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Kiedy przeprowadziła się do
Kąkolewa wiedziała już co chce w
życiu robić. Wcześniej pracowała
w sklepie zielarskim w Lesznie i
wówczas skończyła kurs zielarski i
zdobyła uprawnienia do prowa-
dzenia własnej placówki. Dwa lata
zdobywała doświadczenie i uczyła
się nowego zawodu. Potem otwo-
rzyła swój sklep.

Pani Alina mówi, że trochę był
to przypadek. Kiedyś była ofiarą pi-
janego kierowcy, który chcąc
ukraść samochód potrącił ją i prze-
jechał przez jej nogi i biodra. Kilka-
naście miesięcy leczyła się i
rehabilitowała. I wtedy, nie mogąc

Apteka z łąki
Alina Ciesielska z Kąkolewa przyrodą interesuje się od za-
wsze. Przez 20 lat mieszkała na wsi pod Kościanem i to tam
poznała różne gatunki roślin i ziół. Dużo na ich temat czytała,
kupowała poradniki, książki, gazety. Chętnie porównywała
wiedzę teoretyczną, z tym co mogła zobaczyć na łące, w
lesie, na polu.

właściwie robić nic, sięgała po ulu-
bioną lekturę. To wówczas prze-
czytała setki fachowych artykułów,
zgromadziła bogatą przyrodniczą
bibliotekę, dowiadywała się, które
zioła pomagają przy jakiej choro-
bie. I tak naprawdę wtedy podjęła
decyzję, że będzie samodzielnie
prowadzić zielarski sklep. Nie tylko
bowiem dużo o ziołach wiedziała,
ale lubiła tę pracę. Tak zresztą jak
przyrodę i jak życie na wsi. Stąd
przeprowadzka do Kąkolewa. A
przypadek sprawił, że zamieszkała
przy ulicy Jabłonkowej, czyli jakby
wprost wyjętej z ogrodu.

- Dobrze czuję się w Kąkolewie

- mówi pani Alina. - Lubię ten
spokój, ciszę, bliskość lasów. No i
mnóstwo roślin, które z powodze-
niem mogłyby trafić do każdej do-
mowej apteczki.

I opowiada, że w pobliżu rosną
lipy, akacje, kasztanowiec, że zna-
leźć można jaskółcze ziele, skrzyp,
mniszek lekarski, że mnóstwo jest
stokrotek, młodych pędów sosny i
dziesiątek innych wartościowych
roślin. Każda z nich zasługuje na
to by je chronić, pielęgnować, a
potem zerwać i ususzyć. Oczywi-
ście trzeba wiedzieć jak i kiedy to
robić, bo tylko prawidłowo przygo-
towane zioła są skuteczne.

- Zioła zbiera się po trzech sło-
necznych dniach - wyjaśnia pani
Alina. - I w pogodnym dniu, za-
wsze po godzinie piętnastej. A
suszy szybko, w przewiewnym
miejscu, nie w słońcu.

Pani Alina jest zwolennikiem
naszych, polskich ziół. Mówi, że
tam gdzie się żyje, tam znajdzie
się też najlepsze lekarstwo na
swoje dolegliwości. A zioła poma-
gają w leczeniu, wzmacniają orga-
nizm, czasem go uodporniają.

Dlatego do jej sklepu przychodzą
pacjenci różnych gabinetów lekar-
skich. Radzą się, proszą o zestawy
odpowiednich ziół, poszukują su-
plementów diety. No i znajdują je,
bo jest ich w placówce około dwu-
stu. Część pochodzi na przykład z
Podlasia, niektóre sprowadzane są
z zagranicy, bo przecież i takich
pacjenci szukają. Ale co podkreśla
pani Alina, aptekę ziół możemy
mieć za oknem. Już przecież Pa-
racelsus powiedział, że "wszystkie
łąki i pastwiska, wszystkie góry i
pagórki są aptekami". A więc te za
miedzą, w Kąkolewie, także.

Pani Alina Ciesielska chętnie
dzieli się wiedzą o poszczególnych
roślinach. Teraz na przykład radzi
zbierać żółte kwiatki mniszka le-
karskiego, czyli popularnego mle-
czu. Z tych kwiatków będzie
można przyrządzić wspaniały lecz-
niczy syrop. Przepis na ten syrop
zamieścimy w majowym wydaniu
gazety. Dziś polecamy sałatkę dla
zmęczonych. Robi się ją z młodych
listków mleczu. Trzeba je tylko po-
ciąć, dodać odrobinę soli, pieprzu,
czosnku, oleju i cytryny. Tak przy-
rządzone danie jest skutecznym
środkiem przeciw objawom wio-
sennego zmęczenia. Leczy doleg-
liwości wątroby, poprawia
przemianę materii, oczyszcza krew
i nerki.

Mniszek lekarski już pojawił się
na naszych łąkach. Pani Alina
radzi zebrać go jak najwięcej, a
potem korzystać z jego wspania-
łych właściwości. A wszystkich za-
prasza do swojego sklepu, do
Leszna.
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Złóż życzenia
Zofii - 15.5.

Zofia przybyła do nas z
Grecji, a greckie słowo "sop-
hia" znaczy biegłość, sztukę,
wiedzę. Największą popular-
nością imię to cieszyło się w
XIX i na początku XX wieku.
Dziś dość rzadko nadawane
jest dziewczynkom. Zofia
jest kobietą rozsądną, pra-
cowitą i uczciwą. Cenią ją
szefowie, gdyż doskonale
radzi sobie nawet z trudnymi
zadaniami. W lawinie spraw
i obowiązków często zapomina o sobie, ale nie czuje się
z tym nieszczęśliwa. Jest wspaniałą żoną i matką. Kolo-
rem Zofii jest zieleń, rośliną cedr, zwierzęciem jaskółka,
liczbą trójka, a znakiem zodiaku Waga. Imieniny obcho-
dzi również 30 września.

W gminie Osieczna mieszka aż 95 pań o imieniu
Zofia. Najczęściej nadawano je u nas w latach dwudzie-
stych, trzydziestych ubiegłego wieku. Do dziś żyją wśród
nas aż 42 osoby, które wówczas otrzymały to imię. A naj-
starszą jest pani Zofia Bartkowiak z Kąkolewa, która
przed kilkoma dniami skończyła 90 lat. Pani Zofii ży-
czymy jeszcze wielu imieninowych uroczystości. Naj-
młodszą Zosienką jest natomiast Zosia Grobelna z
Osiecznej, która dopiero w lipcu będzie miała roczek.
Wszystkim Zosiom w gminie życzymy tylko słonecznych
dni w życiu.

No i jeszcze trochę statystyki. Najwięcej pań o imie-
niu Zofia mieszka w Kąkolewie - 27 i w Osiecznej - 24. A
kolejno: w Świerczynie - 12, w Popowie Wonieskim - 5,
w Jeziorkach, Ziemnicach, Wojnowicach i Grodzisku - po
4, w Drzeczkowie - 3, we Frankowie, i Łoniewie - po 2,
oraz w Kleszczewie,Dobramyśli, Trzebani i Kątach po
jednej.

Stanisławowi - 8.5.
To stare słowiańskie

imię nadawano mężczyz-
nom, którzy mieli być
sławni. Podobno każdy
Stanisław jest bardzo pra-
cowity i bierze się nawet za
sprawy niewykonalne, wy-
chodząc z nich najczęściej
zwycięsko. Chętnie po-
maga innym i służy dobrą
radą, czym zyskuje sobie
popularność i sympatię in-
nych. Stanisław nie jest materialistą. Pieniądze są
mu oczywiście potrzebne, ale nie są najważniejszą
sprawą w życiu. Jego kolorem jest fiolet, rośliną
drzewo pomarańczowe, zwierzęciem wielbłąd,
liczbą jedynka, a znakiem zodiaku Koziorożec. Sta-
nisław obchodzi też imieniny 3 maja, 18 września i
13 listopada.

Imię Stanisław w naszej gminie nadawano bar-
dzo często. Dziś mieszka u nas aż 125 Stanisła-
wów. Charakterystyczne jest to, że po 2000 roku
chłopcy dostali to imię tylko cztery razy. A najmłod-
szy jest Stasiu Schulz z Osiecznej urodzony w
grudniu 2006 roku. Wszyscy pozostali Stasiowie są
dorosłymi mężczyznami. Jednym i drugim życzymy
zdrowia i szczęścia. Także najstarszemu Stanisła-
wowi Prałatowi z Drzeczkowa, który w tym mie-
siącu skończył 93 lata. A w poszczególnych
miejscowościach mieszka: w Kąkolewie — 34 Sta-
siów, w Osiecznej — 24, w Świerczynie — 15, w
Grodzisku, Łoniewie i Kątach po 8, w Drzeczkowie
- 5 w Wojnowicach i Popowie — po 4, w Ziemni-
cach, Frankowie i Dobramyśli po 3, w Jeziorkach -
2, w Wolkowie, Kleszczewie, Miąskowie i Witosła-
wiu — po 1.

Zofia Ratajczak
z Osiecznej

Stasiu Schulz
z Osiecznej

Zielarnia
"Pod Jemiołą"

Leszno
Aleje Krasińskiego 10

poleca:
zioła * suplementy diety *

kosmetyki * zdrową żywność
Sklep czynny:

poniedziałek - piątek 9 - 17
soboty 8 - 13


