
Parzydło, śmietannik, wątrobowe ziele, jabłecznik i rzepik pospolity: 
wiele nazw, a chodzi o jedną, niezbyt wysoką, bo dorastającą do około 
metra wysokości roślinę. Sztywna łodyga pokryta jest u szczytu licz-
nymi kwiatami zebranymi w grona. Owocem jest niełupka z dość cze-
pliwymi zakończeniami. Roślina na przyjemny zapach. 

Rzepik był znany i ceniony już w starożytności. Używał go w cho-
robach wątroby Mitrydates Eupator król Pontu. Grecy poświęcili tę 
roślinę Atenie. Wspominają o niej Dioskirydes, Pliniusz i Galen. Ger-
manie natomiast wiązali ją z Friddą. Zioło to nie mniej ceniono w śre-
dniowieczu, jak wynika ze wzmianek w tekstach Hildegardy z Bingen, 
Paracelsusa, Lonicerusa i innych.

Jabłecznik ma działanie ściągające, żółciopędnie, uspokajająco, moczo-
pędnie, przeciwkrwotocznie, odtruwająco, antybakteryjnie, przeciwzapal-
nie i przeciwalergicznie. Regeneruje tkanki, reguluje procesy trawienne. 

Do celów leczniczych używa się ziela śmietannika. Bardzo ważne 
jest, żeby nie leczyły się za pomocą tego ziela osoby, które mają skłon-
ność do zaparć. Ziele wątrobowe pite jako herbata ma bardzo przyjem-
ny, owocowy aromat. Stosuje się w nieżycie żołądka, przy wzdęciach, 
stanach zapalnych dróg żółciowych, osłabieniu czynności wątroby, przy 
braku apetytu, ale też w razie infekcji dróg moczowych, przy obfitych 
krwawieniach miesiączkowych i przy zaburzeniach przemiany materii. 
Zewnętrznie naparów można używać do przemywania i okładów w sta-
nach zapalnych skóry, przy wrzodach, zranieniach. Można się nimi po-
służyć także przy zapaleniu gardła i w stanach zapalnych jamy ustnej. 
Warto polecić płukanie gardła zielem jabłecznika osobom, które pracują 
głosem i go wysilają na przykład śpiewakom, nauczycielom. Napary są 
skuteczne również do przemywań w stanach zapalnych pochwy. Przy mi-
grenach natomiast można stosować okłady ze świeżych liści tej rośliny.

Rzepik posadzony w ogrodzie zwabia owady. Jest rośliną miododaj-
ną. Z jego liści i nierozwiniętych kwiatów uzyskuje się barwnik far-
bujący naturalne tkaniny na kolor złocistożółty. Ze względu na około 
5% zawartość garbników hydrolizujących i skondensowanych, roślinę 
tę używano również do garbowania skór. W tym celu zbierano rośliny 
w pełnym rozkwicie. 

WASZA ZIELARKA

Przy alei prowadzącej do mu-
zeum podziwiać można efekt wielo-
festynowej pracy wielu rzeźbiarzy, 
tworzących każdego roku tematycz-
ne dzieło. Są wśród nich na przykład 
wizerunek zawieszki madziarskiej 
i celtyckiej, japońska lampa ogro-
dowa, święte motywy indiańskiej 
sztuki czy piastowski orzeł. Zgod-
nie z ideą biskupińskiego festynu, 
ażeby uczyć się poprzez zabawę, za-
chęcamy do sprawdzenia sprawno-
ści swojej wiedzy na podstawie po-
wstałych w poprzednich latach wy-
tworów rąk mistrzów tworzących 
w kamieniu i przypomnienia sobie, 
co było tematem przewodnim po-
przednich testów.

W tym roku dłuto w rękach Ra-
dosława Parola wykuwa w czerwo-
nym piaskowcu wizerunek dzikiego 
kota dopadającego łanię. Z każdym 
dniem powstające dzieło jest coraz 
bardziej godne podziwu, a ostatni 
szlif wykonany będzie w niedzielę 
22 września. Wraz z nim artysta uda 
się na zasłużony odpoczynek, a nam 
przez kolejne już lata towarzyszyć 
będzie pamiątka dzisiejszej obecno-
ści na biskupińskiej ziemi anno Do-
mini 2019.

MAcIEj TyRAKoWSKI

Wielofestynowa twórczość

W roli głównej piaskowiec
Tradycją jest, że przez dziewięć dni biskupińskie-
go spotkania przyjaciół archeologii powstaje okolicz-
nościowa rzeźba. Nie inaczej jest i w tym roku.  
A to za sprawą Radosława Parola.

jan józef Fitzke uro-
dził się 20 stycznia 1909 r. 
w Gdowie koło Wieliczki, 
w rodzinie sekretarza gmin-
nego. Szkołę podstawową 
ukończył w Gdowie, a świa-
dectwo dojrzałości otrzy-
mał w 1929 r., w Krako-
wie. Już jako uczeń zain-
teresował się archeologią. 
Brał udział w wykopaliskach 
w Złotej, w pow. sandomier-
skim. W czasie studiów na 
Uniwersytecie Jagielloń-
skim pracował jako wolon-
tariusz w Muzeum Arche-
ologicznym PAU w Krako-
wie. W 1932 r. uzyskał ma-
gisterium. W latach 1933-1934 prowadził ba-
dania wykopaliskowe z ramienia Miejskiego 
Muzeum Etnograficznego w Łodzi.

W grudniu 1934 r. napisał 
do prof. J. Kostrzewskiego: 
„dowiedziałem się, od P. dr 
Żurowskiego, że Pan Prof. 
wyraził gotowość przyjęcia 
mnie do robót w Biskupinie. 
(...) Bardzo dziękuję za ofia-
rowaną mi pracę w Biskupi-
nie, cieszę się, że będę mógł 
wiele tam skorzystać“.

Jan Fitzke uczestniczył 
w badaniach biskupińskich 
w 1935 r., przez pięć miesię-
cy, od 15 czerwca do 15 li-
stopada. Delegowany stam-
tąd do Sędowa w pow. mo-
gileńskim badał cmentarzy-
sko neolityczne. W ówcze-

snych czasopismach opublikował kilka arty-
kułów dotyczących osady bagiennej. Wpisał 
się w historię badań słynnej osady obronnej. 

W 1935 r. ukończył ponadto w Krakowie kurs 
podchorążych.

W sierpniu 1936 r., Fitzke rozpoczął pracę 
w Muzeum Wołyńskiego Towarzystwa Przy-
jaciół Nauk w Łucku. Był jego głównym ku-
stoszem. Stworzył z tej placówki jedno z przo-
dujących muzeów na kresach wschodnich  
II RP. Prowadził badania wykopaliskowe na te-
renie województwa wołyńskiego, popularyzo-
wał wiedzę o przeszłości Wołynia.

Tuż przed wybuchem wojny powołano go 
do wojska jako podporucznika rezerwy. Do 
niewoli sowieckiej dostał się 18 września. Po 
pobycie w obozie w Kozielsku, został wywie-
ziony do Katynia i tam zamordowany strzałem 
w tył głowy przez oprawców z NKWD, mię-
dzy 20 a 24 kwietnia 1940 r. Miał 31 lat. Jest jed-
nym z tysięcy polskich oficerów, ofiar zbrod-
niczego reżimu.

W 2009 r. ukazała się książka, Z Wołynia 
1936-1939, przybliżająca sylwetkę Jana Fitz-
ke i część spuścizny piśmienniczej jego pióra. 
W książce oddano hołd pamięci badacza.
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Badacze Biskupina

Jan Józef Fitzke

Jan J. Fitzke https://pl.wikipedia.org/wiki/
Jan_Fitzke

Radosława Parola i jego nabierające 
kształtu z każdym uderzeniem młota 
dzieło wspierać dobrym słowem moż-
na przy alei prowadzącej do biskupiń-
skiego muzeum fot. Maciej Tyrakowski

Jabłecznik bez jabłek


