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Jak słyszeć głos przyrody? 
 

 

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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Pan Andrzej specjalizuje się w hodowli dzikiej róży, która suszona  

w temperaturze 40 stopni zachowuje maksimum swoich leczniczych 

właściwości. Jest to roślina niezwykła, słynna z bogatej zawartości 

witaminy C przewyższającej nawet 40-krotnie jej zawartość w owocach 

cytrusowych. Może być stosowana zarówno wewnętrznie spożywana 

pod postacią herbatek i różnych smarowideł jak i zewnętrznie jako 

maseczki upiększające, toniki do przemywania twarzy, gdyż 

rewelacyjnie poprawia stan skóry. Poniżej znajdziecie Państwo dwie 

możliwości zastosowań tej niezwykłej rośliny. 

 

 

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. 

 



 

 

www.szczecin.adwentysci.org 

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.  

 

Kruche ciasteczka owsiane 

Składniki: 

250 gr oleju kokosowego, 1 jajko, 1 żółtko, ½ szklanki cukru trzcinowego, 
cukier waniliowy, 1 szklanka mąki białej, 1 szklanka mąki razowej, 2 
szklanki płatków owsianych, posypka: słonecznik, płatki migdałowe, płatki 
owsiane. 

Wykonanie: 

1. Wszystkie suche składniki wymieszać. 

2. Suchą mieszankę połączyć z jajkiem i żółtkiem oraz tłuszczem. 

3. Wałkować ciasto nieco grubiej jak na pierogi, wykrawać szklanką 
ciasteczka. 

4. Ciasteczka przełożyć na blachę wyłożoną papierem pergaminowym. 
Posmarować wodą lub białkiem, udekorować posypką. 

5. Piec 15-20 minut w temperaturze 180C. 
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Skorzystaj z innych bezpłatnych programów na Placu Mariackim 

RELACJE ZE SPOTKAŃ NA FACEBOOKU – ADWENTYŚCI SZCZECIN 
 

CZYTELNIA I BIBLIOTEKA KLUBU ZDROWIA 

środa 16:00 – 17:00 

17.00 – 18.00 – gimnastyka ogólna  

 

Z NIEWOLI DO WOLNOŚCI  

02 luty 2019 – 03 marzec 2019 

seria wykładów na temat dekalogu 

spotkania w systemie weekendowym (soboty, niedziele), godz.18.00 

Tematyka: 

13.01   Poszukiwanie sensu prawa - pierwsze spotkanie stanowi wstęp do dekalogu 

02.02    Zasada Wielkiego Architekta 
03.02    Bogowie i idole 
09.02    Bóg niejedno ma imię 
10.02     Siódmy dzień tygodnia – sobota 
16.02     Testament rodziców 
17.02     Nie morduj, nie kradnij, nie wyrzucaj na ulicę 
23.02    Bez obrączki 
24.02    Jazda bez biletu 
02.03    Białe kłamstwa 
03.03    Żądza namiętności 

 
        

                   KLUB ZDROWIA W LUTYM  

 

„Neuronowy trening dla zdrowia” 
 

prelegent – mgr  Monika Sosialuk  
 

10.02 (niedziela) godz.16.00 

Plac Mariacki 4 


