
 

 

Playful springboards: LIPA 

  

W Europie,  
lipa była związana  

z norweską boginią Freyą i były  
poświęcone jej, gdy sadzono je na 

wiejskich placach.  Freja była boginią 
miłości i płodności, dlatego drzewo to 

nazywane jest czasem drzewem 
miłości.  Kobiety mające nadzieję  

 na zajście w ciążę przytulały się do 
tego drzewa. Dzięki liściom w kształcie 
serca i pachnącym liściom lipy do dziś 

kojarzy się ona z romantyzmem. 
 

Lipa jest  
drzewem narodowym Republiki Czeskiej. 

Lipa  
została wybrana na narodowe drzewo 

Słowian  
już w 1848 roku, podobno dzięki projektowi 

poety Františka Ladislava Čelakovskiego.  
Tradycyjnie uważano, że lipa posadzona 

obok domu chroni dom.   
Wszystkie części lipy są jadalne: liście, 

kwiaty, nasiona, sok i kora, kwiaty można 
jeść na surowo lub przyrządzać z nich 

leczniczą herbatę lipową lub nalewkę.  Lipę 
sadzi się również ze względu na jej piękno; 

jest po prostu wszechstronna.. 

Lipa jest 
 znana również jako linden tree 

 
Wiosną i latem ząbkowane, sercowate liście 
są bardzo charakterystyczne dla wszystkich 

gatunków lipy.  
Gleba pod lipą pospolitą może stać się 

bardzo "cukrowa" z powodu lepkiego soku, 
zwanego spadzią, wytwarzanego przez 

mszyce na jej liściach.  Wiadomo, że cukry te 
pobudzają bakterie wiążące azot w glebie.   

W Wielkiej Brytanii należy zwracać uwagę na 
nazwy miejsc z przedrostkiem "Lynd" lub 

"Lin", które wskazują na związek z 
obecnością lip w przeszłości, nawet jeśli nie 

są one już widoczne. 
 

W Republice Czeskiej lipa w formie 

symbolu znajduje się na sztandarze 

prezydenckim, pieczęciach 

państwowych, mundurach 

wojskowych i 

na banknotach. 
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Herbata z kwiatów lipy 
Lipa znana jest ze swoich kwiatów, z  

których można zrobić herbatę.  
Niektórzy twierdzą, że herbata z liści lipy jest dobra na 

przeziębienia.  Kwiaty lipy są popularnym źródłem nektaru 
dla pszczół, z którego produkuje się miód. 

Herbata z kwiatów lipy ma podobno działanie lekko 
odprężające i może być dobrą herbatą do picia przed snem. 

Składniki: 
Kwiaty lipy w rozkwicie, zebrane w suchy dzień 

Metoda: 
Usuń wszystkie zielone łodygi, aż pozostaną tylko limonkowe 

kwiaty.  Rozłóż je na gazecie lub prześcieradle w ciepłym, 
słonecznym miejscu, aby wyschły przez kilka dni.   

Po wysuszeniu przechowuj kwiaty w szczelnej puszce.   
Aby zaparzyć herbatę, dodaj garść suszonych kwiatów do 

garnka lub filiżanki i zalej gorącą wodą.  
Pozostaw do zaparzenia na 5 minut, a następnie  

delektuj się herbatą. 
 

Lipa była czczona przez stare  
plemiona indoeuropejskie, dzięki swoim 

rozmiarom  
i długowieczności, a często sadzono je po  

narodzinach pierwszego dziecka.  
Do dziś lipa jest symbolem ochrony, 

prawdopodobnie ze względu na typowo 
rozłożystą koronę, a także pomocy i miłości.  

Wiele lip posadzono podczas zakładania 
Czechosłowacji w 1918 roku, a następnie 

ponownie w 50-tą rocznicę tego wydarzenia. 
Wiele starych lip jest dziś chronionych  
prawnie, w Republice Czeskiej znajduje  

się 3 000 godnych uwagi lip. 
 
 

 
Syrop z kwiatów lipy 

Składniki: 
Kwiaty lipy 

Cukier 
Woda 

Sok i skórka z cytryny 
Nektar z agawy 

 

 

Syrop z kwiatów limonki 
Metoda: 

Przygotuj syrop cukrowy, podgrzewając cukier i wodę, 
dodając agawę lub inny naturalny słodzik, jeśli to konieczne.  

Gotuj na wolnym ogniu, aż ilość płynu zmniejszy się o 
połowę i będzie gęsty, ale płynny.  

 Podczas gdy mieszanka cukru i wody jest podgrzewana, 
umyj kwiaty limonki w wodzie.  

Kiedy syrop będzie już gotowy, dodaj kwiaty wraz z sokiem i 
skórką z cytryny i delikatnie wymieszaj. Pozostaw do 

ostygnięcia do temperatury pokojowej, a następnie włóż do 
lodówki, pod przykryciem, i odczekaj 2-4 dni, aby aromat 

kwiatów przeniknął do syropu.  
Przecedź mieszaninę i przechowuj syrop w szczelnym 

szklanym pojemniku w lodówce przez okres do miesiąca. 
Użyj go do zrobienia kordialu, spritzera lub "mocktailu", 

dodając wodę gazowaną z plasterkiem cytryny.  
cytryny.  Syrop z liści limonki również 

 świetnie smakuje podany na lody, owoce  
lub jogurt. 
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Kopczykowanie 
Kopczykowanie to praktyka  

regularnego przycinania drzew,  
polegająca na hodowaniu ich jako 

wielopiennych, dużych krzewów, tak aby pnie 
mogły być zbierane i wykorzystywane.  Lipy, 
 podobnie jak leszczyny, rosną długie, proste  
tyczki, które można wykorzystać w różnych  

projektach, takich jak tworzenie łuku i  
strzały.  Młode pędy  

są bardzo elastyczne i mogą być  
używane do tkania, koszyków i innych  

tego typu konstrukcjach. 
 

Rzeźbienie w drewnie 
Drewno lipowe jest jednym z najbardziej  

popularnych gatunków drewna do rzeźbienia, 
ponieważ  

bardzo dobrze współpracuje z narzędziami 
ręcznymi. Lipa ma 

 drobną strukturę słojów, która zapewnia znacznie 
gładsze wykończenie i jasnokremowy kolor.   

Drewno lipowe jest bardzo miękkie i dlatego jest 
idealne dla początkujących rzeźbiarzy.   

Przy użyciu podstawowych narzędzi do obróbki 
drewna można wykonać proste projekty 

rzeźbiarskie, takie jak trójwymiarowe rzeźby w 
kształcie ptaków lub ryb.   

Zacznij od wyrzeźbienia prostych kształtów na 
płaskiej powierzchni drewna, np. kwiatów i 

wzorów.. 
 

Łuk i strzały 
Wyposażenie: 

Nóż, bawełna, sznurek, karton 
Instrukcja: 

Aby wykonać kokardę, znajdź żywą łodygę, która jest 
elastyczna, ale nie za bardzo wygięta.  Przytnij ją do 

odpowiedniej długości:  
dłuższe łuki mają większą moc. 

W odległości 2 cm od każdego końca patyka należy wyciąć 
nacięcie, do którego będzie można przymocować cięciwę łuku.  

Nawiń i zawiąż cięciwę w jednym z nacięć, a następnie 
naciągnij ją mocno, aby drewno wygięło się w łuk. Mocno 

przymocuj drugi koniec cięciwy do drugiego nacięcia, 
upewniając się, że żaden z końców cięciwy nie  

może się poruszać.  
Strzały muszą być cienkie i proste i mogą być z martwego 

drewna; leszczyna i wierzba są dobre do tego celu.   Użyj noża 
lub obieraczki do warzyw, aby odciąć korę i wyciąć spiczasty 

koniec. 
Na drugim końcu strzały wytnij krzyżyk, a pióra (część 

pierzastą) wykonaj ze sztywnej tektury –  
wsuń je w krzyżyk. 

 

Łuk i strzały 
Pióra są tradycyjnie używane 

jako trzony strzał. Przytnij 
pióra do odpowiedniego 

rozmiaru, a następnie 
przymocuj je do obu stron 

strzały, owijając cienką 
bawełnianą nić wokół  
strzały i trzonów piór. 
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Zbieranie serc 
Stwórz tematyczne podchody: jest  

to lista obiektów, które można zauważyć 
lub zebrać podczas spaceru.  Lipy są 

popularnymi drzewami ulicznymi w całej 
Europie.  Jej liście w kształcie serca są 

bardzo rozpoznawalne, zwłaszcza wczesną 
wiosną, kiedy mają limonkowy kolor.  

Jeśli w pobliżu znajdują się lipy, na liście 
podchodowej może znaleźć się "w kształcie 
serca".  Do innych roślin (lub naturalnych 

obiektów) można dodać takie przymiotniki 
jak: chrupiący, aksamitny, miękki, 

teksturowany, pierzasty i kolczasty.   
Miłej zabawy w poszukiwaniu  

serc! 
 

Pirografia 
Czasami znane jako basswood, drewno  

lipy jest najlepszym drewnem  
do pirografii, ponieważ ma bardzo drobne ziarna.   

 
Pirografia jest formą sztuki, która wykorzystuje 

ciepło do tworzenia obrazu.  Tradycyjnie, 
podgrzewany przedmiot, taki jak pogrzebacz, był 

używany z wolnej ręki do tworzenia sztuki.   
Nowoczesne zestawy do pirografii wykorzystują 

rozgrzane narzędzia do odciskania wzorów w 
drewnie - są one dostępne w sklepach 

rzemieślniczych. Poszukaj w Internecie inspiracji do 
tworzenia prostych projektów, takich jak ozdoby 

choinkowe, plakietki, tabliczki znamionowe i 
etykiety roślin. 

Pomysły na pirografię.   
 

Sztuka i rzemiosło:  
Wykorzystaj piękne liście w kształcie serca 

  i delikatnych kwiatów jako punktu wyjścia i 
inspiracji do projektu artystycznego. 

 
Nawlekanie liści: 

Stwórz projekt rzemieślniczy, nawlekając 
specjalnie wybrane, zebrane liście na sznurek, 
a następnie zawieś na gałęzi lipy na zewnątrz, 

aby wyświetlić. Może to być szczególnie 
piękny projekt w okresie  

Jesienią, gdy kolory 
 liści zaczynają się  

się zmieniać. 
 

Letnie zapachy  
i pachnące koktajle 

Ten pomysł jest inspirowany pięknie pachnącą 
lipą latem, ale może być 

 być rozgrywany w dowolnym okresie.   
Daj graczom pojemnik, do którego będą zbierać  
Poproś graczy, aby poszli szukać przedmiotów, 

które mają godny uwagi lub interesujący zapach.  
Umieść przedmioty w naczyniu z niewielką ilością 

wody i rozetrzyj je razem z patyczkiem, aby 
"wymieszać" zapachy. 

Kiedy zapachowy koktajl jest już gotowy, dzieci 
powinny nadać mu nazwę i podzielić się swoim 

pomysłowym dziełem z przyjaciółmi.  Kto 
stworzył najpiękniejszy zapach?  Czyj jest 

okropny? 
 

 


