
 

 

Playful springboards: MAK 

  

Uprawianie maku 
 

Mak jest letnią rośliną i dziko rosnącym 
kwiatem, a jego uprawa jest łatwa. Wybierz . 

słoneczne miejsce na maki, i będą się 
rozwijać - mogą przetrwać nawet trzy lub 

cztery tygodnie bez wody.  
 

Kilka tygodni przed wysiewem maku, 
wzbogać glebę kompostem. Gleba  
musi mieć swobodny odpływ, więc  

przekop obszar przed siewem  
nasion. 

 

 
Używano  

kwiatów maku jako  
środki przeciwbólowe na łagodzenie  

łagodnych bólów i bóle jak ból zęba i gardła. 
 

Napar herbaciany z suszonych płatków pomaga 
złagodzić ból gardła lub kaszel. 

 
Świeże płatki maku zostały użyte do 

przygotowania syropu do użycia w czerwonych 
barwnikach, szminkach, aby ożywić kolor wina i 

zmniejszyć zmarszczki na twarzy.  
  

Naukowcy zaczynają teraz myśleć  
że substancje chemiczne  

zawarte w płatkach 

Jak się zbiera mak 
Po opadnięciu płatków kwiatów,  

nasiona wysychają w maku. 
Kapsułki i pola makowe wypełnione są 

wielogłosowym, drobnym, ale wyraźnie 
słyszalnym grzechotaniem przy 

najmniejszej bryzie: tak jakby sam mak 
chciał zwrócić uwagę na zbliżające się 

zbiory. 
 

Ostrożnie wstrząśnji  
nasionami ręcznie. 

Nasiona maku są jadalne.  
i można je znaleźć w nawierzchniach  

piekarniczych lub przyprawowych  
Sklepach. Mak jest powszechnie używany do 

aromatyzowania żywność, zapewniając konsystencję i 
orzechowy smak. Są one często spotykane w ciastach i 

wypieku chleba.  
 

Receptury maku 
        

Austriackie przysmaki z maku 
Nasiona maku (po niemiecku Mohn) są powszechnym  
składnikiem w wielu austriackich daniach. Wyszukaj w 

Internecie przepisy, takie jak: Mohnzelten,  
Mohnnudeln, Mohnkuchen, Mohnstrudel,  

Mohntorte, Mohn- 
Topfen-Kuchen i Mohn-Muffins. 
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Austriacka wioska makowa 

 
W Waldviertel, regionie w  niższej 

Austrii, maki są uprawiane i prezentowane  
we wszystkich ich aspektach, łącznie z makową ścieżką 

przyrodniczą,  
które oprócz uprawy, zbiorów i  

użycia przekazuje również fakty historyczne i ogród makowy, 
w którym kwitnie wiele różnych odmian maku. Za wsią i na 
polach znajduje się szlak turystyczny z makiem - podążaj za 

czerwonym symbolem maku! 
 

 Waldviertel 
 

 Mohndorf Austria 

Maki węgierskie 
 

Na Węgrzech są wielkie  
pola makowe w całym kraju  

i rosną w pobliżu domów, jak również 
w ogrodach podmiejskich. Jednak, 

choć wyglądają pięknie, rolnicy 
uważają ją za chwast wśród zbóż.  

 
Mak jest powszechnie  

przedstawiony w węgierskiej 
 Sztuce ludowej. 

 
Jeśli chcesz użyć  

części lub całość maku 
delikatnie usuń cały kwiat z 

łodygi za pomocą sekatorów 
lub nożyczek, a następnie 

ostrożnie ściągnji 
płatki, działki lub główki 

Perkusja makowa 
 

Głowa maku jest owocem 
maku. Pozostaw główki nasion do 

wyschnięcia na 1-2 tygodnie, a 
następnie potrząśnji każdą z nich po 

kolei. 
Dźwięk to grzechotanie nasion w 

środku. Porównaj dźwięki z każdej 
wysuszonej głowicy makowej 

i użyj ich do stworzenia  
perkusji. 
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Suszone płatki maku w  
puszce  mogą 

być używane do dekoracji gór  
ciastek lub dodawane do projektów 

artystycznych i rzemieślniczych, takich 
jak świece, mydła oraz  

bomby kąpielowe. 
 

Maki stanowią świetną inspirację dla 
projektów fotograficznych, poetyckich i 
rysunkowych – bądż śmiały I pobaw się 

wymyślając ciekawe rzeczy 
inspirowane makiem. 

Mak jest międzynarodowym  
symbol pamięci o stracie ludzkiej  

na polach bitew I wojny światowej w  
Europie Północnej. Ziemie bitewne  

zapewniły doskonałe warunki do przebudzenia  
się maku, który rozwija się na zniszczonej ziemi. 
Mak w pełnym rozkwicie wyczarował następnie 

wrażenie przytłaczającego "morza krwi", 
wywołującego smutek i nadzieję. 

  
Z tematem pamięci i z  

jego piękna, mak jest idealną rośliną do  
inspirować kreatywności i projektów  

artystycznych w  
młodych ludziach. 

Hapa Zome  
 

to sztuka tworzenia odbitek z wykorzystaniem  
naturalnych barwniki uwalnianych w momencie,  

gdy roślina jest "rozwalona".  
Rośliny o wysokiej zawartości wody i silnych kolorach 
 działają najlepiej, bo wylewają się do medium będąc   

używane. Łodygi i płatki działają równie dobrze. Każdy młody 
człowiek znajduje swoje własne liście i/lub płatki i dostaje 

kawałek bawełny o wymiarach ok. 20cm x 10cm (wycięty np. 
ze starych bladych prześcieradeł). 

Uwięż części roślin po jednej stronie kawałka złożonej 
tkaniny, drugą połowę złóż na górze liści/płatków. uderz 

tkaninę młotkiem lub kawałkiem drewna.  
Delikatnie podnieś, aby obejrzeć wykonywany nadruk.  

Kiedy tkanina jest wreszcie rozłożona, praktycznie  
pozostawiono symetryczny odcisk c 

zęści roślinnej. 
 

 
Stwórz makową pamiątkową 

latarenkę poprzez robienie maków i klejenie 
na zewnątrz słoika z dżememem oświetlonego 

z tealight świecą. 
 

Rób maki z wielu mediów, takich jak 
z filcu, bibuły, kartonu, papieru, papieru do filtrowania 

kawy lub nawet z pomalowanych, pociętych pudełek na 
jajka. 

 

Zbierz kilka małych liści (które zwykle opadają z łodygi) i 
wysusz je między książkami lub w 

prasie do kwiatów na kilka tygodni. Użyj  
wysuszonych liści do stworzenia kwiatu lub  

abstraktowego 
wzoru na zdjęcia, kartki z życzeniami i 

etykiety na prezenty. 


