
 
                     

 
 

 

 

Program warsztatów zielarskich 

Sobota – 20 sierpnia 2022 

10:00 – 14:00 

 

Powitanie uczestników 

Zajęcia warsztatowe 

• prelekcja – kameralne spotkanie przy slajdach, obejmujące teoretyczne podstawy 
etnobotaniki, dzikiej kuchni i ziołoterapii. Podczas zajęć Uczestnicy zwrócą szczególną 
uwagę na rośliny trujące, ucząc się kluczowych cech odróżniających gatunki. 
• wyjście w teren – przegląd różnych siedlisk, połączony ze zbiorem roślin. 
Organoleptyczne próby podczas zbioru (dotyk, zapach, smak) – celem zapamiętania 
specyfiki każdego gatunku i utrwalenia różnic. Każdy Uczestnik zbierze dla siebie własny 
zestaw ziół, notując informacje na temat zależności ekologicznych oraz ich leczniczego i 
kulinarnego zastosowania.  
• oznaczanie zebranego materiału roślinnego po powrocie z terenu (zajęcia realizowane 
przy stolikach (lub w drodze - w miejscach odpoczynku). Zebranie własnych bukietów 
roślin pozwoli na sklasyfikowanie ich według siedlisk oraz dokładne zapoznanie się z 
cechami – porównując je z opisem w kluczach i rycinami w atlasach. 

14:00 Obiad 

14:30 – 18:00  • wyjście w teren celem zbioru materiału roślinnego przeznaczonego do spożywczego 
lub leczniczego przetwarzania – każdy uczestnik zbierze określony gatunek rośliny – 
uczestnicy wyposażeni będą w torby płócienne, noże (łopatki) i rękawice ogrodnicze. W 
trakcie zbioru utrwalone zostaną wiadomości na temat warunków pozyskania i 
przetwarzania surowca roślinnego. 
• prelekcja na temat wybrany przez Uczestników – np. dot. przyrodniczych aspektów 
pozyskiwania roślin ze stanowisk naturalnych (opis gatunków chronionych i siedlisk 
wrażliwych na działalność człowieka) lub historycznych (zioła w dawnym zastosowaniu 
praktycznym przez ludy zamieszkujące Karpaty). 
• ognisko – prezentacja praktycznego wykorzystania zebranych roślin – połączona z 
gawędą na temat każdego z zebranych gatunków. Sporządzone zostaną z nich napary, 
odwary, soki lub nalewki. Niektóre z roślin, po ich dokładnej weryfikacji przez 
prowadzącego, przeznaczone będą do przyrządzenia posiłku. 

19:00 Kolacja 

 

Niedziela – 21 sierpnia 2022 

9:00 Śniadanie 

10:00 – 14:00  Zajęcia warsztatowe 

 • prelekcja – rośliny w zastosowaniu magicznym, religijnym i symbolicznym –ekspresja 
kultury poprzez sięganie do świata roślinnego. 
• wyjście w teren - przegląd miejsc związanych z człowiekiem, gdzie człowiek świadomie 
lub nieświadomie wywarł piętno na miejscowej szacie roślinnej. Organoleptyczne próby 
podczas zbioru (dotyk, zapach, smak) – celem zapamiętania specyfiki każdego gatunku 
i utrwalenia różnic. Każdy Uczestnik zbierze dla siebie własny zestaw ziół, notując 
informacje na temat zależności ekologicznych oraz ich znaczeń kulturowych.  
• porównywanie zebranego materiału roślinnego po powrocie z terenu (zajęcia 
realizowane przy stolikach (lub w drodze - w miejscach odpoczynku). Zebranie własnych 
bukietów roślin pozwoli na sklasyfikowanie ich według siedlisk oraz dokładne 



 
                     

 
 

 

 

zapoznanie się z cechami – porównując je z opisem w kluczach i rycinami w atlasach. 

14:00 Obiad 

14:30 – 18:00 • prezentacja dotycząca wybranych aspektów kultury, gdzie rośliny zakorzeniły się  
w odniesieniach symbolicznych:  
1) roślina obecna w dawnym i współczesnym języku (w codziennej frazeologii);  
2) symbole roślinne w poezji i malarstwie,  
3) sztuka sakralna i sepulkralna (motywy nagrobne),  
4) roślina w dawnych i współczesnych obrzędach religijnych i zwyczajach świeckich. 
• spacer podsumowujący zagadnienia kulturowe, połączony ze zbiorem gatunków  
i dyskusją na temat mentalnych odniesień florystycznych. 

18:00 Podsumowanie i zakończenie warsztatów 

UWAGA: warsztaty, zakwaterowanie i wyżywienie są bezpłatne; dojazd na koszt własny. 

 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać do dnia 12 sierpnia 2022 r. na adres e-mail: 
instytut.regionalny.fundacja@gmail.com lub dostarczyć osobiście do Fundacji Instytut Regionalny, 35-064 
Rzeszów, ul. Rynek 16/1. 
 
Ilość miejsc na warsztatach ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń! 

Warsztaty poprowadzi: 

Adam Szary – biolog z Bieszczadzkiego Parku Narodowego, specjalizujący się w fitosocjologii, ochronie 
przyrody i etnobotanice. W zakresie tych trzech dziedzin wydał 88 publikacji naukowych i popularno-
naukowych, w tym trzy książki etnobotaniczne: „Tajemnice Bieszczadzkich roślin”, „Bieszczadzkie motywy 
roślinne”, „Rośliny i siedliska związane z wypasem”. Jest też autorem pozycji naukowych dotyczących całych 
siedlisk i ekologicznych aspektów świata roślinnego, opisanych w kontekście zbiorowisk roślinnych, w tym 
publikacji książkowych: „Zbiorowiska leśne Bieszczadzkiego PN”, „Obszary Natura 2000 na Podkarpaciu” 
(rozdział: Góry Słonne), „Flora w strefie otuliny BdPN”, „Zbiorowiska roślinne w strefie otuliny BdPN”, „Szata 
roślinna bieszczadzkiej krainy dolin” (w przygotowaniu). 

 


