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Lecznicze właściwości  

kontaktu z przyrodą 
 

 

O czym dzisiaj w Klubie Zdrowia? 
 

Podczas dzisiejszego spotkania w Klubie Zdrowia porozmawiamy o tym 

co jest blisko nas, na wyciągnięcie ręki – o naszej przyrodzie i jej 

wpływie na nasze zdrowie a przez to i życie. Środowisko naturalne - 

nasze lasy, łąki i ogrody to nie tylko pełne uroku miejsca, w których 

lubimy wypoczywać. To także największa, najstarsza i najlepsza Boża 

Apteka, w której możemy znaleźć najwspanialsze cuda natury - 

oczyszczające, rewitalizujące, upiększające, zapobiegające chorobom,  

a jednocześnie uzdrawiające rośliny z nich zaś, pełne życiodajnej 

energii i mocy ZIOŁA. O tych wspaniałych ziołach z wielką pasją  

i zaangażowaniem opowie nam dzisiaj Andrzej Wojtkowski - 

przyrodnik i zielarz, który już kilkukrotnie występował w szczecińskim 

Klubie Zdrowia. Pan Andrzej jest właścicielem ekologicznego 

gospodarstwa zielarskiego „EKOZIOŁA”, które oferuje obszerną ofertę 

ziół - nie tylko poszczególne składniki, ale również mieszanki 

kosmetyczne, przyprawy oraz herbaty ziołowe. Wiele produktów jego 

gospodarstwa posiada certyfikat AGROBIOTEST PL-EKO-07. Dlatego 

po spotkaniu będzie można zakupić mieszanki ziołowe i zioła na różne 

schorzenia. Pełna oferta dostępna jest na stronie www.ekoziele.pl 

Gospodarstwo pana Andrzeja prowadzi także sprzedaż wysyłkową  

(tel. 43/ 825 14 80 lub 603 094 422). 
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Podczas wykładu Pan Andrzej poruszy następujące zagadnienia: 

Najnowsza definicja zdrowia 

Czy umiesz patrzeć na przyrodę? 

Zdrowy pokarm dla naszego organizmu – a dla umysłu? 

Nawyki i ich zmiana – co zrobić „by chciało się chcieć, tak jak się nie chce”? 

Czy zdarza ci się wstawać rano bardziej zmęczonym, niż gdy kładłeś się spać? 

Bóle stawów – dzika róża, owoc od zadań specjalnych 

Unikalna receptura ziół – skuteczny sposób przy wypadaniu włosów 

 

Skład owoców dzikiej róży 
 
Dzika róża zawiera witaminę C – z tego jest najbardziej znana. Witaminy tej jest 
nawet 40-krotnie więcej niż w owocach cytrusowych a owoce dzikiej róży są jednym  
z jej najbogatszych i najcenniejszych naturalnych źródeł. Już trzy owoce dzikiej róży 
pokrywają całodzienne zapotrzebowanie człowieka na witaminę C. Chociaż każda ich 
obróbka (gotowanie, mrożenie, suszenie) zmniejsza jej zawartość, ciągle bardzo wiele 
pozostaje. Możemy ją jeść także na surowo. W smaku przypomina dojrzałą czerwoną 
śliwkę. Należy tylko pamiętać o usunięciu nasion i włosków, które mogą być 
drażniące. Poza witaminą C owoce dzikiej róży zawierają również inne witaminy  
i składniki: A, B1, B2, E, P, K, kwas foliowy, garbniki, kwasy organiczne, pektyny oraz 
składniki mineralne takie jak: potas, fosfor, magnez, wapń. Dzika róża zawiera też 
bioflawonoidy, które potęgują działanie witaminy C i zwiększają jej wchłanianie, 
dzięki czemu jest dużo skuteczniejsza niż ta syntetyczna w tabletkach.  

 

Kiedy zbierać owoce dzikiej róży? 
 
Jeśli chcemy przetworzyć ją w produkty dla zdrowia i urody, zbierajmy owoce kiedy 
są dojrzałe, o twardej napiętej skórce. Jeśli zaś chcemy zrobić przetwory do naszej 
kuchni, możemy poczekać dłużnej, aż zmiękną, nawet do pierwszych przymrozków. 
W zależności od pogody, zbiorów dokonujemy już od początku września do końca 
października, najlepiej w słoneczny dzień. Wybierajmy te krzaki, które rosną z dala 
od ruchliwej drogi. Najczęściej spotykane odmiany to Rosa canina - podłużne owoce  
i Rosa rugosa - kształt pomidorków. 
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Przecier z owoców dzikiej róży 
Składniki 

Porcja owoców umytej dzikiej róży, woda (tyle aby przykryć owoce).  

Wykonanie: 

1. Owoce rozciąć na pół, zalać wodą i gotować do miękkości (im krócej tym 

lepiej – mniej stracimy witaminy C). 

2. Dodać sok z limonki. 

3. Przecier przelać do słoików i przechowywać w lodówce.  

4. Jeśli chcemy przedłużyć jego trwałość można dodać cukier (lub 
zastępnik cukru, np. ksylitol) i zapasteryzować. 

5. Z pozostałych nasion można przygotować herbatkę. 

Taki przecier można podawać jako naturalna broń przed infekcjami. 
Można też zrobić smarowidło do pieczywa – awokado, czosnek, łyżeczka 
ziół (estragon), sól i 2-3 łyżki przecieru z dzikiej róży. 

 

Maseczka (tonik) z owoców dzikiej róży 

Składniki: 

Około 20 owoców umytej dzikiej róży, ½ szklanki wody. 

Wykonanie: 

1. Owoce rozciąć na pół, zalać wodą i gotować 15 minut.  

2. Ugotowane owoce dzikiej róży zmiksować. 

3. Gotową papkę nakładać na twarz omijając okolice oczu. Maseczkę zmyć 

po 10 minutach. 

Tonik z owoców dzikiej róży przygotowujemy podobnie jak maseczkę. 
Owoce gotujemy jednak tylko 5 minut. Można więc dolać więcej wody 
przy robieniu maseczki i po upływie tego czasu, część płynu odlać. 
Zarówno maseczka jak i tonik nadają skórze blask, rozświetlają ją, 
powodują że staje się napięta oraz dostarczają wiele cennych 
składników. Polecamy również 20 – minutową kąpiel z dodatkiem wody 
z ugotowanych owoców, która ma regenerujący wpływ na skórę, goi 
niewielkie rany i zmniejsza wypryski.  
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Skorzystaj z innych bezpłatnych programów na Placu Mariackim 

 

biblioteka i czytelnia Klubu Zdrowia  

czwartki godz. 15:00 – 17:00 

 

Spotkania modlitewne  

wtorki godz. 18.00 

Gdy czujesz się samotny, potrzebujesz wsparcia,  

nie masz komu zwierzyć się ze swoich problemów…  

 

Proroctwa w Biblii - Studium Księgi Daniela 

piątki godz. 18.00 

Gdy chcesz lepiej poznać Pana Boga i Pismo Święte … 

 

Nabożeństwa 

soboty godz. 10.00 

 

 
 

 

KLUB ZDROWIA W STYCZNIU 

 

Choroby tarczycy – czy jest wyjście z problemu? 
 

prelegent – Beata Śleszyńska 
 

15.01 (niedziela) godz.16.00 

Plac Mariacki 4 


