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Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 —2020 

 

 

Stowarzyszenie Pogórze zaprasza na kampanie edukacyjną w zakresie ekologicznych produktów i potraw lokalnych oraz akację edukacyjną 

w zakresie ochrony przyrody poświęconej Dziewięćsiłowi Bezłodygowemu.  
Realizowane ze środków przyznanych przez LGD Partnerstwo Ducha Gór w ramach projektu grantowego: Inicjatywy na rzecz 
wzmocnienia kapitału społeczności i organizacji, w tym edukacji w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu; 
dla operacji realizowanej pod nazwą: SMAKI PRZESZŁOŚCI - POWRÓT DO TADYCJI, JAKO SPOSOB NA ZACHOWANIE DZIECICTWA 
LOKALNEGO. 

 
Stowarzyszanie Przyjaciół Podgórzyna-Pogórze: 

„ Smaki Przeszłości-Powrót do tradycji, jako sposób na zachowanie dziedzictwa lokalnego” 
Ulotka edukacyjna poświęcona Dziewięćsiłowi Bezłodygowemu: 

 
 Dziewięćsił Bezłodygowy potocznie nazywana ostem górskim, to roślina o niezwykłych właściwościach leczniczych występująca na terenie Sudetów, 

podlegającej ścisłej ochronie ze względu na wymieranie tego gatunku. Roślina tworzy kępy łodyg z rozetowo ułożonymi liśćmi, zakończonymi ostrymi 

kolcami. Średnica rozety wynosi ok.15 cm wytwarza tylko jeden duży kwiatostan w formie srebrzysto-białego koszyczka z ciemnym środkiem. Kwitnie od 

czerwca do września. Kwiatostany otwierają się podczas słonecznej pogody i zamykają wieczorem oraz zwiększonej wilgotności np. deszczu. Kwiaty 

zapylane są przez pszczoły, trzmiele i chrząszcze, nasiona dojrzewają jesienią, a rozsiewają się przez wiatr i wody opadowe wiosną następnego roku. 

Jest rośliną leczniczą-wyciąg z korzenia stosowany jest napotne, moczopędne, zaburzenia trawienne, hamuje wzrost bakterii, biegunki, brak apetytu, 

przeziębieniach, jest składnikiem w Ziołach Szweckich.Zawiera garbniki, insulinę oraz związki polietylenowe(tlenek carlina-działanie bakteriobójcze). 

Nasi górale przepisują tej roślinie czarowną moc dziewięciu sił czyli dziewięciokrotnie silniejsze od innych ziół natomiast dawni zakonnicy nazywali 

Osetkiem Najświętszej Marii Panny. Wielkie znaczenie w leczeniu ziołami ma wiara, która musi wypłynąć z głębi duszy i nieść przekonanie do rozumu, na 

zdrowie i do serca. W przysłowiu jest napisane: lekarz opatrzy, Pan Bóg wyleczy!. 

Według starożytnych legend dziewięćsił powstał z łez Heleny, która została porwana i wywieziona do Troi przez Parysa. Symbolizuje wyzwolenie od 

grzesznego zachowania. Do dziś uważany jest za symbol silnej więzi człowieka z niebem i ziemią. Dziewięćsił to- zdrowie, moc, rozum, odwaga, 

uczciwość, wierność, pracowitość, ofiarność. Liczba 9 jest liczbą magiczną, świętą-Sacrum, biblijną-(dziesięć chórów anielskich, 9 darów Ducha Św.) liczbą 

narodzin, poczęcia, u mistyków, 9 jako 3x3 to pełnia boskości i świętości. Dzisiaj tę roślinę można uprawiać w naszych ogródkach skalnych. Ciekawostką 

jest, że jest rozpowszechniony motyw rozety liściowej w zdobnictwie, w rzeźbach, w sztuce podhalańskiej, malowidła na chatach góralskich, strojach 

ludowych, na odznakach PTTK. 

My, jako górale niskopienni wzięliśmy pomysł zaprojektowania strojów regionalnych Stowarzyszenia, któremu elementem graficznym w formie haftu jest 

roślina Dziewięćsił Bezłodygowy w ramach projektu grantowego w promowania lokalnych zasobów przyrodniczych i podnoszenia świadomości 

społeczności lokalnej w zakresie konieczności poszanowania środowiska i do trwałego wzrostu świadomości proekologicznej społeczności lokalnej i 

turystystów. Będzie ozdobą naszych strojów, przyczyni się do promocji turystycznej, atrakcyjności regionu i wzrostu świadomości człowieka za jego 

dziedzictwo przyrodnicze, skarbów przyrody objętej ochronie, życia w harmonii z naturą i poszanowaniem środowiska naturalnego oraz wiedzy na temat 

lokalnych walorów przyrodniczych na przykładzie dziewięciosiłu bezłodygowego. 

 
 Szczegóły dotyczące prowadzonej edukacji Danuta Szymajda, tel: 692016416, e-mail: danuta.szymajda@op.pl 
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