
Żeby tego dokonać nie będzie jednak po-
trzeby wybierać się na safari do serca Afry-
ki. Wystarczy udać się na nieużytki, do sta-
rego, zarośniętego ogrodu. 

Serdecznik pospolity, bo o nim mowa, to 
roślina, która może osiągnąć w sprzyjających 
warunkach wysokość do 1,5 metra. Ma liczne, 
drobne, zebrane w grupy w kątach liści, ró-
żowe kwiaty, częściowo bardzo silnie owło-
sione. W zasadzie cała roślina pokryta jest 
miękkimi włoskami, co nadaje jej srebrzy-
stoszare zabarwienie. Liście ma ząbkowane, 
z długimi ogonkami, ułożone naprzeciwle-
gle. Dolne liście mają kształt dłoni, stąd lu-
dowa nazwa gęsia stopa. Serdecznik jest mio-
dodajny, ale równocześnie charakteryzuje go 

niezbyt przyjemny dla ludzkiego powonienia 
zapach. Można nim barwić naturalne włókna 
na kolor ciemnooliwkowy.

Nazwa lwi ogon także wiąże się z ogól-
nym kształtem liści tego ziela i nadano ją ro-
ślinie już w starożytności - Leonurus. Dru-
ga część nazwy cardiacus sugeruje naserco-
we zastosowanie tego leku. Znany był w sta-
rożytnym śródziemnomorzu. Wspomina-
ją o nim m.in. Teofrast i Dioskurides. Ser-
decznik pochodzi ze wschodniej Syberii. 
Był bardzo ceniony w starej chińskiej me-
dycynie. Do naszej części Europy trafił we 
wczesnym średniowieczu i łatwo się rozple-
nił. Stopniowo został doceniony jako śro-
dek przeciwskurczowy, moczopędny, ścią-

gający, wykrztuśny i pobudzający krwawie-
nia miesięczne. 

Współcześnie uważa się go za lek ściągają-
cy, uspokajający, moczopędny, wiatropędny, 
rozkurczowy, regulujący pracę serca i obni-
żający ciśnienie krwi. Surowcem zielarskim 
jest ziele lwiego ogona. Napar, albo wyciągi 
alkoholowe z ziela mają działanie uspokaja-
jące, przeciwskurczowe zwłaszcza jeśli cho-
dzi o przewód pokarmowy, likwidują wzdę-
cia, mają działanie przeciwbiegunkowe, ale 
można je także stosować przy zaparciach. 
Zaleca się je również w okresie przekwita-
nia, przy nadmiernej pobudliwości nerwo-
wej, jako środki na bezsenność, lęk, histerię, 
płaczliwość, ale także na duszności, zawroty 
głowy, bóle głowy, bolesne miesiączkowa-
nie, nadciśnienie i nerwice sercowo-naczy-
niowe. Zewnętrznie jako okłady i do prze-
mywania, serdecznik stosuje się do opatry-
wania ran i oparzeń.

WASZA ZIELARKA

Leczyć się lwim ogonem

Lekka i wesoła opowieść o dziejach ludzkości miała swój pier-
wowzór w znanym programie edukacyjnym „Był sobie człowiek“. 
W przedstawieniu brało udział 20 aktorów (zarówno studentów ro-
dzimych uniwersytetów, jak i rekonstruktorów - także z zagrani-
cy), których zwiedzający mogą spotkać podczas tegorocznego fe-
stynu na różnych stanowiskach na terenie Rezerwatu Archeologicz-
nego. Aktorzy wcielali się w postaci z epoki kamienia, Egipcjan 
(w tym mumię), Greków, Rzymian, barbarzyńców, ludność z epo-
ki brązu i żelaza, Wikingów, Bałtów oraz naszych przodków - Sło-
wian. Na scenie zagościło również dwóch przypadkowych widzów 
przedstawiających współczesnych mieszkańców Ziemi. Każdy ak-
tor był ubrany w sposób charakterystyczny dla swojej epoki. Na 
telebimie stojącym obok sceny pojawiały się slajdy nawiązujące 
i współgrające ze słowami narratora, a niektórym scenom towa-
rzyszyła muzyka. Aktorzy wchodzili na scenę zastępując poprzed-
ników, co ukazywało ciągłość zmian i zależności między różnymi 
epokami. Ważną postacią jest bardzo żartobliwy Narrator (Michał 
„Ostry“ Ostrowski), który rozpoczyna przedstawienie słowami: 
„Dawno, dawno temu w odległej galaktyce“, a zaraz po tym „Daw-
no, dawno temu kiedy ludzie rzucali w dinozaury kamieniami“, co 
jest nawiązaniem do bardzo częstego mylenia archeologów z pale-
ontologami. Nie, to nie jest to samo! Narrator przedstawiając cza-
sy świetności Rzymian przypomina młodszej publiczności dobrze 
znaną bajkę „Asterix i Obelix“, aby dzieci lepiej zrozumiały, o ja-
kich czasach mówią aktorzy.

Scenariusz został ułożony w taki sposób, by jak najszybciej i naj-
prościej przekazać publiczności fakty historyczne i zapewnić im fan-
tastyczną rozrywkę.

MARtA GAWRońSKA

Biskupin: W odległej galaktyce

Historia 
z przymrużeniem 

oka
Dziś po raz pierwszy odegrano inscenizację wyre-
żyserowaną przez Magdalenę Stawniak pod tytułem 
„Byli sobie ludzie - kultury na przestrzeni wieków“. 
Inscenizacja odbywa się codziennie na biskupińskiej 
scenie - dziś o 12.30.

O 14.00 na scenie Konrad Abramczuk z UJ przeniesie słuchaczy 
swojego wykładu do jednego z pierwszych w dziejach Japonii okresów. 
Omówi go pod względem środowiska, żyjących w nim społeczności, po-
wstałych wyrobach ceramicznych oraz biżuteryjnych. Szczególnie uwa-
gę zwróci jednak na Dogu, wywodzących się z ery Jomon glinianych fi-
gurkach, które przedstawiały ludzi (zwłaszcza kobiety), ale i zwierzęta 
oraz postacie będące na pół człowiekiem i zwierzęciem. Wytwory takie 
najpewniej służyły magicznym rytuałom, choć o różnych teoriach na te-
mat przeznaczenia figurek opowie sam prelegent. Ciekawe z pewnością 
jest to, że wśród znajdowanych okazów najczęściej występują wizerun-
ki kobiece. Oprócz poznania o czym to może świadczyć, będzie moż-
na dowiedzieć się o sposobie wykonania tych glinianych figurek i ich 
zmienności w czasie.

Opowiadający o tym wszyst-
kim Konrad Abramczuk, jeden 
z organizatorów I Międzynaro-
dowej Konferencji Sekcji Ar-
cheologii Azji „Sztuka wojny, 
wojna w sztuce“, wczoraj na bi-
skupińskiej scenie zajmująco mó-
wił o mitycznym państwie Yama-
tai istniejącym w okresie Yayoi. 

Miłośnikom archeologii Ja-
ponii w celu eksploracji wiedzy 
związanej z częścią najdawniejszej 
sztuki Kraju Kwitnącej Wiśni za-
lecamy zatem stawić się przed sce-
ną dziś o 14.00.

MAcIEj tyRAKoWSKI

Tajemnice japońskiej archeologii

Magiczne figurki 
Dogu

Na biskupińskim festynie posiąść można wiedzę o wy-
tworach pochodzących z Kraju Kwitnącej Wiśni przed-
stawiających ludzi i zwierzęta.

Wczoraj Konrad Abramczuk opowiadał 
na scenie o mitycznym państwie Yama-
tai. Dziś mówić będzie o wytworach ja-
pońskiej sztuki    
                         fot. Maciej Tyrakowski


