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Wystawa Zieliny i strómy na Wisłach… przygotowana w ramach zadania 
dofinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Etno-
Polska 2020 ma na celu przypomnienie, a w wielu wypadkach ocalenie daw-
nych gwarowych nazw roślin i drzew. Zebrane zdjęcia przedstawiają nie tylko 
zieliny, czyli zioła lekarskie i strómy – nie owocowe drzewa, ale również inne 
rośliny, których nazwy gwarowe pozyskane zostały z przekazów ustnych miesz-
kańców Wisły, jak również ze Słownika gwarowego Śląska Cieszyńskiego.

Z upływem lat, wraz z odchodzeniem starszego pokolenia, dawne wiślańskie 
nazwy gwarowe giną bezpowrotnie, wypierane przez oficjalną nomenklaturę 
botaniczną, wprowadzaną przez ludność napływową lub poprzez naukę biolo-
gii w szkole. Jest oczywiste, że większość roślin nosi w gwarze zupełnie inne 
nazwy niż w polskim oficjalnym nazewnictwie botanicznym. Ludowe nazwy 
ziół są częstokroć piękniejsze i bardziej trafne od naukowych, gdyż nawiązują 
do wyglądu czy zastosowania danej rośliny. Warto tu przytoczyć kilka przykła-
dów: goryczka trojeściowa nazwana jest świeczkami ze względu na kwiaty 
umieszczone w kątach przeciwległych liści przypominające szereg drobnych 
świeczek; skrzyp nazywany bywa kądziołkami, jego wygląd przypomina bo-
wiem rozwianą kądziel (inna nazwa to kocury); barwinek pospolity znany jest 
jako zimziele, gdyż ma zielone liście w zimie. Tojeść rozesłana zwana bywa 
przerwonkiem, przerywa bowiem krwotoki, a aromatycznymi listkami melisy 
lekarskiej (rojownik) wycierano ule, aby się pszczoły lepiej roiły.

Próby porządkowania materiału gwarowego w zakresie nazewnictwa roślin 
wykazują wielość nazw dla jednego rodzaju bądź gatunku rośliny, z drugiej 
strony – jedna nazwa często odnosi się do wielu roślin. Przykładem może być 
tu zestawienie żabie oczka (rzadziej żabie oczy), które na znacznym obszarze 
oznacza niezapominajkę lub przetacznik ożankowy. W innych gwarach żabie 
oczka odnoszą się do knieci błotnej – kaczeńca.

Częste powtarzanie się danej nazwy rośliny w źródłach daje pewną gwa-
rancję jej poprawnej identyfikacji. Nie zawsze jednak jest to takie oczywiste, 
bowiem autorzy słowników i opracowań dość często powołują się na różne 
źródła. Innymi słowy dana nazwa, która może być błędna, zostaje powielona  
w różnych zbiorach. Nawet taki autorytet jak Józef Rostafiński, botanik i pio-
nier polskiej florystyki, nie zawsze miał rację identyfikując jakąś roślinę, znając 
ją tylko, np. z opisu zbieraczy ziół.

Zieliny i zieliniorze

W Europie jeszcze 200 czy nawet 100 lat temu lekarzy i apteki spotykało 
się jedynie w dużych miastach. Ludność wsi często korzystała więc z pomocy 
znachorów i znachorek, zwanych w Wiśle zieliniorzami, osób, które znały się 
na lekach ziołowych i sposobach ich stosowania. Zieliniorzami czasem bywali 
doświadczeni pasterze, przede wszystkim owczorze, którzy swoją wiedzę czer-
pali, podobnie jak przed wiekami, z obserwacji zwierząt. Pasąc swoje stada, 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Florystyka


zauważali, że zwierzęta szukają pewnych roślin, a inne omijają. Spostrzegali 
więc, że na przykład młode owce, które wraz z trawą zjadły omijane przez ich 
matki rośliny, ulegały słabszemu lub silniejszemu zatruciu. Takie obserwacje 
pozwalały pasterzom rozpoznawać właściwości poszczególnych roślin. Wiedza 
o roślinach i ich nazwy były przekazywane z pokolenia na pokolenie ustnie lub 
w postaci zielników.

Rośliny miały praktyczne zastosowanie w życiu codziennym wiślańskich 
górali służąc jako pożywienie (owoce, warzywa, orzechy i inne) czy środki 
lecznicze (mięta, rumianek, babka, żywokost). Czasem stosowano także ro-
śliny trujące. Tojad mocny czy naparstnica zwyczajna i purpurowa podawane  
w małych ilościach były lekarstwami. Z lnu z kolei wyrabiano odzież, a liście 
pokrzywy, kora dębu, owoce kaliny koralowej czy bzu czarnego stanowiły suro-
wiec farbiarski. Drewno wykorzystywano jako materiał budowlany, do wyrobu 
mebli, narzędzi czy też jako opał. Z gałązek brzozowych sporządzano miotły,  
z brzimów (modrzewi) wyrabiano najlepszej jakości meble, a na fujarki świet-
nie nadawało się drewno lipowe i kora wierzby. Drewnianymi przedmiotami 
zdobionymi były: formy na ćwiartki masła (maselniczki), łyżniki, stołki, skrzy-
nie, kołyski i inne. Rozdrobniona kora świerkowa dostarczana do garbarni, wy-
korzystywana była do garbowania skór. 

Właściwości lecznicze roślin znała każda gospodyni, która zdawała sobie sprawę, że:
•	 działanie wykrztuśne i przeciwkaszlowe mają:

babka lancetowata (jynzyczki), pierwiosnek lekarski (kluczyki), liść podbiału 
(podbiałki), rumianek (kamelki);

•	 działanie przeciwzapalne –

babka lancetowata (jynzyczki), bez czarny (bzina), bylica boże drzewko (boże drzew-
ko), jarząb pospolity – jarzębina (skoruszniok), pierwiosnek lekarski (kluczyki), pod-
biał pospolity (podbiałka), świetlik łąkowy (widnik), żywokost lekarski (kosztyfoł);

•	 działanie przeciwgorączkowe, niekiedy dodatkowo napotne – 

bez czarny (bzina), rumianek (kamelki);

•	 działanie przeciwcukrzycowe – 

mniszek lekarski (mojiczki), liść borówki czernicy (borowina);

•	 działanie uspokajające – 

mięta (bałuszanka), melisa lekarska (rojownik), dziurawiec zwyczajny (święto-
jański ziele);

https://zioloweherbarium.pl/mieta-pieprzowa/
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•	 działanie moczopędne – 

skrzyp polny (kocury, kądziołki), róża dzika (checze pecze), mniszek lekarski (mojiczki).
Dziś wiedza o właściwościach leczniczych i dawne nazwy roślin gwałtow-

nie zanikają, ponieważ warunki życia na wsi zmieniły się diametralnie. Nikt 
już nie chce pomocy lekarskiej od wiejskich znachorek. Młodsze pokolenie nie 
zna dawnych nazw roślin. W ostatnich czasach jednak zauważamy wzrost zain-
teresowania ziołami i ich właściwościami. W Internecie często można natrafić 
na artykuły o działaniu różnych roślin, udostępniane są informacje o kuracjach 
ziołowych. Pamiętać trzeba jednak, że ziołolecznictwo jest bardzo złożone,  
a dawni zieliniorze nabywali swą wiedzę latami.  Nie można sądzić, że po prze-
czytaniu kilku artykułów zostanie się ekspertem w dziedzinie zwanej fitotera-
pią. Tym bardziej, że przy stosowaniu leków syntetycznych używanie pewnych 
ziół może być nawet szkodliwe, np. przy zwiększonej krzepliwości krwi należy 
unikać naparów z dzikiej róży, a przy chorobach nerek lub serca trzeba wyklu-
czyć pokrzywy. Warto zatem wybrać się na spacer i zacząć przygodę z naturą, 
podziwiając otaczającą nas roślinność i nazywając po naszemu zieliny i strómy, 
tak jak robili to nasi dziadkowie i ojcowie.

Daria Rozner
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Babka lancetowata (wąskolistna) (Plantago lanceolata L.) – jenzyczki, języczki, jynzyczki

Babka zwyczajna (łac. Plantago maior) – pobabczok

Daria Rozner Piotr Długosz

Daria Rozner



Bez dziki (czarny) (Sambucus nigra L.) – bziok, bzina, hebz, bzowy kwiat,  
bzówki (kwiatostan)

Barwinek pospolity (Vinca minor L.) – zimzielón, zimzielen

Monika Śliwka

Piotr Długosz

Monika Śliwka

Daria Rozner



Bluszczyk kurdybanek (Glechoma hederacea L.) – kóndrotek

Borówka czernica (Vaccinium myrtillus) – borowina (roślina), borówki (owoce)

Daria Rozner Monika Śliwka

Piotr DługoszPiotr Dudzik Hanna Kocoń



Brzoza (Betula L.) – brzeza
Monika ŚliwkaPiotr DługoszMonika Śliwka Piotr Długosz

Buk pospolity (Fagus sylvatica L.) – bukwia, bukwica (owoc), buczyna (gałązki buka)

Piotr Długosz

Monika Śliwka

Monika Śliwka



Bukszpan wieczniezielony (Buxus sempervirens  L.) – drużbónek
Monika Śliwka

Bylica boże drzewko (Artemisia abrota-
num L.) –  boże drzywko

Małgorzata Niemczyk

Bylica piołun (Artemisia absinthium L.)  
– piełóń

Bożena Bujok



Chaber górski (Centaurea montana) – głowaczyna
Piotr Długosz

Chrzan pospolity (Armoracia rusticana) – krzón

Daria Rozner Daria Rozner Andrzej Klimek



Ciemiernik biały (Helleborus niger) – świńsko zielina
 Daria Rozner

Cykoria podróżnik (Cichorium intybus L.) – cygoryja

Piotr Długosz



Czeremcha zwyczajna (Padus avium Mill.) – kociba

 Daria Rozner  Daria Rozner

Dziewięćsił bezłodygowy (Carlina acaulis L.) – rzepik

Lucjan Hołysz



Dzika róża (Rosa canina L.) – checze-pecze, szup (owoc)

Piotr DługoszPiotr Długosz

Dziurawiec (Hypericum) – świyntojański ziele

Piotr Długosz



Fiołek (bratek) polny (Viola arvensis Murr.) – sirotki

Piotr Długosz

Glistnik jaskółcze ziele (Chelidonium maius L.) – jaskółcze ziele

Monika Śliwka



Goryczka trojeściowa (trojeściowata) (Gentiana asclepiadea) – świeczki, świeczniki  

Magdalena Mijal

Piotr DługoszPiotr Długosz

Jarząb pospolity (zwyczajny), jarzębina (Sorbus aucuparia L.) – skoruszena,   
skoruszniok,  skoróśniok

Hanna Kocoń

Piotr DługoszPiotr Długosz



Jaskier ostry (Ranunculus acer L.) – boli oczko

 Daria Rozner Hanna Kocoń

Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior L.) – jasiyń
Piotr Długosz Lucjan HołyszPiotr Długosz



Jeżyna (Rubus L.) odmiany płożące – łożena

Piotr  Dudzik

Jodła pospolita (biała) (Abies alba Mill.) – jedla

Piotr Długosz Piotr Długosz



Knieć błotna (Caltha palustris L.) – kaczeniec

Lucjan Hołysz Monika Śliwka

Kocimiętka (Nepeta L.) – szańta, szajnta

Andrzej Klimek



Koniczyna czerwona (łąkowa) (Trifolium pratense) – rychliczka

Monika Śliwka  Daria Rozner

Koniczyna rozesłana (biała) (Trifolium repens L.) – kończena

Piotr Długosz



Lebiodka pospolita (Origanum vulgare)  
pop. oregano – dziki majeranek, dobro myśl

Natalia Legierska

Leszczyna pospolita  (Corylus avellana 
L.) – lyska

 Daria Rozner

Łopian (Arctium L.) – szwagry (owoce łopianu)

 Daria Rozner

Malina właściwa (Rubus idaeus L.) – maliniok

Piotr Długosz Daria Rozner



Melisa lekarska (Melissa officinalis L.) – rojownik

Monika Śliwka

Mięta długolistna (Mentha longifolia L.) – końsko miętka

Andrzej Klimek



Mięta kędzierzawa (Mentha spicata) – bałuszanka

Monika Śliwka

Miodunka plamista (lekarska) (Pulmonaria officinalis L.) – płucnik

Monika Śliwka



Mniszek lekarski (Taraxacum officinale) – mojiczki

Monika Śliwka  Daria Rozner

Modrzew (Larix) – brzim

Andrzej KlimekLucjan Hołysz Piotr Długosz



Niezapominajka polna (Myosotis arvensis (L.) Hill) – żabi oczka

Monika Śliwka

Olcha czarna (Alnus glutinosa Gaertn.) – olsza

 Daria Rozner

Ostrężyny, jeżyny (Rubus L.) – łostrzęź-
nice, łostrzynżnice   

Lucjan Hołysz Monika Śliwka



Paproć – fereczyna, fereczena
Nazwa gwarowa odnosi się prawdopodobnie do wszystkich paproci, np. do gatunków orlica 
pospolita (Pteridium aquilinum), pióropusznik strusi (Matteuccia struthiopteris), nerecznica 

samcza (Dryopteris filix-mas), wietlica samicza (Athyrium filix-femina)

Piotr Długosz  Piotr Dudzik Monika Śliwka

Pierwiosnek lekarski (Primula veris L.) – kluczyki

Lucjan Hołysz



Pięciornik kurze ziele (Potentilla erecta) – kurze ziele, dąbrówka
 Daria Rozner

Podbiał pospolity (Tussilago farfara) – podbiałki

Hanna Kocoń

Monika Śliwka



Poziewnik szorstki (Galeopsis tetrahit L.) – ząbszcz, ząbsz
 Piotr Długosz

Przetacznik bobowniczek (Veronica beccabunga L.) – bobownik
Andrzej Klimek  Daria Rozner

Andrzej Klimek



Przytulia czepna (Galium aparine) – spóna, szpona
 Daria Rozner

Przywrotnik pospolity (Alchemilla vulgaris L.) – fortusznik, fortuśnik, fortuszki, fortuśniok

Andrzej KlimekMonika Śliwka Piotr Długosz



Rumianek bezpromieniowy (Matricaria discoidea DC.) – jabłecznik

Rumianek pospolity (Matricaria chamomilla L.) – kamelki

Monika Śliwka

 Daria Rozner



Skrzyp (Equisetum L.) – kocury, kądziołki

Andrzej Klimek

Monika ŚliwkaPiotr Długosz

Stokrotka pospolita (Bellis perennis) – gynsi pympek, gęsi pómpki

Monika Śliwka



Szczaw kędzierzawy (Rumex crispus L.)  
– szczawina, końsko szczawina

 Daria Rozner

Szczawik zajęczy (Oxalis acetosella L.)  
– zajynczo kapusta

Lucjan Hołysz

Piotr Długosz

Śliwa (Prunus) 
odmiana mało szlachetna – kobylorka

 Daria Rozner

Świerk (Picea A. Dietr.) – smrek

Piotr Długosz

Lucjan Hołysz



Świetlik łąkowy (Euphrasia officinalis) – widnik, nic
Piotr Długosz

Tojeść rozesłana (Lysimachia nummularia) – przerwonek

Andrzej Klimek Daria Rozner Lucjan Hołysz



Tymotka łąkowa, 
brzanka pastewna 

(Phleum pratense L.) – szulka

Lucjan Hołysz

Wierzba biała 
(Salix alba L.) – wiyrba, wiyrbina

 Daria Rozner  Daria Rozner

Wierzba iwa (Salix caprea L.) – kucianki, kocianki (bazie)

 Daria Rozner

Hanna Kocoń Lucjan Hołysz



Wrotycz pospolity (Tanacetum vulgare) – wrótycz

 Daria Rozner

Złocień (wrotycz) maruna (Tanacetum 
parthenium L.) – marunka

Monika Śliwka

 Daria Rozner

Monika Śliwka

Żywokost lekarski  
(Symphytum officinale L.) – kosztyfoł
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