłoć 
jest doskonałym lekarstwem w leczeniu zaburzeń przemiany materii, 
głównie w skazie moczanowej. Jest pomocna w leczeniu nadciśnie-
nia, chorobach reumatycznych i nieżytach przewodu pokarmowego. 
Nie wolno jej jednak stosować w przypadku obrzęków, związanych  
z niewydolnością serca lub nerek. Rośliny w żadnej formie nie moż-
na podawać również dzieciom oraz kobietom w ciąży. Natomiast  
w kosmetologii używa się jej do pielęgnacji zwiotczałej, dojrzałej 
skóry. W starożytności była szeroko wykorzystywana do leczenia 
ran odniesionych przez żołnierzy, a nawet przypisywano jej zdolno-
ści łączenia kości podobnie jak u żywokostu lekarskiego. 

Zlatobýl - Pro účely léčitelství se uplatní dva druhy, náš původní 
zlatobýl obecný a zlatobýl kanadský. Používají se v léčitelství díky 
silným močopudným a choleretickým účinkům. Zlatobýl je doko-
nalým lékem při léčení poruch látkové výměny, hlavně pokud jde 
o dnu. Pomáhá při léčení vysokého tlaku, při revmatických one-
mocněních a gastroenteritidě. Nesmí se však používat v případě 
otoků způsobených poruchami činnosti srdce nebo ledvin. Rostliny 
nesmí být v žádné formě podávány ani dětem a těhotným ženám. 
Používá se při péči o ochablou zralou pokožku. Ve starověku byl 
běžně používán k léčbě ran, které utrpěli vojáci, a dokonce mu byla 
přisuzována schopnost spojovat kosti kosti podobně jako u kostivalu 
lékařského.

Nawłoć kanadyjska 
Fot. Beata Wielgosik
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Jarzębiną nazywamy potocznie drzewo 
o nazwie jarząb pospolity. Owoce 
jarzębów są jadalne i można je wyko-
rzystywać w celach kulinarnych pod 
warunkiem unieszkodliwienia kwasu 
parasorbinowego. Można się go po-
zbyć na kilka sposobów: ususzenie, 
ugotowanie albo mrożenie przez dwie 

doby. W ten sposób dokonujemy rozpa-
du tego kwasu do nietoksycznego kwasu 

sorbinowego, który znany jest w przemyśle 
spożywczym jako substancja konserwująca żywność. Dojrzałe owoce, rozłożo-
ne cienką warstwą suszymy początkowo w temperaturze poniżej 30oC, później 
podsuszamy w piekarniku w temperaturze 60oC. Należy jednak pamiętać, iż 
zjedzenie większej ilości surowych owoców prowadzi do przykrych dolegliwości 
żołądkowych i bólu głowy. Natomiast rozkwitające w maju kwiatostany suszymy 
w ocienionym i przewiewnym miejscu w temperaturze pokojowej, po wysusze-
niu odrzucamy szypułki. 

Owoce działają ściągająco, moczopędnie, żółciopędnie, przeciwmiażdżyco-
wo, wzmacniająco. Jarzębina ma również właściwości regulujące metabolizm 
oraz przeciwdziała awitaminozie. Jest pomocna w leczeniu schorzeń wątroby. 
Podobne właściwości mają kwiaty. W medycynie wykorzystuje się wyciągi alko-
holowe i napary z materiału zielarskiego. Jarzębina w kuchni staropolskiej miała 
swoją zasłużoną pozycję. Przygotowywano z niej wspaniałe nalewki i znaną na 
całym świecie polską wódkę smakową o nazwie jarzębiak, a także wspaniałe 
dodatki do mięs i serów, konfitury, dżemy, galaretki, cykatę i syropy. Jeszcze 
w PRL-u można było kupić suszoną jarzębinę w czekoladzie niemal w każdym 
sklepie, czy kiosku. Dzisiaj jest ona rarytasem, który można przygotować sobie 
samodzielnie, wykorzystując przepis na cykatę.

Jeřabina je hovorové označení stromu s názvem jeřáb 
ptačí. Plody všech druhů jeřábů jsou jedlé a lze je po-
užívat ke kulinářským účelům, pokud zneškodníte ky-
selinu parasorbovou. a to několika způsoby: sušením, 
uvařením nebo zmrazením po dobu dvou dnů. Tím do-
sáhnete rozložení této kyseliny na nejedovatou kyselinu 
sorbovou, která je v potravinářském průmyslu známá 
jako konzervant. Zralé plody rozprostřené do tenké  
vrstvy sušte zpočátku při nižší teplotě (do 30°C), po-
zději je dosušte v pekárně při teplotě 60°C. Konzumace 
většího počtu syrových plodů způsobí silné žaludeční 
potíže a bolesti hlavy. Plody mají svíravé, močopud-
né, choleretické, antiaterosklerotické a posilující účin-
ky. Jeřabina má také schopnost upravit metabolismus  
a předcházet avitaminóze. Napomáhá při léčbě onemoc-
nění jater. Podobné vlastnosti mají květy. V léčitelství se 
používají alkoholové výtažky a odvary z bylinkové hmoty. 
Jeřabina měla v staropolské kuchyni svou zaslouženou 
roli. Připravovali z ní vynikající likéry a světoznámou pol-
skou vodku s jeřabinovou příchutí, ale i vynikající přísady  
k masu a sýrům, marmelády, džemy, želatiny, kandované 
směsi a sirupy. Ještě za dob PLR bylo možné koupit 
sušenou jeřabinu v čokoládě v téměř každém obchodě 
nebo ve stánku Ruch. Dnes je to vzácnost, kterou si ale 
můžete připravit sami s použitím receptu na kandovaný 
jeřáb. Větvičky s plody představují pěkný aranžérský do-
plněk na podzimní stoly, ozdobu na dveře nebo do kytic. 
Dřevo jeřábu ptačího má hezky uspořádané letokruhy, 
proto se používá na výrobu obkladů a dýh.
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Konfitura z jarzębiny
1 kg owoców jarzębiny, 0,5 kg obranych i poćwiartowa-
nych jabłek, 0,5 kg jeżyn, 1 kg cukru, 1 laska cynamo-
nu, pektyna
Jarzębinę przebrać, umyć i ugotować, odsączyć na 
sicie. Jabłka uprażyć, dodać umyte jeżyny, cynamon 
oraz jarzębinę i gotować na wolnym ogniu przez 5 mi-
nut. Dosypać cukier i gotować jeszcze kilka minut. Do-
dać pektynę. Gorące konfitury przekładać do słoików  
i od razu zakręcać.

 Jarzębinowa cykata
1 kg owoców jarzębiny, 1,2 kg cukru, 3 szklanki wody, 
sok wyciśnięty z jednej cytryny
Z cukru i wody przygotowujemy syrop. Następnie umy-
te owoce zalewamy wrzątkiem i gotujemy przez kilka 
minut. Odcedzone z wody owoce wrzucamy do syropu  
i zagotowujemy. Odstawiamy na kilka godzin i ponow-
nie zagotowujemy. Czynność powtarzamy kilkukrot-
nie, aż powstanie gęsta konfitura. W celu zachowania 
pięknego koloru owoców, przy ostatnim zagotowaniu 
dodajemy sok z cytryny lub szczyptę kwasku cytryno-
wego. Możemy także przełożyć konfiturę do słoiczków  
i wykorzystywać jako dodatek do dań z mięs lub se-
rów. Owoce suszymy w piekarniku – wtedy uzyskujemy 
cykatę. Ususzona cykata może być półproduktem do 
samodzielnego wykonania „jarzębiny w czekoladzie”.

Jeřabinová marmeláda
1 kg plodů jeřábu, 0,5 kg oloupaných a nakrá-
jených jablek, 0,5 kg ostružin, 1 kg cukru, 1 tyčin-
ka skořice, pektin
 Jeřabinu přeberte, umyjte a uvařte, nechte od-
kapat na sítku. Upražte jablka, přidejte umyté 
ostružiny, skořici a jeřabinu a vařte na mírném 
plameni 5 minut. Přidejte cukr a vařte ještě něko-
lik minut. Přidejte pektin. Hotovou marmeládu 
přelijte do sklenic a okamžitě uzavřete.

 Kandovaný jeřáb
1 kg plodů jeřábu, 1,2 kg cukru, 3 sklenice vody, 
šťáva vymačkaná z jednoho citronu
Z cukru a vody připravte sirup. Poté umyté plody 
zalijte vařící vodou a vařte několik minut. Oka-
pané plody vložte do sirupu a přiveďte k varu. 
Nechte odstát několik hodin a znovu uvařte. 
Tento postup zopakujte několikrát, dokud nevz-
nikne hustá marmeláda. Kvůli zachování hezké 
barvy plodů při posledním vaření přidejte citrono-
vou šťávu nebo trošku kyseliny citronové. Plody 
sušte v pekárně - pak vznikne kandovaná hmo-
ta. Marmeládu můžete také naplnit do skleniček  
a využít jako přílohu k masu nebo k sýrům. 
Sušený kandovaný jeřáb může posloužit jako 
polotovar pro domácí verzi „jeřabin v čokoládě“.

Korale koralowe. Fot. Anna Jadasz
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Wrzos pospolity jest rośliną niezwykle dekoracyjną, stąd 
też wyprowadzono od niego wiele efektownych odmian, 
które zdobią nasze jesienne kompozycje ogrodowe. Bar-
dzo często osoby uprawiające je w swych ogrodach mylą 
odmiany wrzosów z odmianami różnych wrzośców. Aby nie 
pomylić tych dwóch rodzajów należy zapamiętać, że wrzosy 
kwitną od lipca do października, natomiast wrzośce od koń-
ca lutego do kwietnia. Oba rodzaje są miododajne, o czym 
można się naocznie przekonać czasem już w marcu, kiedy 
kwiaty wrzośców są zapylane przez owady. 

Surowcem zielarskim są kwiaty oraz ziele (górne, nie-
zdrewniałe części rozkwitających gałązek). Temperatura 
suszenia surowca może być wyższa nawet do 60oC. Ozna-
ką dobrze przygotowanego surowca jest to, że nie utracił 
on koloru. Roślina działa przeciwzapalnie, odkażająco, 
napotnie, moczopędnie, przeciwobrzękowo. Jest pomocna 
w schorzeniach wątroby, zaburzeniach trawienia. Eksklu-
zywny miód wrzosowy polecany jest w stanach zapalnych 
nerek i dróg moczowych. Wrzosy mają też zastosowanie  
w kosmetyce. Dzięki właściwościom nawilżającym, uję-
drniającym, ochraniającym skórę przed negatywnym wpły-
wem czynników zewnętrznych wrzos przyczynia się do 
zachowania młodej skóry. Szczególnie wrzos polecany jest 
do pielęgnacji cery tłustej i skóry trądzikowej, ponieważ ma 
właściwości przeciwbakteryjne i przeciwzapalne. Znalazł 
także zastosowanie w pielęgnacji ciemnych włosów, które 
zostaną wzmocnione przez zawarty w roślinie krzem. Na 
bazie tego zioła można przygotować sobie wyciszającą ką-
piel leczniczą, tonik, macerat do produkcji kremu.

Vřes obecný je výrazně dekorativní rostlina, proto byl 
vyšlechtěn ve velkém počtu odrůd, které zdobí naše 
podzimní zahradní kompozice. Velmi často si lidé, 
kteří je pěstují ve svých zahradách, pletou odrůdy 
vřesu s s odrůdami různých vřesovců. Aby nedošlo  
k záměně těchto druhů ze stejné čeledi, zapamatujte 
si, že vřes kvete od července do října, zatímco vřeso-
vec od konce února do dubna. Oba druhy jsou medo-
nosné, o čemž se lze přesvědčit vlastním pozorováním 
někdy už v březnu, kdy květy vřesovce opyluje hmyz. 

Bylinkářskou surovinu představují květy a nať vře-
su obecného (horní nezdřevnatělé části kvetoucích 
větviček). Teplota při sušení suroviny smí být vyšší, 
a to až 60°C. Známkou dobře připravené suroviny je, 
že neztratila barvu. Rostlina má protizánětlivé, dekon-
taminační a diuretické účinky, působí proti otokům. Je 
užitečná při onemocněních jater a poruchách trávení. 
Exkluzivní medový vřed je doporučován při zánětech 
ledvin a močových cest. Vřes se uplatní také v kosme-
tice. Díky hydratačním a zvláčňujícím vlastnostem, 
které chrání pokožku před negativními vlivy vnějších 
faktorů, přispívá vřes k udržení mladé pokožky. 
Vřes se zvláště doporučuje k péči o mastnou pleť  
a uhrovitou pokožku, protože má antibakteriální a pro-
tizánětlivé vlastnosti. Uplatní se také v péči o tmavé 
vlasy, které posiluje díky obsahu křemíku v rostlině. 
S použitím této bylinky si můžete připravit uklidňující 
léčivou koupel, tonikum, macerát na výrobu krému.
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Relaksująca mikstura  
do kąpieli

4 łyżki kwiatu wrzosu pospolitego
100 g sody oczyszczonej
50 g kwasku cytrynowego
100 g mleka w proszku
2 łyżki oleju np. ze słodkich migdałów
10-15 kropli ulubionego olejku  
eterycznego (np. różanego)
Składniki łączymy ze sobą za pomocą 
blendera. Gładką masę przekładamy 
do słoiczka. 
Dodana do kąpieli (ilość dowolna) 
działa relaksująco, wygładza i zmięk-
cza skórę, delikatnie rozjaśnia i pięk-
nie pachnie.

Relaxační koupelová 
směs

4 lžíce květu vřesu obecného
100 g jedlé sody
50 g kyseliny citronové
100 g sušeného mléka
2 lžíce oleje, např. ze sladkých mandlí
10-15 kapek oblíbeného esenciálního 
oleje (např. růžového)
Spojte složky pomocí mixéru. Hladkou 
hmotu přendejte do sklenice a ucho-
vávejte na suchém místě.
Při přidání do koupele (v libovolném 
množství) má relaxační účinek, omla-
zuje a změkčuje pokožku, jemně ji 
zesvětluje a příjemně voní.
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korzeń, kłącze: berberys zwyczajny, biedrzeniec mniejszy, cykoria 
podróżnik, dzięgiel, kozłek lekarski, lubczyk ogrodowy, łopian więk-
szy, mniszek pospolity, perz właściwy, żywokost lekarski
liście: borówka brusznica, bluszcz pospolity, mącznica
owoce: berberys zwyczajny, borówka brusznica, głóg jednoszyjko-
wy, jałowiec pospolity, jarząb pospolity, dzika róża, szakłak pospolity, 
pigwa, tarnina, żurawina 
kwiat: wrotycz pospolity, wrzos pospolity
ziele: bratek trójbarwny, nostrzyk żółty

kořen, oddenky: dřišťál obecný, bedrník obecný, čekanka obecná, 
andělika, kozlík lékařský, libeček lékařský, lopuch větší, pampeliška 
lékařská, pýrovník, kostival
listy: brusnice brusinka, břečťan, medvědice
plody: dřišťál obecný, brusnice brusinka, hloh jednosemenný, jalo-
vec obecný, jeřáb ptačí, růže šípková, řešetlák počistivý, kdouloň, 
trnka, klikva 
květ: vratič obecný, vřes
nať: violka trojbarevná, komonice lékařská

Październik Říjen
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Październik to dobry czas na zbiór pokrzywy zwy-
czajnej, precyzyjnie mówiąc owoców (jednonasienne 
orzeszki) i korzeni tej rośliny. Powszechnie uważa się, 
że pędy pokrzywy najlepiej zbierać w maju, bo liście są 
młode i nie uszkodzone przez owady. Tak naprawdę 
do celów kulinarnych liście tej rośliny można wykorzy-
stywać przez cały rok, pod warunkiem jej 3-4 krotnego 
koszenia. Odbijające młode pędy są doskonałym su-
rowcem w kuchni. Można z liści tworzyć smakowite 
potrawy: zupy, sosy, ciasta, napoje, nalewki. Rozpo-
czynająca kwitnienie pokrzywa jest wspaniałym su-
rowcem zielarskim o wszechstronnym zastosowaniu 
m.in. w: biegunkach, czerwonce, hemoroidach oraz 
jako środek hamujący krwawienia, w schorzeniach 
nerek, zapaleniach dróg moczowych. Zewnętrznie 
można jej używać do płukania jamy ustnej i gardła, 
irygacji, przy upławach oraz okładów na czyraki. Starą 
metodą leczenia chorób reumatycznych oraz zwyrod-
nienia stawów jest biczowanie zielem pokrzywy. Oka-
zuje się, że ta stara ludowa metoda leczenia została 
potwierdzona badaniami naukowymi.

Nasiona zawierają około 30% nienasyconych kwa-
sów tłuszczowych. Wykazują podobne działanie jak 
ziele, ale tylko w nasionach zawarte są substancje, 
które korzystnie wpływają na gospodarkę hormonal-
ną człowieka. Już nasze babcie zalecały, aby robić 
herbatki w celu zwiększenia aktywności seksualnej  
u mężczyzn. Nasiona pokrzywy są również pomocne 
w leczeniu przerostu gruczołu krokowego.

Říjen je vhodné období na sběr kopřivy, přesněji 
plodů (jednosemenné nažky) a kořenů této rostliny. 
Obecně rozšířený názor je, že výhonky kopřivy je 
nejlepší sklízet v květnu, protože listy jsou mladé 
a nepoškozené hmyzem. Ve skutečnosti se pro 
kulinářské účely mohou listy této rostliny používat 
celoročně, pokud ji kosíte třikrát nebo čtyřikrát 
ročně. Rašící mladé výhonky jsou dokonalou 
kuchyňskou surovinou. Z listů si můžete připravit 
chutné pokrmy: polévky, omáčky, těsto, nápoje, 
nálevy. Kopřiva začínající kvést je vynikající bylin-
kářskou surovinou umožňující všestranné použití, 
kromě jiného při průjmu, úplavici, hemoroidech, 
při zastavení krvácení, při onemocněních ledvin 
a zánětech močových cest. Zevně ji můžete po-
užívat k výplachům dutiny ústní a krku, výplachům 
při výtoku a obkladům na vřídky. Stará metoda 
léčeni revmatických onemocnění a osteoar-
trózy je švihání kopřivovou natí. Ukazuje se, 
že tuto starou lidovou léčebnou metodu potvrzuje 
vědecký výzkum.

Semena obsahují asi 30% nenasycených 
mastných kyselin. Mají podobný účinek jako nať, 
ale pouze v semenech se nachází látky, které 
mají příznivé účinky na hormonální rovnováhu lidí. 
Už naše babičky doporučovaly, aby se kopřivový 
čaj používal na zvýšení sexuální aktivity u mužů. 
Semena kopřivy napomáhají při léčbě hypertrofie 
prostaty.

Pokrzywa
Fot. Roman Potucek
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Korzenie pokrzywy natomiast wykopuje się jesienią (po okresie we-
getacji) lub wczesną wiosną, po oczyszczeniu suszy się je w temp. 
ok 50oC. W lecznictwie ludowym korzeń pokrzywy stosowa-
no w leczeniu kamicy nerkowej i pęcherzowej. Ma on 
jednak o wiele silniejsze właściwości niż ziele. Silniej 
działa moczopędnie i oczyszczająco, jest jednym  
z najskuteczniejszych ziół w leczeniu początko-
wych stadiów przerostu prostaty. Polecany jest 
jako zioło wzmacniające i zwiększające siły 
obronne organizmu, pomaga w uzupełnieniu 
niedoboru takich minerałów jak: mangan, że-
lazo, magnez, potas, krzem, wapń. Znane są 
także jego właściwości oczyszczające orga-
nizm i regulujące przemianę materii.

Pokrzywa od lat jest stosowana w pielęgnacji 
włosów dzięki zawartości witamin A, E i kwasu pan-
totenowego oraz wielu minerałów. Roślina ogranicza 
przetłuszczanie włosów, ma działanie przeciwłupieżowe, 
usprawnia mikrokrążenie w skórze głowy. Włosy odzyskują połysk, 
są miłe w dotyku i lepiej się układają.

Naopak kopřivové kořeny se vykopávají na podzim (po vegetačním 
období) nebo brzy na jaře. Po vykopání se suší při teplotě asi 50oC. 

V lidovém léčitelství se kořen kopřivy používal při léčení 
ledvinových a močových kamenů. Všeobecně má 

kořen značně silnější účinky než nať. Má sil-
nější diuretický a čistící účinek, je to jedna z 

nejúčinnějších bylin při léčbě počátečních 
stadií hypertrofie prostaty. Doporučuje se 
na posílení a zvýšení obranyschopnosti 
organismu, pomáhá při vyrovnání nedo-
statku takových minerálů jako mangan, 
železo, hořčík, draslík, křemík, vápník. 
Jsou známy také jeho schopnosti čištění 

organismu a úpravy látkové výměny.
Kopřiva se řadu let používá při péči o vla-

sy díky svému obsahu vitamínů A a E, kyseliny 
pantotenové a řady minerálů. Omezuje maštění 

vlasů, působí proti lupům, zlepšuje mikrooběh v pokož-
ce hlavy. Vlasy získávají lesk, jsou příjemné na dotek a lépe se 

upravují.
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Preparat na włosy z korzeni pokrzywy
korzenie pokrzywy, czysta wódka żytnia
Wyczyszczone korzenie pokrzywy rozdrobnić i wrzucić do butelki lub 
słoja, tak aby całe naczynie było nimi wypełnione. Następnie zale-
wamy alkoholem i odstawiamy w ciepłe miejsce na dwa tygodnie. 
Następnie zlewamy, filtrujemy i przelewamy do czystych butelek.

Stosujemy w celu wzmocnienia cebulek włosowych oraz popra-
wienia kondycji włosów. Przy systematycznym stosowaniu włosy 
staną się błyszczące i bardziej gęste.

Přípravek na vlasy z kopřivových kořenů
kořeny kopřivy, čistá žitná vodka
Vyčištěné kořeny kopřivy rozdrobte a vhoďte do láhve nebo skleni-
ce tak, aby naplnily celou nádobu. Poté zalijte alkoholem a nechte 
dva týdny odstát na teplém místě. Poté slijte, přefiltrujte a přelijte do 
čistých lahví. 

Používejte na vlasy na posílení vlasových cibulek a zlepšení 
stavu vlasů. Při systematickém používání získají vlasy lesk a budou 
hustější. Tento přípravek používejte zevně.
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Krajobraz oraz droga prowadząca na Pradziada. Fot. Błażej Duk
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Natura dała nam najcudowniej-
szy lek na choroby tzw. cywiliza-
cyjne, czyli mniszka lekarskie-
go. Wartości lecznicze posiada 
cała roślina tj. ziele czyli rozkwi-
tająca część nadziemna, liście, 
koszyczki kwiatowe oraz korze-
nie. Różna pora pozyskiwania 
surowca zielarskiego sprawia, że 
mamy z nim do czynienia zarów-
no wczesną wiosną jak i późną 
jesienią. Ziele mniszka pozytyw-
nie działa na wątrobę i woreczek 
żółciowy, poprawia pracę trzustki 
i żołądka, likwiduje zaparcia. Sok 
z ziela mniszka stanowi reme-
dium dla osób wyniszczonych 
długim przebiegiem chorób, po 
chemioterapii i radioterapii. 

Sok z mniszka pomocny jest 
również w leczeniu anemii i ano-
reksji. Dodatkowo prowadzone 
są badania pod kątem jego przy-
datności w niszczeniu komórek 
niektórych rodzajów raka, np. 
chłoniaków, wątrobiaków, pro-
staty, jelita grubego i sutka. 

Příroda nám v ní dala nej-
zázračnější lék na tzv. civilizační 
nemoci - pampelišce lékařské. 
Léčivé vlastnosti má celá rostli-
na, tedy nať neboli kvetoucí 
nadzemní část, listy, květenství 
a kořeny. Různá doba na sklizeň 
bylinkářských surovin znamená, 
že s ní budete mít do činění brzy 
na jaře i pozdě na podzim. Nať 
pampelišky má příznivý účinek 
na játra a žlučník, upravuje čin-
nost slinivky břišní a žaludku, 
potlačuje zácpu. Šťáva z pampe-
liškové natě poslouží blahodárně 
osobám vyčerpaným po dlouho-
dobých nemocích, po chemote-
rapii a radioterapii. 

Šťáva z pampelišky také 
napomůže při léčbě anémie  
a anorexie. V poslední době se 
mluví o výzkumu pampelišky  
z hlediska její užitečnosti při 
ničení rakovinových buněk  
u některých druhů rakoviny, např. 
lymfomů, heptapomů, rakoviny 
prostaty, tlustého střeva a prsu.

Motyli odpoczynek 
Fot. Eva Honova
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Wiosną, kiedy nasz organizm jest osłabiony po zimo-
wych infekcjach i niedoborze światła słonecznego 
warto pomyśleć o włączeniu do kuchni świe-
żych, młodych, jeszcze niezbyt gorzkich 
liści, a także nierozwiniętych pączków 
kwiatowych. W tym okresie należy 
spróbować młodych pąków ugotowa-
nych w osolonej wodzie i polanych 
masłem z bułką tartą. Aby liście 
mniszka miały łagodniejszy smak 
warto pomyśleć o ich wybieleniu. 
Zabieg ten polega na kilkudniowym 
zakryciu roślin przed światłem matą 
słomianą, czy ciemną folią. Moż-
na też przykryć upatrzone mniszki 
doniczkami. Żółte ususzone płatki 
mniszka mogą być substytutem drogiego 
szafranu, który nadaje potrawom złocisty 
kolor. Pomimo tylu pozytywnych właściwości 
leczniczych mniszka nie wszyscy mogą z niego 
korzystać. Przeciwskazaniami do stosowania mniszka 
w każdej postaci są: owrzodzenia i ostry stan zapalny żołądka, nad-
kwasota, niedrożność dróg moczowych.

Na jaře, když je náš organismus oslabený po zimních 
infekcích a nedostatku slunečního světla, stojí za 

to využít v kuchyni čerstvé mladé a nepříliš 
hořké listy, ale i nerozvinutá poupata.  

V tomto období zkuste aspoň jednou za 
život vyzkoušet mladé pupeny uvařené 

v osolené vodě a polité máslem se 
strouhankou. Aby měly pampeliško-
vé listy příjemnější chuť, zkuste 
je vybělit. Tato procedura spočívá  
v ukrytí rostlin před světlem něko-
lik dnů pod slaměnou rohoží nebo 
tmavou fólií. Rašící pampelišky 
můžete také zakrýt květináči. Žluté 

usušené okvětí pampelišky může po-
sloužit jako náhrada za mnohem dražší 

šafrán, která dodá pokrmům nazlátlou 
barvu. Navzdory tolika pozitivním léčivým 

vlastnostem pampelišky ji nemůže využít 
každý. Kontraindikacemi pro pampelišku v jakéko-

liv formě jsou vředy a akutní zánět žaludku, překyselení, 
obstrukce močových cest.

Mniszek lekarski z przyjacielem 
Fot. Anna Jadasz
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Potrawka z korzeni mniszka  
do dań mięsnych

2 marchewki
5 cebul
łyżka suszonych pomidorów
250 g świeżych korzeni mniszka
2-3 łyżki oleju rzepakowego
sól i pieprz do smaku
Cebulę pokrojoną w piórka dusić na oleju.  
Następnie po zeszkliwieniu cebuli dodać star-
tą na grubych oczkach marchewkę. Po chwili 
dodać pozostałe składniki i dusić pod przykry-
ciem do miękkości. Doprawić do smaku.

Směs z pampeliškových 
kořenů k masitým pokrmům

2 mrkve
5 cibulí
lžíce sušených rajčat
250 g čerstvých kořenů pampelišky
2-3 lžíce řepkového oleje
sůl a pepř podle chuti
Cibuli nakrájenou na měsíčky poduste na 
oleji. Až cibule zesklovatí, přidejte nahru-
bo nastrouhanou mrkev. Po chvilce přidejte 
ostatní přísady, poduste doměkka a přikryjte. 
Okořeňte podle chuti.



56

Na pożegnanie
Projekt „Annogórska moc ziół” został zrealizowany przez Stowarzyszenie Kraina św. Anny, Gminę Leśnica, Zespół Opolskich Parków 
Krajobrazowych Oddział Park Krajobrazowy Góra Św. Anny oraz czeskiego partnera Místní akční skupina Opavsko.

Tekst przygotowany we współpracy Beaty Wielgosik, Ewy Marii Piłat, Sandry Koźby

Tłumaczenie na język czeski Justyna Samiecová, Břetislav Koziel

Zdjęcia wykonała Beata Wielgosik oraz uczestnicy konkursu fotograficznego: 
Edyta Dembończyk, Błażej Duk, Jiri Hon, Eva Honova, Anna Jadasz, Barbara Komandzik, 
Roman Potucek, Sylwia Piskozub, Krzysztof Skóra, Monika Twardoń, Renata Veselska

               Bądź na bieżąco i śledź nas na Facebooku
Wszelkie prawa zastrzeżone:
Żadna część niniejszej publikacji nie może być reprodukowana, przechowywana jako źródło danych i przekazywana  
w jakiejkolwiek formie zapisu bez pisemnej zgody posiadacza praw.

Fot. Edyta Dembończyk



Stowarzyszenie Kraina św. Anny
ul. Kilińskiego 1
47-303 Krapkowice
www.annaland.pl

ISBN: 978-83-940459-6-8

publikacja bezpłatna
Nakład: 5000 egz.
Wydanie I
2020

“Annogórska moc ziół ”


