
 

“Ostoja Szamana” 

Zielarskie przywitanie Wiosny… 

Wiosna wybuchła już swoim ogromem kolorów, zapachów i dźwięków. Nadszedł najpiękniejszy czas w roku. W 

tym czasie rośliny obdarzają nas wyjątkową mocą. 

Szczególnie urokliwie jest teraz z dala od cywilizacji, gdzie zamiast szumu miasta, słychać rechot żab i śpiew ptaków. 

Natomiast smród smogu i spalin, zastępuje zapach lasu i dzikiej łąki, porośniętej ziołami. 

Jak co roku zapraszam Was, na wiosenne weekendowe Spotkanie Zielarskie, które 

odbędzie się w dniach 20-22 maja. 

           

Podczas majowego weekendu dowiesz się jak: 

- rozpoznawać zioła i dzikie rośliny jadalne, 

   - w jaki sposób zbierać i przechowywać zioła, 

                                                                          - poznasz sposoby przetwarzania ziół, 

       - przygotujesz samodzielnie ziołowy kosmetyk . 

 

Wspólnie będziemy zbierać rosnące dziko rośliny w celu dodawania ich do posiłków. Poznamy ich wygląd, 

zapachy i smaki. Będziemy degustować napary i odwary ziołowe. Zrobimy ziołowy macerat olejowy, ziołowy ocet , albo 

fermentowaną herbatkę…, a może syropek na odporność. Część zebranych roślin poddamy procesowi suszenia, aby 

każdy uczestnik mógł zabrać ze sobą Moc roślin… 

 Naszym celem jest, aby w spokoju i  harmonii, zapominając o świecie, zatopić się w otaczającej przyrodzie i 

rozkoszować się darami Matki Natury oraz czerpać garściami jej wyjątkowość. Nie tyko zbieranie i wykorzystywanie 

roślin, ale już samo przebywanie w ich otoczeniu, ma uzdrawiającą siłę i daje poczucie spokoju i radości. 

Rozpoczynamy o godzinie 19-ej w piątek ogniskiem kolacyjnym a kończymy w niedzielę obiadem ok. godz.15. 

Zabierzcie ze sobą: 

-nożyczki lub nożyk i koszyk do zbierania ziół, 

-ubrania na każdą pogodę ( większa część zajęć będzie się odbywała na łonie natury) i środki ochrony przeciw komarom i kleszczom, 

-dobry nastrój. 

Termin warsztatu: 20-22 maja. 
(Warsztaty zaczynają się o godzinie 17.00 w piątek, kończą o godzinie 15.00 w niedzielę) 

 

CENA WARSZTATU: 590 zł 
(w cenie jest nocleg + 3 dni warsztatu + kolacja na ognisku powitalnym) 

 

Chcemy by w obecnych czasach cena nie ograniczała możliwości przyjazdu na warsztat, dlatego przychyliliśmy 

się prośbom i  tym razem gotujemy wspólnie. Przywozimy pyszności na wspólny stół! 

 
ZAPISY: 

O rezerwacji decyduje kolejność telefonicznej lub mailowej rezerwacji oraz wpłata zaliczki 200 zł na konto. 
Santander Bank Polska:  Nr konta-26 1910 1048 2217 6701 3289 0001 

Ilość miejsc ograniczona. 

W razie pytań napisz do nas wiadomość prywatną:   andrzej@ostojaszamana.pl  / telefon:502334027 
 



 

 
 

 

 

PROGRAM WIOSENNEGO WEEKENDOWEGO SPOTKANIA ZIELARSKIEGO 

Piątek 20.05.2022 

Zapraszamy od godz.17-ej 

Zakwaterowanie i poznanie miejsca, w którym spędzimy wspólny czas. Poznanie oczekiwań dotyczących naszego spotkania 

19.00- kolacja i ognisko przy odgłosach żab zasiedlających pobliskie rozlewiska 

 

Sobota 21.05.2022 

   9.00 - śniadanie  

10.00 - miejsca i  sposoby zbierania i pozyskiwania roślin 

10.30 - wyjście na zielarski spacer na nasze łąki i do lasu 

              Rozpoznawanie roślin aktualnie rosnących 

              Zbieranie wybranych gatunków roślin , omówienie ich działania i sposobów przetwarzania 

13.30 - 15.30 powrót do Ostoi wspólne .Przygotowanie posiłku z wykorzystaniem zebranych roślin 

16.00 - przetwarzamy zebrane surowce (oksydacja, suszenie, macerat) 

19.00 - kolacja 

20.30 - możliwość prezentacji podróżniczej-dzikie miejsca na świecie przy naparach ziołowych 

Niedziela 22.05.2022 

   9.00 - śniadanie z wykorzystaniem zebranych produktów i przetworów roślinnych 

10.00 - drzewa w naszej okolicy, ich właściwości ,,magiczne” i zdrowotne 

              wyjście na zielarski spacer  

              rozpoznawanie roślin i drzew  rosnących w okolicy 

              przytulamy się do wybranych przez siebie drzew, ,,drzewo życzeń’’ 

              zbieranie wybranych gatunków roślin , omówienie ich działania i sposobów przetwarzania 

12.00 - powrót do Ostoi ,przygotowanie zebranych roślin do dalszego przetwarzania przygotowujemy przetworzone dary natury do 

zabrania do domu, żeby cieszyć się nimi i korzystać z ich dobroczynnych właściwości przez dłuższy czas. 

15.00 - zakończenie warsztatów 

  

Kochani program jest ramowy. Może ulec zmianie, przede wszystkim ze względu na warunki pogodowe. Może sami 

będziemy chcieli coś zmienić, co w kameralnym gronie będzie do ustalenia. 

 

Pamiętajcie ,,Ostoja Szamana” nie jest naszym domem. To miejsce, które staje się domem tych, co tu przebywają. 

Czujcie się więc jak u siebie i korzystajcie  ze wszystkiego, żeby ,,doładować” swoje akumulatory.                                

I cieszcie się darami wiosny- kolorami, zapachami, smakami… 

                                                                                                                                              Ewa Ziółkowska 

 


