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Ziel ny za wrót gło wy
Święto Matki Boskiej Zielnej 
to najpiękniejsze święto
europejskiego lata. 
Tak bajecznie kolorowe naręcza
roślin, taka feeria kolorów 
i zapachów zdarza się tylko 
15 sierpnia i tylko u nas 
Liliana Sonik

„W święto Wniebowzięcia każda gospodyni lub córka
jej niesie do kościoła do święcenia wiązkę ziół, jakie
poprzedniego dnia nazbierały. Między tem zielem jest
mak, szałwia, macierzanka, wrotycz, koper, kminek, boże
drzewko, marzanka, rozmaryn, mięta i wiele innych, a
dla ozdoby zatknięty jest jeszcze słonecznik, jabłka, a
wszystko obwiązane wstążką” – pisał sto lat temu
Seweryn Udziela w „Krakowiakach”. 
Polski etnograf wiedzę botaniczną miał w małym palcu.
W jego czasach każdy potrafił odróżnić wrotycz od firletki
i miętę od drżączki. Dziś to wiedza niemal tajemna. A
przecież zioła rosną blisko. Na łąkach i w mieście, na
brzegach rzeczek czy zdziczałych skwerach można
znaleźć to, z czego nasze prababki komponowały bukiety
na święto Matki Boskiej Zielnej, by je potem wykorzystać
w domowej medycynie.
To sierpniowe święto ma swój wymiar religijny, ale też
współczesny aspekt ekologiczny i botaniczny.
Stowarzyszenie Instytut Dziedzictwa od pięciu lat
przypomina niesłusznie dziś niedocenianą tradycję
tworzenia zielnych bukietów. W 2010 r. wskazywaliśmy
na bioróżnorodność, czyli konieczność ochrony
pierwotnych i dzikich gatunków. Trzy lata temu mówiliśmy
o arogancji wobec przyrody i zaśmiecaniu lasów. W 2012
r. położyliśmy nacisk na wykluczenie botaniczne, czyli
fakt, że staliśmy się botanicznymi analfabetami. Rok 2013
poświęciliśmy na podkreślenie leczniczych właściwości
ziół. Teraz koncentrujemy się na wymianie
międzypokoleniowej. Konkurs na najpiękniejszy bukiet
zielny przyciąga ludzi w różnym wieku. To doskonały czas
i miejsce na międzypokoleniową wymianę wiedzy. Zdarza
się, że wspólnie w konkursie startują babcia, córka i wnuczka
– każda z własnym bukietem – a single i singielki
przypominają sobie lekcję odbieraną kiedyś w domu. Jedni
i drudzy mogą uczestniczyć w warsztatach zielarskich.
Bo stare święto łączy ludzi. I uczy nas, że świat roślin
ma wpływ na człowieka. Obcowanie z przyrodą kształci
wrażliwość estetyczną, ale też wywiera dobroczynny
wpływ na nasz stan psychofizyczny (świadczą o tym
naukowe badania – czytaj na s. 4).
Stare święto odmłodniało, nabrało nowego oddechu.
Nic mu jednak nie dodajemy, czego wcześniej nie
zawierało, ani niczego nie ujmujemy. Odkrywamy tylko
zapomniane znaczenia.
Zielny zawrót głowy opanował nie tylko Kraków i
Podstolice. Dołączyły do nas m.in. Warszawa i
Andrychów, kaszubska Kościerzyna, a nawet litewskie
Turgiele. Inicjatywę objęła patronatem Anna
Komorowska. Pierwsza Dama od lat układa zielny bukiet
wedle prostej receptury, którą wraz z podpowiedziami
miłośników tego święta znajdziecie na s. 2. Sama mogę
doradzić tym, którzy chcą wziąć udział w konkursie, by
tego dnia zapomnieli o kwiatach importowanych i
doniczkowo-szklarniowych. Storczykom i kameliom
dziękujemy. Doskonale zastąpi je np. warkocz Matki
Boskiej, czyli dziewanna (czytaj na s. 3) lub jarzębina z
czerwonymi koralami owoców.f

Liliana Sonik, prezeska Instytutu Dziedzictwa, 

publicystka, inicjatorka akcji i konkursu 

„Cudowna Moc Bukietów”. 



Wy słu cha ła 
Mał go rza ta Sko wroń ska 

An na Ko mo row ska 
małżona Prezydenta RP 

– Cie szy mnie nie zwy kle, że zwy czaj
zbie ra nia ziół i ukła da nia kwiet nych
bu kie tów w dniu świę ta Mat ki Bo skiej
Ziel nej przy wra ca ny jest m.in. przez
sto wa rzy sze nie In sty tut Dzie dzic twa,
któ re po raz ko lej ny or ga ni zu je kon -
kurs „Cu dow na Moc Bu kie tów”. To
świę to wie lo wąt ko we i wie lop łasz czyz -
no we. Jest do brym pre tek stem do po -
sze rze nia świa do mo ści eko lo gicz nej,
tro ski o na tu rę, o śro do wi sko, w któ -
rym ży je my. Przy go to wy wa nie bu kie -
tów to zna ko mi ta oka zja do lep sze go
po zna nia ziół, kwia tów, owo ców. Nie -
jed no krot nie wi dzi my ja kieś ro śli ny
w skle pach w po sta ci go to wych her -
bat czy przy praw, a nie zda je my so bie
spra wy, że ros ną tuż obok nas. War to
przy oka zji te go świę ta bli żej po znać
ota cza ją cą nas przy ro dę. W tym dniu
ko bie ty przy go to wy wa ły i na dal przy -
go to wu ją bu kie ty z ziół, kwia tów, owo -
ców. War to kul ty wo wać tę pięk ną pol -
ską tra dy cję. Tym bar dziej że kom po -
no wa nie bu kie tów uwraż li wia na pięk -
no i wa lo ry ar ty stycz ne, wy ma ga pra -
cy nad kom po zy cją, pa le tą barw i aro -
ma tów. 

Ja rów nież przy go tu ję bu kiet z ros -
ną cych w mo im ogro dzie kwia tów, ziół
i owo ców. Dla mnie 15 sierp nia to świę -
to nie zwy kle ra dos ne, bar wne, won -
ne, ma gicz ne i dla te go war to kul ty wo -
wać tra dy cje z nim zwią za ne. Każ dy
od naj dzie w nim coś dla sie bie i bę dzie
mógł ob cho dzić je na swój spo sób.

Ma gda le na Ma lik
ju ror ka w kon kur sie 
„Cu dow na Moc Bu kie tów” 

– Ko lo ro we bu kie ty, któ re co ro ku oce -
nia my w kon kur sie na naj pięk niej szy

sierp nio wy bu kiet ziel ny, to fan ta stycz -
ny spo sób na bu do wa nie nie tyl ko wie -
dzy bo ta nicz nej, ale też kon tak tów mię -
dzy ludz kich. W mo im do mu tej tra -
dy cji nie by ło, choć kwia ty za wsze by -
ły w nim obec ne. Wios ną by ły to ka -
czeń ce, a je sie nią ko lo ro we astry. 

Od kie dy In sty tut Dzie dzic twa przy -
po mi na tra dy cje 15 sierp nia, za ko cha -
łam się w tym świę cie. Tak op ty mi stycz -
ny i da ją cy po zy tyw ną ener gię zwy czaj
lu do wy nie mo że prze paść. Zrób my
wszyst ko, by ko lej ne po ko le nia mog ły
się nim cie szyć. Tak już się dzie je, bo
z ro ku na rok w kon kur sie bie rze udział
co raz wię cej osób. Ich bu kie ty za chwy -
ca ją. Co jest w nich waż ne? Do bór kwia -
tów i ziół, kom po zy cja, ale też ca ła oto -
czka. Waż ny jest na wet strój oso by, któ -
ra bu kiet przy no si. Za u wa ży łam, że do
kom po zy cji z ja rzę bi ną pa su ją np. czer -
wo ne ko ra le. Głów nym grze chem bu -
kie tów jest owi ja nie ich w fo lię alu mi -
nio wą. Bu kie ty ziel ne te go nie zno szą.
Le piej zwią zać je wstąż ką lub zwy czaj -
nie sznur kiem. Co do ko lo rów, do wol -

ność jest ogrom na. Pięk nie pre zen tu -
ją się za rów no te, któ re stwo rzo ne są
w jed nej ga mie ko lo ry stycz nej, jak i te
róż no ko lo ro we. Jed na na czel na za sa -
da, o któ rej trze ba pa mię tać, to ta, by
w wią zan ce nie zna laz ła się żad na tru -
ją ca ro śli na. Z te go po wo du nie mo gą
się w ta kiej kom po zy cji zna leźć np.
astry. 

Prze my sław Ba biarz 
dzien ni karz spor to wy TVP 

– Bar dzo da le ko odesz liś my od przy -
ro dy. Je steś my za go nie ni, ego cen trycz -
ni, zbyt skon cen tro wa ni na pra cy. Po -
trze bu je my od te go od skocz ni. Do ty -
czy to szcze gól nie miesz kań ców miast,
któ rzy ży ją w za be to no wa nej dżun gli.
A kon takt z ro śli na mi przy no si uko je -
nie i le czy. Dla te go tra dy cja kom po no -
wa nia ziel nych bu kie tów na 15 sierp -
nia to zwy czaj, o któ rym trze ba głoś -
no mó wić. 

W mo im ro dzin nym do mu w Prze -
my ślu nie by ło tej tra dy cji. Szko da.
Nato miast ro dzi ce, szcze gól nie oj ciec,

prze ka zy wa li mi wie dzę na te mat ro -
ślin. Pa mię tam do dziś na sze wy pra -
wy do la su. Oj ciec niósł mnie na ra -
mio nach, gdy nie mia łem już sił. Mo -
je dzie ci są do ro słe. Czy na u czy łem
ich te go, co prze ka zał mi ta to? Mam
na dzie ję, że przy naj mniej część tej
wie dzy do nich tra fi ła. Bu kie tów ziel -
nych z ni mi nie ro bi łem, ale mo że wró -
cę do tej tra dy cji ja ko dzia dek. 

Agniesz ka Stój
ju ror ka w kon kur sie „CMB”,
flo ryst ka

– Bu kiet ziel ny kom po nu je my z dzi ko
ros ną cych ziół i ro ślin. Je śli chce my

wy ko rzy stać kwia ty, nie mo gą być to
te, któ re ku pu je my w kwia ciar niach.
Le piej za jrzeć do przy do mo wych
ogród ków, a je śli ich nie ma my, wy -
brać się na pod miej ską łą kę czy zwie -
dzić brze gi miej skiej rze ki. 

W ta kich nie u częsz cza nych na co
dzień miej scach moż na zna leźć praw -
dzi we skar by. Do łóż my do te go póź -
no let nie owo ce: ma li ny, jabł ka, je ży -
ny, by bu kiet na brał cha rak te ru. Kwia -
ty ukła da my w wią zan kę, któ rą trzy -
ma się w dło ni. 

Kom po zy cja do za wie sza nia nie
znaj dzie uzna nia w tym kon kur sie.
Waż ne, by pa mię tać o kło sach zbóż,
któ re świet nie na da ją się do uzu peł -
nie nia bu kie tu. 

Po cho dzę z Pod kar pa cia, a tam
zwy czaj ukła da nia bu kie tów wciąż
jest ży wy. Uczy łam się go od bab ci.
Pod pa try wa łam, ja kie zbie ra zio ła
i kwia ty, jak je ukła da. Dziś sa ma za -
wo do wo zaj mu ję się kwia ta mi. Uczę
in nych, jak two rzyć kom po zy cje
kwiet ne. f

Ten bu kiet mu sisz zro bić sam 
Czy tra dy cja ukła da nia ziel nych bu kie tów wciąż jest ży wa? Jak zro bić bu kiet i z cze go? O od po wiedź na te py ta nia 
po pro si liś my tych, któ rzy są am ba sa do ra mi kon kur su „Cu dow na Moc Bu kie tów” i któ rym ta tra dy cja jest bli ska

W Koś cie le ka to lic kim 15 sierp nia to
świę to Wnie bow zię cia Naj święt szej
Ma rii Pan ny, zwa ne też Mat ki Bo skiej
Ziel nej. W dniu tym do świą tyń przy -
no szo no bu kie ty z ziół i kwia tów, by je
po świę cić. Usu szo ne mia ły le czyć i za -
pew nić do bro byt.
Zwy czaj świę ce nia ziel nych bu kie tów
ist niał nie tyl ko w Pol sce. Świę to ob -
cho dzo no tak że w Cze chach, w nie -
któ rych czę ściach Nie miec, a na wet
w Esto nii. Zmie nia ła się tyl ko na zwa:
na Mat ki Bo skiej Ko rzen nej lub Żyt -
niej. W „Kło sach”, ga ze cie wy cho dzą -
cej w XIX w., pi sa no: „Ze wszyst kich
świąt ku czci Bo ga ro dzi cy to jest naj -
daw niej sze, bo się ga pierw szych wie -
ków chrze ści jań stwa i za wsze naj u ro -
czy ściej ob cho dzo nem by wa ło, lu bo
roz ma i te no si ło na zwy, jak Wnie bo-
w zię cie, Śmierć, Za śnie nie, Od pocz -

nie nie (...). Z ob cho dem tym koś ciel -
nym łą czy się sta ro daw ny zwy czaj
świę ce nia ziół po lnych, któ re uzbie ra -
ne dnia po przed nie go nie wia sty wiej -
skie przy no szą i skła da ją przed wiel -
kim oł ta rzem, aby je ka płan po świę -
cił. Lud, któ ry od wie ków zna ich włas -
no ści w le cze niu roz ma i tych cho rób,
a wie lu przy pi su je si łę cu dow ną, po
po świę ce niu wie rzy, że na bie ra ją mo -
cy: uspo ko ja nia bu rzy, grzmo tów, gra -
du, na wał ni cy i chro nie nia od ude rze -
nia pio ru nów. Za po wro tem z koś cio -
ła za wie sza je w iz bie na ścia nie i przy -
o zda bia nie mi ob ra zy Świę tych”.

Le gen da gło si, że na każ dym ziarn -
ku zbo ża od na leźć moż na wi ze ru nek
Mat ki Bo skiej – do wód wsta wien nic -
twa Ma ryi za ludź mi. Jak gło si opo -
wieść, w daw nych cza sach plo ny by -
wa ły ob fit sze, a kło sy znacz nie więk -

sze. Nie do ce nia li te go lu dzie,
a w gło wach tak się im po prze wra -
ca ło, że z kło sów wy ra bia li miot ły.
Mar no traw stwo roz gnie wa ło
Stwór cę, któ ry ze słał na świat po -
top. Mat ka Bo ska wsta wi ła się jed -
nak za ludź mi i wy pro si ła, by wo -
dy po to pu za trzy ma ły się tuż przed
sa my mi czub ka mi kło sów. W ten
spo sób oca la ło ziar no. Od tej po ry
kło sy zbo ża są krót sze i po ra sta ją
je dy nie koń ce ło dyg.

Apo kry fy opo wia da ją ce o Wnie -
bow zię ciu peł ne są przy wo łań ro -
ślin. We dług jed ne go z po dań
w trzy dni po śmier ci Mat ki Bo skiej
apo sto ło wie otwo rzy li jej grób. Nie
zna le źli w nim jed nak cia ła, któ re
za bra no do nie ba. W gro bow cu zo -
ba czy li za to pę ki od u rza ją co pach -
ną cych ziół i kwia tów. f MSKA

Zie lo ne pach ną ce Wnie bow zię cie 
In sty tut Dzie dzic twa za pra sza 15 sierp -
nia na Ma ły Ry nek na pią tą edy cję kon -
kur su „Cu dow na Moc Bu kie tów”. Tym
ra zem ci, któ rzy chcą wziąć w nim
udział, mu szą się zde cy do wać, w ja -
kiej ka te go rii chcą wy star to wać: tra -
dy cyj ne go bu kie tu ziel ne go, bu kie tu
miej skie go czy bu kie tu „ma łe go” (ka -
te go ria dla dzie ci do lat 13). 
Na zwy cięz ców cze ka ją na gro dy pie -
nięż ne i rze czo we. Dzie ci do sta ną m.in.
ksią że czkę „Łą ka” uczą cą roz poz na -
wa nia i sa mo dziel ne go ry so wa nia ziół
i kwia tów. 

Zgło sze nia bu kie tów od godz. 10
do 13 na Ma łym Ryn ku. Czas ocze ki -
wa nia na wer dykt ju ry wy peł ni spe -
cjal nie przy go to wa ny pro gram bo ta -
nicz no-eko lo gicz ny oraz ar ty stycz ny.
Kon cert da m.in. zes pół Go sia Mar -
kow ska Band. Im pre zę po pro wa dzą
Mie czy sław Czu ma i Le szek Ma zan.
Pro jekt ho no ro wym pa tro na tem ob -
ję ła mał żon ka pre zy den ta RP An na
Ko mo row ska.

Wię cej in for ma cji na stro nach: in -
sty tut dzie dzic twa.pl i cu dow na moc -
bu kie tow.pl.

W ubieg ło rocz nej edy cji ju ry oce -
ni ło 176 bu kie tów. Ich twór cy przy je -
cha li z ca łej Ma ło pol ski. Panie ze Sto -
wa rzy sze nia Przy ja ciół Szczyg ło wa
„Pa wie Pió ro” uło ży ły swo ją kom po -
zy cję z 97 ziół, kwia tów i owo ców:
w ogrom nym ko szu zna laz ły się kar -
czoch, aro nia, ta ta rak, wi no gro na, hor -
ten sja i ga łąz ka ma li ny z owo ca mi. Ich
bu kiet spo do bał się ju ro rom – do sta ły
wy róż nie nie za tra dy cyj ny bu kiet ziel -

ny. Pier wsze miej sce w tej ka te go rii za -
ję li pań stwo Mo ni ka i Jan Świ dro nio -
wie z Ora wy z ogrom nym bu kie tem
po lnych ziół i kwia tów. Naj lep szą miej -
ską kom po zy cję zro bi ła Ber na de ta
Wal czak. Wśród bu kie tów dzie cię cych
zwy cię ży ła wią zan ka przy go to wa na
przez Ga bry się Ja zgar. 

– Świat za zdro ści nam te go świę ta.
Lu dzie bę dą do nas przy jeż dżać, je śli
tyl ko bę dzie my je kul ty wo wać – mó wi
Li lia na So nik, ini cja tor ka kon kur su.
Nie my li się. Wło si i Bry tyj czy cy, któ -
rzy w ubieg łym ro ku od wie dza li Kra -
ków w sierp niu i pod czas fi na łu zna -
le źli się na Ma łym Ryn ku, fo to gra fo -
wa li się z bu kie ta mi i za ga dy wa li prze -
chod niów: „Ex cu se me, co uld you ex -
pla in me, what it is?” Gdy sły sze li od -
po wiedź, wy krzy ki wa li w za chwy cie:
„This is ve ry be a u ti ful!” f

MSKA

Kon kurs: bu kiet na me dal
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Ob raz Wi tol da Prusz kow skie go za ty tu ło wa ny „Pro ce sja ziel na”
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Na gro da książ ko wa dla uczest ni ków
kon kur su
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To święto jest dobrym
pretekstem 
do poszerzenia
świadomości
ekologicznej, troski
o naturę, o środowisko
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ROZMOWA Z
br. Mi cha łem Gro now skim
be ne dyk ty nem z ty niec kie go opac twa

DO MI NI KA OL SZEW SKA: Po co klasz to -
rom ogro dy? 
BR. MI CHAŁ GRO NOW SKI, BE NE DYK TYN:
– Już w IV w. mni si za kła da li ogro dy
przy swo ich sie dzi bach na pu sty niach
Egip tu i Pa le sty ny. Dzię ki nim su che
pu styn ne oto cze nie na bie ra ło ży cia.
Ogro dy by ły do wo dem na to, że w każ -
dej rze czy wi sto ści jest moż li wa zmia -
na. I już w sta ro żyt no ści do strze żo no
w tym głę bo ką sym bo li kę – wy trwa ła
mo dli twa i pra ca mni chów prze mie -
nia w ogród prze ra ża ją ce miej sce, ja -
kim jest pu sty nia. 
Czy za kon ne ogro dy bu do wa ne są na
po dob nych za sa dach? 

– Sche mat klasz tor nej za bu do wy
ukształ to wał się w cza sach ka ro liń -
skich. Jed nym z naj star szych źró deł,
któ re po da je pre cy zyj ne in for ma cje
o klasz tor nych ogro dach, jest plan
opac twa w Sankt Gal len, da to wa ny na
ok. 830 r. W sa mym cen trum klasz to -
ru, w prze strze ni oto czo nej kruż gan -
ka mi, wi dać ogród głów ny. Po dzie lo -
ny jest na czte ry czę ści od dzie lo ne od
sie bie dwie ma krzy żu ją cy mi się ścież -
ka mi. Na ich prze cię ciu znaj du je się
stud nia, któ ra do star cza ła wo dy do
pod le wa nia ro ślin i jed no cześ nie sym -
bo li zu je raj skie źró dło ży cia. 
Co mni si upra wia li w swo ich ogro dach?

– Plan opac twa Sankt Gal len do star -
cza pre cy zyj nych in for ma cji o tym, ja -
kie ro śli ny upra wia no w klasz tor nych
ogro dach. Wi dać na nim ogród wa -
rzyw ny z sy me trycz ny mi pro sto kąt -
ny mi grząd ka mi, któ ry słu żył do upra -
wy: ce bu li, po ra, se le ra, ko len dry, ko -
pru, ma ku, rzod kwi, sa ła ty, ka pu sty.
Sad ob sa dza no z re gu ły ja bło nia mi,

gru sza mi, śli wa mi, pig wa mi, mi gda -
łow ca mi, kasz ta now ca mi ja dal ny mi.
Upra wy wa rzyw ni ka i sa du sta no wi -
ły istot ny skład nik co dzien nej die ty
mni chów.
A zio ła?

– By ły i zio ła. Obok in fir me rii, czy -
li sa li dla cho rych, znaj do wał się osob -
ny ogró dek zio ło wy. Słu żył do upra -
wy ro ślin lecz ni czych (roz ma rynu,
szał wii, ru ty, mię ty, kmi nku czy ko -
pru), któ re po da wa no cho rym i sła -
bym. Klasz tor ni me dy cy przy go to wy -

wa li z nich na po je i wy wa ry do pi cia,
ma ści do sma ro wa nia lub okła dy. Ko -
rzy sta li tak że z ro ślin tru ją cych. Pod -
pa try wa no przy tym zwie rzę ta. Prze -
piór ki bez szko dy spo ży wa ły cie mię -
ży cę, któ ra ma włas no ści tru ją ce, bo
dzia ła prze czysz cza ją co. We dług św.
Am bro że go słyn na z ja du cy ku ta, któ -
rej owo ce je dzą bez szko dy szpa ki,
u czło wie ka osła bia ła sil ne wy bu chy
na mięt no ści. 
Jak wy glą da ogród ty niec kich be ne -
dyk ty nów? 

– Po cząt ki klasz tor nych ogro dów
w Tyń cu to ną w mro kach dzie jów.
W śred nio wie czu mo że my do my ślać
się je dy nie, na pod sta wie ana lo gii do
bar dzo wie lu opactw be ne dyk tyń skich,
że obok ogród ka we wnątrz kruż gan -
ków (wi ry da rza), gdzie ro sły ra czej zio -
ła i kwia ty, być mo że po po łud nio wej
stro nie za bu do wań klasz tor nych, na
ła god nie opa da ją cym sto ku wzgó rza,
ist niał wię kszy ogród wa rzyw ny na
po trze by kuch ni. Nie ma my in for ma -
cji, czy rów nież tam urzą dzo no, jak

w wi ry da rzu, ogró dek, na przy kład do
ce lów re kre a cyj nych. Nie jest to wy -
klu czo ne. Być mo że w cią gu XIII i XIV
w. suk ce syw nie roz sze rza no prze -
strzeń upraw ną, za gos po da ro wu jąc
na da ją ce się do użyt ku zie mie w bez -
poś red nim są siedz twie klasz tor ne go
wzgó rza. Pier wszą pew ną in for ma cję
na te mat ty niec kie go ogro du za wdzię -
cza my Ja no wi Dłu go szo wi. Opi su jąc
w dru giej po ło wie XV w. opac two,
wspo mi na, że „jest tam rów nież znacz -
ny sad ma ją cy wie le bar dzo płod nych
drzew. Są rów nież u stóp gó ry dwa
ogro dy, w któ rych sie je się i sa dzi ka -
pu stę i wie le in nych po trzeb nych do
kuch ni wa rzyw. A trze ci ogród, za sa -
dzo ny wiś nia mi, ma wie le uli”. Opac -
two za mie nio ne zo sta ło przez kon fe -
de ra tów bar skich w twier dzę, a w wy -
ni ku dzia łań wo jen nych w 1770 i 1771 r.
znisz czo no nie mal do szczęt nie ca łe
je go oto cze nie, w tym rów nież wspom -
nia ne sa dy i ogro dy.
Od bu do wa no je?

– Opat Flo rian Ja now ski roz po czął
od bu do wę koś cio ła i klasz to ru w la tach
80. XVIII w. Za gos po da ro wał też przy -
le ga ją ce do nie go te re ny. W miej sce
spa lo nych sta rych sa dów i upraw za -
pla no wał no wy, roz leg ły ogród, usy tu -
o wa ny tym ra zem u wschod nie go pod -
nó ża wzgó rza klasz tor ne go. No wy
ogród otrzy mał kształt nie re gu lar ne -
go tra pe zu na trzech ta ra sach, ła god -
nie opa da ją cych od pół no cy w kie run -
ku po łud nio wym. Dzie łem opa ta Ja -
now skie go jest rów nież wy sa dza na li -
pa mi ale ja pro wa dzą ca do klasz to ru.
Ten ogród w swym ogól nym za ry sie
prze trwał do na szych cza sów. f

ROZMAWIAŁA DO MI NI KA OL SZEW SKA

Mię dzy 14 a 17 sierp nia ty niec cy 

mni si za pra sza ją na zie lo ną wy sta wę

– „Ro śli ny w kul cie Naj święt szej Ma rii

Pan ny” 

Raj ski ogród za klasz tor ny mi mu ra mi
Bu dzą cie ka wość, bo są na co dzień nie do stęp ne. Oto czo ne mu rem ro ślin nym en kla wy w cen trum mia sta,  otwie ra ją się 
dla zwie dza ją cych tyl ko przy szcze gól nych oka zjach. Ja kie są ogro dy klasz tor ne?
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Ma ryj ność wpi sa na jest we wszyst kie
nie mal prze ja wy na szej kul tu ry, a tak -
że w zja wi ska wy ro słe na sty ku na tu -
ry, kul tu ry i sac rum, et no bo ta ni ki i tra -
dy cyj nej po boż no ści. Ty po wym przy -
kła dem mo gą być lu do we na zwy ro -
ślin.
Pol ska re li gij ność, tak bar dzo ma ryj -
na za rów no w for mie i tre ści, jak i we -
wnętrz nej du cho wo ści i ze wnętrz nych
jej prze ja wach, za pi sa ła się w ciągu
wie ków w na szej hi sto rii nie tyl ko set -
ka mi san ktu a riów, gdzie Matka  Boża
czczo na jest w roz ma i tych ko ro no wa -
nych i nie ko ro no wa nych cu dow nych
ob ra zach, ale tak że w ty sią cach przy -
droż nych ka pli czek roz rzu co nych po
ca łym kra ju. Nie ko niec na tym. Ma -
ryj ność wpi sa na jest we wszyst kie
nie mal prze ja wy na szej kul tu ry, a tak -
że w zja wi ska wy ro słe na sty ku na tu -
ry, kul tu ry i sac rum, et no bo ta ni ki i tra -
dy cyj nej po boż no ści. 

Przy kła dem mo gą być lu do we na -
zwy ro ślin, któ re za zwy czaj w czę -
ści od po wia da ją cej epi te to wi ga tun -
ko we mu uży te mu do peł nia czo wo
przy wo łu ją imię Naj święt szej Ma ryi
Pan ny. Dość wspom nieć na zwy ta kie
jak:

ose tek Naj święt szej Ma ryi Pan ny
– dla spo ty ka ne go na su chych pa stwi -
skach i mie dzach dzie więć si łu po spo -
li te go (Car li na vul ga ris);

zie le Mat ki Bo skiej – dla wierz bów -
ki ki przy cy (Cha ma e ne rion an gu sti -
fo lium), pięk nej, wy so kiej by li ny wy -
stę pu ją cej ła no wo na sta rych ugo rach,
zrę bach i wia tro ło mach, a za kwi ta ją -
cej fio le to wo póź nym la tem;

ser dusz ka Mat ki Bo skiej – dla
drżączki śred niej (Bri za me dia), dość

czę stej tra wy łą ko wej o pięk nych, ser -
co wa tych, sre brzy sto po ły sku ją cych
kło skach, drżą cych na wie trze jak list -
ki osi ki;

na par stki Mat ki Bo skiej – dla czę -
stej na świe żych łą kach, mie dzach i tra -

wia stych przy dro żach świerz bni cy
polnej (Kna u tia ar ven sis);

grusz ki Mat ki Bo skiej – dla two rzą -
cej cha rak te ry stycz ne, ku li sto-grusz -
ko wa te owoce to je ści zwy czaj nej (Ly -
si ma chia vul ga ris), ro śli ny ros ną cej
w ca łej Pol sce na świe żych i pod mo -
kłych łą kach;

to reb ki Mat ki Bo skiej – dla po spo -
li cie ros ną ce go na miej scach dep ta -
nych i za gru zo wa nych pla cach lecz ni -
cze go tasz ni ka po spo li te go (Cap sel la
bur sa-pa sto ris), któ re go cha rak te ry -
stycz ne ser co wa te owo ce przy po mi -
na ją ele gan ckie i wy szu ka ne w kształ -
cie dam skie to reb ki.

A prze cież na tym nie ko niec, bo są
jeszcze: pa lusz ki MB, su kien ki MB, łzy
MB, mirt MB, psze ni czka MB, żyt ko MB,
wło ski MB czy war ko cze MB. Są i in ne.

Po boż ność lu do wa wyraża się w
nie pow ta rzal nym związ ku ro ślin
z kultem ma ryj nym. Se we ryn Udzie -
la, zna ny et no graf, któ re go imię no si
dziś kra kow skie Mu ze um Et no gra ficz -
ne, na sa mej tyl ko zie mi kra kow skiej
zna lazł bli sko 100 ga tun ków ro ślin
świę co nych w bu kie tach na Wnie bow -
zię cie. A prze cież jest ich nie po rów -
na nie wię cej. Nie mal każ da chce tra -
fić te go dnia do bu kie tu, bo „każ dy
kwia tek w tym dniu wo ła – weź mnie
z so bą do koś cio ła”. f

PROF. ZBI GNIEW MI REK

Bo ta nik, au tor kil ku set pu bli ka cji

z dzie dzi ny fi to tak so no mii, fi to ge o gra-

 fii, flo ry sty ki, hi sto rii bo ta ni ki, ochro ny

śro do wi ska przy rod ni cze go, edu ka cji

przy rod ni czej. Prze wod ni czą cy Ko mi te-

 tu Ochro ny Przy ro dy PAN i czło nek ra dy

na u ko wej pol skie go Ta trzań skie go Par -

ku Na ro do we go. 

Ser dusz ka, na par stki, grusz ki i to reb ki
Spraw so bie przy jem ność: ścią gnij
le gal nie i za dar mo zdję cie naj pięk -
niej sze go bu kie tu. Do sko na le spraw -
dzi się ja ko ta pe ta na ko mór kę lub
kom pu ter. Ta kie rze czy tyl ko na stro -
nie cu dow na moc bu kie tow.pl.
Do wy bo ru, do ko lo ru. Spoś ród se -
tek ziel nych wią za nek przy no szo -
nych na kon kurs „Cu dow na Moc
Bu kie tów” wy bra no te na gro dzo -
ne i te, któ re umknę ły uwa dze ju ro -
rów, ale na fo to gra fii pre zen tu ją się
prze pięk nie. War to wy brać dla sie -
bie zdję cie, któ re w je sien ną plu chę,
zi mo wą za wie ru chę i wio sen ną sza -
rzyz nę wnie sie odro bi nę la ta.

Bu kie to we ta pe ty to nie je dy na
nie spo dzian ka, ja ka cze ka na za glą -
da ją cych na tę stro nę. W za kład ce
„Kon spek ty za jęć” znaj du ją się pro -
po zy cje lek cji dla na u czy cie li, a tak -
że pod po wie dzi dla ro dzi ców, któ -
rzy nie ma ją po my słu na dłu gi zi -
mo wy wie czór. Kon spek ty opra co -
wa ła m.in. Na ta lia Bat ko z  Aka de -
mii Sztuk Pięk nych, któ ra pro wa -
dzi war szta ty dla dzie ci. Wśród te -
ma tów po ja wia ją się: ro ślin ne ob ra -
zy, sa mo dziel nie wy ko na ne kar tki
z ży cze nia mi i za pa chy zam knię te
w sło i ku. 

Ten adres in ter ne to wy to też
miej sce, któ re po win ni od wie dzić
za in te re so wa ni zie lar ski mi ta jem -
ni ca mi. W za kład ce „Zio ła – skar bni -
ca wie dzy” twór cy stro ny umie ści -
li zie lar ski ele men tarz. Do wie my
się z nie go np., że zio ła, któ re znaj -
du ją się w bu kie tach przy go to wy -
wa nych na sierp nio we świę to Mat -
ki Bo skiej, ma ją zna cze nie lecz ni -
cze. Mo gą też być uży wa ne ja ko

przy pra wy. Nie ste ty, nie wie le osób wie,
jak sto so wać dzi kie zio ła iprze de wszyst -
kim – jak je roz poz na wać. Do naj czę -
ściej wy ko rzy sty wa nych ga tun ków na -
le żą: pio łun (na nie do ma ga nia żo łąd -
ka), krwaw nik (przy „bled ni cy”), wro -
tycz (prze ciw pa so ży tom po kar mo -
wym), dziu ra wiec (na „oczysz cze nie
krwi”, owrzo dze nia i ra ny), ru mia nek
(na ból zę bów), brat ki po lne (na bó le
brzu cha u dzie ci) i mię ta (na żo łą dek
i ból zę bów).

W dzia le „Wi de o po ra dy” zna lazł się
film in struk ta żo wy, jak zro bić po lny bu -
kiet. To pod po wiedź dla tych, któ rzy
ukła da ją go po raz pierw szy. Do wie my
się z nie go, ja kie ro śli ny wy bie rać do
kom po zy cji i jak je ukła dać. Nie jest to
sztu ka trud na, ale no wi cjusz mo że mieć
oba wy. Film je roz wie je.

Na ko niec tro chę hi sto rii. Ci, któ rzy
chcie li by się do wie dzieć, jak wy glą da -
ły po przed nie edy cje bu kie to we go kon -
kur su, ma ją ta ką szan sę. Wy star czy
klik nąć w za kład ki: „Kon kurs – la u re -
a ci”, „Idea Cu dow nej Mo cy Bu kie tów”
i „Hi sto ria pro jek tu”. 

„Bu kie ty ziel ne to tra dy cja rol ni -
cza. Nie zna czy to, że jej kul ty wo wa -
niem nie mo gą się za jąć miesz czu chy.
Ks. Tisc hner mó wił o świę cie Mat ki
Bo skiej Ziel nej, że »to świę to prze de
wszyst kim pięk ne. Ono pro wo ku je lu -
dzi, aby by li pięk ni«. Zbie ra nie ziół
i kwia tów jest jak mu zy ka: ła go dzi oby -
cza je, koi i uczy. To świę to po sia da
ukry ty po ten cjał: jest no wo czes ne, od -
po wia da na po trze by czło wie ka XXI
w., bo uczy ziół i kwia tów, uczy eko lo -
gii i bo ta ni ki” – czy ta my na stro nie kon -
kur su. Mi łe go za glą da nia! f
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Ko lo ro we bu kie ty na ta pe ty

Ose tek NMP, czy li dzie więć sił po spo li ty
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Na par stki MB, czy li świerz bni ca po lna
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Klasz tor ny ogród przy ul. Ba to re go
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Mał go rza ta Sko wroń ska 

Co do skwie ra współ czes ne mu czło -
wie ko wi? Oprócz po krzy wio ne go krę -
go słu pa i nad wa gi prze de wszyst kim
chro nicz ny stres.
Ob ja wia się roz draż nie niem, za bu rze -
nia mi kon cen tra cji, nad po bu dli wo -
ścią, ob ni że niem na stro ju. Ły ka my wi -
ta mi ny i mi kroe le men ty, by po pra wić
sa mo po czu cie, w sy tu a cjach dra stycz -
nych za zgo dą le ka rza się ga my po le -
ki psy cho tro po we. 

Tym cza sem psy cho lo go wie już
w la tach 80. ubieg łe go wie ku stwier -
dzi li, że kon takt z na tu rą po pra wia
spraw ność umy sło wą, ła go dzi ob ja -
wy de pre sji, re du ku je stres, a na wet
wspo ma ga zdro wie nie po prze by tej
ope ra cji. Za leż ność mię dzy czę stot -
li wo ścią i ja ko ścią kon tak tu z na tu rą
a kon dy cją psy chicz ną i fi zycz ną czło -
wie ka ba da li Ra chel i Step hen Ka -

planowie, któ rzy sfor mu ło wa li te o rię
ART (At ten tion Re sto ra tion The o ry).
Na u kow cy do szli do wnio sku, że prze -
by wa nie na ło nie na tu ry, a na wet sa -
mo przy glą da nie się zdję ciom przed -
sta wia ją cym przy ro dę, po zy tyw nie
wpły wa na zdol no ści in te lek tu al ne
i kon cen tra cję.

Ich ba da nia by ły kon ty nu o wa ne
w Ka na dzie i Sta nach Zjed no czo nych
– oka za ło się, że kon takt z przy ro dą
po wi nien być ele men tem uzu peł nia -
ją cym le cze nie de pre sji, któ re dziś
opie ra się głów nie na psy cho te ra pii
i ku ra cji far ma ko lo gicz nej. Pa cjen ci
ze zdia gno zo wa ną de pre sją kli nicz ną
po win ni sy ste ma tycz nie spa ce ro wać
w oto cze niu zie le ni. Cho rzy, któ rzy
go dzi nę spa ce ro wa li po par ku, wy ka -
zy wa li lep sze zdol no ści ko gni tyw ne
w po rów na niu z ty mi pa cjen ta mi, któ -
rzy spa ce ro wa li po ha ła śli wym mie -
ście. 

Zko lei na u kow cy zUni versity of Ro -
che ster do szli do wnio sku, że na wet krót -
ki 20-mi nu to wy spa cer pod no si po ziom
ener gii ży cio wej. Wtych ba da niach wzię -
ło udział po nad 500 stu den tów. 

Jed ni spa ce ro wa li uni wersyteckimi
ko ry ta rza mi, in ni oglą da li zdję cia kra -
jo bra zów, ko lej ni wy o bra ża li so bie, że
spę dza ją czas w oto cze niu przy ro dy
lub we wnątrz bu do wli. By ła też gru -
pa, któ rej umoż li wio no spa ce ry nad
rze ką. Wnio sek był ła twy do prze wi -
dze nia: naj wię kszy po ziom ener gii za -
ob ser wo wa no u tych stu den tów, któ -
rzy mie li rze czy wi sty kon takt z na tu -
rą. Na dru gim miej scu upla so wa li się
ci, któ rzy przy ro dę oglą da li na fo to -
gra fiach lub ją so bie wy o bra ża li.

Zdro wot ny wpływ ro ślin na lu dzi
po twier dzi li też na u kow cy z Kan sas
Sta te Uni versity. W ich ba da niach
wzię ło udział 90 pa cjen tów, któ rzy
prze szli ope ra cję usu nię cia wy rost -
ka ro ba czko we go. Po dzie lo no ich na

dwie gru py. Jed nych umiesz czo no
w po ko jach bez ro ślin, dru gich w sa -
lach peł nych zie le ni. Re zul ta ty za sko -
czy ły sa mych le ka rzy. Oka za ło się, że
ci z „zie lo nych” po ko jów po trze bo wa -
li mniej środ ków prze ciw bó lo wych,
mie li niż sze ciś nie nie i tęt no oraz de -
kla ro wa li mniej sze zmę cze nie i zde -
ner wo wa nie niż oso by z sal bez ro ślin. 

– Naj no wsze ba da nia nad kon dy -
cją psy cho fi zycz ną czło wie ka po twier -
dza ją do bro czyn ny wpływ przy ro dy
na zdro wie. Oka zu je się, że kon takt
z na tu rą po wi nien być za le ca ny np.
dzie ciom z ADHD. Cier pią ce z po wo -
du nad mia ru bodź ców mó zgi w na tu -
ral nie zie lo nym oto cze niu mo gą wresz -
cie od sap nąć – mó wi dr Ja ni na Sonik
z warszawskiego Instytutu Psychiatrii
i Neurologii .

Jak od zy skać utra co ną więź z na -
tu rą? Każ de go dnia wy gos po da ruj my
choć by 20-30 mi nut na spa cer po par -
ku lub le sie.  f
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Oto cze ni miej ską dżun glą miesz kań -
cy miast szu ka ją kon tak tu z przy ro dą.
No wy miej ski trend to ogród ki bal ko -
no we, na któ rych upra wia się owo ce,
wa rzy wa i zio ła.
Jak w mie ście żyć eko lo gicz nie? Wśród
tych, któ rzy sta wia ją na styl eko, po ja -
wi ła się mo da na miej skie ogrod nic -
two. Na bal ko nach za miast zwy cza jo -
wych kom po zy cji kwia to wych po ja -
wia ją się mi nisz klar nie, w do ni czkach
ros ną po mi do ry, tru skaw ki i zio ła. To
nie tyl ko ozdo ba, ale praw dzi wy ogród,
któ ry ży wi. 

– Za kła da nie ogród ków na bal ko -
nie zwią za ne jest z po trze bą ob co wa -
nia z czymś, co jest z po rząd ku na tu -
ry. Na co dzień ota cza nas pla stik i be -
ton. Istot na jest rów nież świa do mość,
że to, co je my z bal ko no we go ogród -
ka, trak to wa ne by ło z uwa gą, pie lę gno -
wa ne, pod le wa ne. Przy jem ność spra -
wia nam też czę sto wa nie tym, co wy -
ro sło dzię ki na szej pra cy – mó wi Ma -
gda le na Zych z Mu ze um Et no gra ficz -
ne go w Kra ko wie. 

Ogród ki na bal ko nach sta ły się al -
ter na ty wą dla ogród ków dział ko wych,
któ re speł nia ją tę sa mą fun kcję, ale
trze ba do nich do je chać. W peł ni la ta
w do ni czkach miej skich ogrod ni ków
ros ną nie tyl ko zio ła, ale tak że owo ce
i wa rzy wa: po mi do ry, rzod kiew ki, sa -
ła ta, ce bu le, tru skaw ki, po ziom ki, kieł -
ki, pa pry ka, fa so la, czos nek, a na wet
pa pry czki chi li. Wy ho do wa ne sa mo -
dziel nie z na sion są nie tyl ko ozdo bą,
ale też re al ną al ter na ty wą dla zdro we -
go sty lu ży cia. Bal ko no wa upra wa jest
bar dziej war to ścio wa od te go, co ku -
pu je my z ho do wli szklar nio wej. Upra -
wia jąc wa rzy wa i zio ła sa mo dziel nie,
ma my bo wiem wpływ na pod ło że i na -
wo zy, któ re sto su je my. 

By stać się ogrod ni kiem w swo im
włas nym miesz ka niu i cie szyć się przez
ca łe la to ob fi ty mi zbio ra mi do rod nych
owo ców i wa rzyw, wy star czy po sia -
dać do brze na sło necz nio ny bal kon,
naj le piej usta wio ny od stro ny po łud -
nio wej, któ ry do star czy ro śli nom du -
żo ciep ła i świat ła. Na le ży za o pa trzyć
się w głę bo kie do ni czki z ma te ria łów
od por nych na wa run ki atmo s fe rycz -
ne (drew nia ne, pla sti ko we lub ce ra -

micz ne), ko niecz nie z otwo ra mi od -
pły wo wy mi na dnie, oraz zie mię. Eko -
lo gicz ną upra wę moż na za cząć od wy -
sie wu na sion, ale tak że, co jest znacz -
nie prost sze, od za ku pu sa dzo nek. 

Je śli nie ma my du że go ta ra su, a je -
dy nie nie wiel ki bal kon, wy bierz my ro -
śli ny osią ga ją ce nie wiel kie roz mia ry.
Na przy kład gi gan tycz na fa so la mo że
opa no wać ca łą wol ną prze strzeń i za -
brać świat ło in nym ro śli nom. 

Bal ko no wy ogrod nik nie ma wie le
pra cy. W każ dym ra zie mniej niż ten,
któ ry mu si sko pać ogró dek, a po tem
za brać się do sa dze nia. Plu sów do mo -
we go ogrod nic twa jest wię cej: nie ma
kło po tów z chwa sta mi, świe że zio ła
ma się za wsze w za się gu rę ki, a pod le -
wa nie upra wy też nie na strę cza wie lu
trud no ści.

Co zro bić z do mo wym ogro dem
pod czas dłu gie go wy ja zdu? Je śli nie

ma my mi łych są sia dów, któ rzy pod le -
ją nam ro śli ny, do ni czki trze ba usta wić
bli sko sie bie. Tak usta wio ne stwo rzą
mi kro kli mat, dzię ki któ re mu bę dą wol -
niej tra ci ły wil goć. Moż na je tak że usta -
wić na tac ce wy peł nio nej ka my czka mi
i wo dą. I jesz cze me to da z wy ko rzy -
staniem pla sti ko wych bu te lek. Moż na
je prze ro bić na na wad nia cze. Wy star -
czy na peł nić zbior nik wo dą, w kor ku
wy kro ić no żem dwa pro sto kąt ne na -
cię cia (bu tel kę trze ba za krę cić w ten
spo sób, by mia ła luz), od wró cić do gó -
ry dnem i wbić w do ni czkę z zie mią.

Wy ho do wa ne na bal ko nie zio ła
i wa rzy wa przy da ją się nie tyl ko
w kuch ni. Na przy kład z la wen dy moż -
na zro bić pach ną cy susz do bie liź nia -
nych wo re czków, scrub do stóp (po -
wsta je po wy mie sza niu kwia tów z so -
lą mor ską, oli wą z oli wek i odro bi ną
su szo nej mię ty). Z ros ną cej w do nicz -
ce me li sy moż na przy rzą dzić fan ta -
stycz ny na pój chło dzą cy (z mio dem
i cy try ną), a szyb ko krze wią cy się lub -
czyk bę dzie świet ną przy pra wą (za -
miast nie zdro wego mag gi). 

Wąt pli wo ści miej skich ogrod ni ków
mo że bu dzić po wie trze. Za nie czysz -
czo ne kra kow skim smo giem led wo na -
da je się dla lu dzi, a dla wa rzyw? – Bez
obaw. – Po mi do ry wy ho do wa ne na bal -
ko nach są eko lo gicz ne, bo nie są
wzmac nia ne che mią na prze my sło wą
ska lę. A po wie trze jest to sa mo, któ -
rym co dzien nie od dy cha my – tłu ma -
czy Zych. f

DO MI NI KA OL SZEW SKA

Roz po czy na jąc przy go dę 
z bal ko no wym ogro dem, war to 
sko rzy stać z po rad blo ge rów:  
slo necz ny bal kon.pl, 
zio lo wy za ka tek.com.pl, her bi ness.com, 
hel lo zdro wie.pl 

Miej ski ogrod nik bal ko no wy sadzi zioła

Cier pisz na brak kon cen tra cji? Idź do la su
Ewo lu cyj nie nie je steś my stwo rze ni do te go, by sie dzieć go dzi na mi przed kom pu te rem. Na szym na tu ral nym 
śro do wi skiem nie jest be to no we mia sto. Dla te go je śli cier pi my, po win niś my zwró cić się w stro nę na tu ry

Najnowsze badania 
nad kondycją
psychofizyczną
człowieka potwierdzają
dobroczynny wpływ
przyrody na zdrowie. 

Okazuje się, że kontakt
z naturą powinien być
zalecany np. dzieciom
z ADHD. Cierpiące
z powodu nadmiaru
bodźców mózgi
w naturalnie zielonym
otoczeniu mogą
wreszcie odsapnąć

Pie trusz ka, szał wia i ma je ra nek świet nie na da ją się do upraw do ni czko wych
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