
 

1 

 

 
M uu_uu M ZTS1_54/2 

Kierunek  lub kierunki studiów Zielarstwo i terapie roślinne 

Nazwa modułu kształcenia,  
także nazwa w języku angielskim 

Rośliny zielarskie w eko-agroturystyce 
Herbs in eko-agrotouristic 

Język wykładowy 
 

polski 

Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) 

fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia 
 

studia pierwszego stopnia, stacjonarne 

Rok studiów dla kierunku 
 

IV 

Semestr dla kierunku 
 

VII 

Liczba punktów ECTS z podziałem 
na kontaktowe/ niekontaktowe 
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Tytuł/ stopień/Imię i nazwisko 
osoby odpowiedzialnej 

Dr hab. Robert Gruszecki 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Warzywnictwa i Roślin Leczniczych 

Cel modułu Zapoznania studentów ze znaczeniem, oraz możliwością i 
różnorodnością zastosowań roślin zielarskich w eko-
agroturystyce. 

Treści modułu kształcenia – zwarty 
opis ok. 100 słów. 

Zapoznanie studentów z bogactwem możliwości wykorzystania 
ziół i surowców zielarskich do poszerzenia i zwiększenia 
atrakcyjności gospodarstw oferujących usługi agroturystyczne i 
ekoturystyczne. Rola i znaczenie ziół w kulturze ludowej. Rośliny 
zielarskie w zwyczajach i obrzędach dorocznych. Wykorzystanie 
ziół w kuchni, potrawy regionalne, herbatki, nalewki, oleje itp. 
Rośliny zielarskie stosowane w ludowych praktykach 
leczniczych – zasady zbioru, suszenia, przygotowania 
preparatów. Zastosowanie dekoracyjne ziół wewnątrz domu i w 
ogrodzie.  Stosowanie ziół w zwyczajach, wierzeniach i 
obrzędach agrarnych. Zioła w obyczajach i tradycji rodzinnej.  

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

Tyszyńska-Kownacka D., Starek T. Zioła w polskim domu. Wyd. 
Watra, 1989. 
Rausch A, Lotz B.,  2006. Zioła : zastosowanie: kulinarne, 
medyczne, dekoracyjne : leksykon; [tł. Marek Gajewski]. Wyd. 
Elipsa Warszawa. 
Senderski M.E., 2015. Zioła w nalewkach leczniczych. Mateusz 
E. Senderski Podkowa Leśna. 
Paluch A., 1984. Świat roślin w tradycyjnych praktykach 
leczniczych wsi polskiej. Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Kużniewski E., Augustyn-Puziewicz J., 1986. Przewodnik 
ziołolecznictwa ludowego. PWN Warszawa-Wrocław. 
Kłosiewicz S., Kłosiewicz O. 2011. Przyroda w polskiej tradycji. 
Wyd. Muza, Warszawa. 
Ogrodowska B., 2012. Medycyna tradycyjna w Polsce. Wyd. 
Muza, Warszawa. 
Gaweł A., 2009. Zwyczaje, obrzędy i wierzenia agrarne na 
Białostocczyźnie od połowy XIX do początku XXI wieku. 
Księgarnia Akademicka, Kraków. 

Planowane formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Wykład, ćwiczenia laboratoryjne i audytoryjne, zadania 
projektowe, dyskusja. 
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