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Użycie kory wierzbowej  
datuje się na tysiące lat, do  

czas Hipokratesa (400 p.n.e.)  
gdy pacjentom zalecano żucie kory w celu 
zmniejszenia gorączki i stanu zapalnego. 
Właściwość przeciwbólowa kory wierzby 

nazywana jest salicyną, substancją 
chemiczną, która jest podobna do 

aspiryny (acetylosalicylowy 
 kwas). W XIX wieku, salicyna była  

używany do rozwoju  
Aspiryny. 

W dawnych czasach, ludzie wierzyli w to 
 że miał pecha zdradzić sekret stojący 

 pod wierzbą, bo wiatr, który wiał przez 
 liście wyjawiłyby wszystkim sekret. 

 
Na przestrzeni wieków ludzie byli wciągani przez 

wierzbę i pojawiają się w starożytnych legendach, 
opowieściach, folklorze i zwyczajach różnych kultur. 

Wierzby występują w trzech sztukach Williama 
Shakespeare'a: Hamleta, Otello i Dwunastej nocy. 

 
Kiedy wierzby są wycinane z powrotem do ziemi 

 szybko i energicznie 
 odrastają licznie  

nowe pręty, co czyni je użytecznymi drzewami dla 
projektów budowlanych. Kora wierzbowa zawiera 

 naturalne hormony wzrostu roślin, które  
może być używany do ukorzeniania nowych sadzonek.  

Ogrodnicy, zbierają sadzonki z roślin do 
Rozmnażać je można zrobić wodę wierzbową, aby pomóc ich 

sadzonkom zakorzenić się.  
W tym celu należy zebrać młode gałązki wierzby, usunąć wszystkie 

liście, a następnie posiekać gałązki i ugotować je na patelni.  
Po ochłodzeniu przez noc, przesiej wodę wierzbową i wlej do 

szczelnego pojemnika w chłodnym miejscu (należy go oznaczyć!). 
Użyj wody wierzbowej do namoczenia sadzonek z roślin przed 

posadzeniem ich; rośliny rozmnażane mogą być również podlewane 
wodą wierzbową. 

 
Żywe płoty: Ponieważ wierzba jest tak odporna. 

 może być również używana do tworzenia ogrodzeń, które 
 zakorzenią się i będą wzrastać oraz będą się rozwijać  

może być wpleciony i może być używany 
 aby uczynić zieloną żyjącą  

rzeźbę. 

Wierzba drzewo jest  
podstawowym materiałem dla różnych  

dzieł sztuki. Ponieważ gałązki wierzbowe s 
ą tak elastyczne, są idealne do tkania  

koszy i innych pojemników.  
Drewno wierzbowe jest często 

wykorzystywane jako materiał do budowy 
rzeźb, tuneli i schronień. Utalentowana 

brytyjska artystka "Anna i Wierzba" 
wykorzystuje wierzbowe gałęzie do 

wykonywania głębokich, uderzających  
rzeźb. Znajdź ją w Internecie:  

Anna i Wierzba 
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Żerowanie na łodygach wierzbowych  
jest łatwe, ponieważ wierzby należą do najbardziej 

charakterystycznych gatunków. Istnieje wiele odmian 
wierzba i niektóre pękają łatwiej niż inne. 

Można też kupić suszoną wierzbę do celów 
rzemieślniczych. 

Do pracy z "żywą" wierzbą (znaną również jako "zielona" 
wierzba, czyli świeżo pocięta) należy namoczyć gałązki na 

noc w wannie z wodą, aby mieć pewność, że łodygi są 
giętkie i elastyczne. Długości łodyg wierzby nazywane są 

brodawkami. 
Użyj krótkich odcinków wierzby, aby stworzyć proste 

elementy, takie jak ozdoby gwiazdkowe i latarnie pokryte 
bibułą. 

Do łączenia długości ziesów należy użyć taśmy maskującej. 
Wyplatanie lub skręcanie łodyg wierzby może być 

łatwiejsze, jeśli jeden koniec cebulki zostanie wepchnięty 
do ziemii lub związany razem, aby utrzymać  

je w jednym miejscu. 

Kula wierzbowa może być podstawą wielu projektów 
rzeźbiarskich. 

Najpierw zrób okrągłą obręcz z wierzby przez 
 skręcanie dwóch kawałków wierzby i złożenie końcówek w 

celu ich zabezpieczenia. Zrób 
 kolejne dwa lub trzy obręcze o tym samym rozmiarze i 

wepchnji je wewnątrz siebie, aby stworzyć kształt kuli. Im 
więcej kółek użyjesz, tym bardziej będzie to wyglądało na 

kuliste. 
 

Technika, która dodaje siły każdej strukturze jest wplatanie 
wierzby w i z podstawowego kształtu, który masz, czy jest to 

para skrzydełek wróżki, kształt ryby lub cokolwiek innego. 
W Internecie jest mnóstwo instrukcji i filmów wideo, 

pokazujących jak tkać i tworzyć za pomocą wyszukiwania 
wierzbowego online i na YouTube: 

 
Tkactwo wierzbowe 
Rzeźby wierzbowe 

 
Wierzba związana  

lub tkana 
razem tworzy idealną bazę 

na sezonowy wieniec, ozdobiony 
obiektami naturalnymi, które zostały 

znaleziony na miejscu. 
Podobnie, wierzba może być użyta jako 

struktura prostej ptasiej miska do 
budowy gniazda, która może być 

wyłożona mchem do wyświetlania 
znalezionych naturalnych  

przedmiotów. 
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Naturalny  
mobilny z bibułą 

 
Stwórz prosty kształt - na przykład gwiazdę, obręcz  
lub serce - wyginając ciuszki i stosując maskującą 
 taśmę do przytrzymania ich na miejscu.  Dodaj  

warstwę dekoracyjną lub utrzymaj ją w stanie naturalnym - 
może po prostu ładną wstążkę do jej zawieszenia.  Aby dodać 
dekoracje z bibuły, należy zabezpieczyć płaską powierzchnię, 

a następnie rozprowadzić nawodnioną mieszanką 
 z klejem PVA na nim. Ostrożnie połóż bibułę na mieszaninie 

klejową. Nie zamocz bibuły zbyt mocno, bo się rozerwie.  
Użyj gąbki nasączonej klejem, aby delikatnie przetrzeć 

chusteczkę, następnie złóż ją na pół i przetrzyj ponownie. 
Połóż chusteczkę na kształt wierzby. Nakładaj teraz 

dodatkowe arkusze tkanki - ale nie przesadzaj, ponieważ 
zmniejszy to efekt przenikania światła. Podczas 

 gdy klej jest jeszcze wilgotny, dodaj farbę,  
brokat, oczy lub inne elementy  

dekoracyjne. 

Naturalna  
mobilność 

Zbierz interesujące lub  
Sezonowe obiekty naturalne. 

Stwórz mobilny wieszak, 
wykonując obręcz z dwóch lub 

więcej kawałków wierzby. 
Używając sznurka lub sznurka, 

przymocuj naturalne  
przedmioty do mobilnego 

 Wieszaka. 

Latarnia z bibułą 
 

Metoda tworzenia  
latarnji trójwymiarowej jest podobna do  

Techniki opisanej powyżej, ale przy większej ilości sztuk - 
przy pierwszej próbie najłatwiej jest uzyskać kształt 
prostego boku, np. kwadratu lub trójkąta. Stwórz 

wierzbową "bazę", w której mały słoik z tealightem 
wewnątrz lub tealightem zasilanym bateryjnie będzie 

siadał do oświetlania latarni.  
Następnie dodaj bibułkę i dekoracje do latarni.  

Pozostaw do wyschnięcia, a następnie przymocój drut lub 
sznurek do góry, aby zawiesić go na kiju.  

Na koniec wtnji mały otwór w jednym z boków latarni,  
aby zapalić świecę w środku. 

Te latarnie wyglądają bardzo efektownie  
na parady latarni na specjalnych 

 Okazjach. 

 
Maski są  

wspaniałą zabawą dla dzieci i 
 młodych ludzi, zachęcając ich do  

przejmowania innych postaci, które mogą  
mieć silne powiązania kulturowe lub 

historyczne: rola maski polega na przemianie 
osoby noszącej. Maski stwarzają okazję do 

połączenia się ze światem przyrody i wyjścia z 
codziennych ludzkich ograniczeń, inspirując 

dramaturgię i odgrywanie ról. Praca z 
wierzbowymi łodygami pozwala dzieciom  

na tworzenie wyrafinowanych  
trójwymiarowych struktur. 

Sprzęt: 
gumki recepturki 

Wierzby z wierzbami 
Farba i inne elementy dekoracyjne 

Bibuła, Klej 
 

Instrukcje: 
Przedyskutujcie możliwe tematy masek, być może 
kulturowe lub historyczne, albo dziwne i szalone. 

Do tworzenia konstrukcji szkieletowych należy użyć 
blatów i taśmy maskującej. Wierzba może być zginana i 

składana, ale zachowuje swoją wytrzymałość, więc 
może być używana do tworzenia długich szyjek  

lub dużych głów.  
Pokryj konstrukcję bibułą i  

klejem, dodając odpowiednich  
dekoracji dla wzmocnienia  

efektu. 
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Okrągły nietoperz 
To jest nieco większy 

 projektu wybielania i wymaga większego,  
ostrzejsze narzędzia, więc do zapewnienia 

bezpiecznego użytkowania narzędzi konieczny jest 
nadzór osób dorosłych.  

Wymaga też kawałka drewna, gałęzi 
 na długość nietoperza (20-25 cm). Zdecyduj, z 

którego końca rączki będzie wykonana. 
Usuń korę i użyj narzędzi do ostrożnego cięcia i 
rzeźbienia nietoperza w jego kształcie. Kiedy już 

będziesz zadowolony z gotowego nietoperza, użyj 
szorstkiego papieru ściernego, aby uporządkować 

powierzchnię. Możesz  
dodać sznurek lub taśmę wokół uchwytu 

 aby wygodniej było  
bawić się w kręgarzy. 

Wybieranie rymów 
Na Słowacji dzieci często używają "wybierania 
rymów", aby zdecydować, kto będzie "nim" w 

grach na znacznikach. 
Vŕba oznacza WIERZBA w języku słowackim. 

 

Stojí vŕba pri potoku 
Na nej visí zvon 

Na koho do slovo padne 
Ten musí ísť von  

 
Pri potoku vŕba stala, 
do vody sa pozerala. 

Pod vŕbou sa koza pásla, 
zavše sa jej brada triasla. 
A tá koza zvonček mala, 
zrazu na ňom zacengala 

cingi - lingi - bom! 
A ty pôjdeš von! 

 

Wybieranie rymów 
 

Ta słowacka rymowanka jest tłumaczona 
jako taka: 

 
Przy strumieniu jest wierzba 

Wisi na niej dzwonek 
Do kogo spadnie słowo 

musi wyjść 
Przy strumieniu jest wierzba, 

która zagląda do wody. 
Koza pasła się pod wierzbą, 

jej podbródek się zatrząsnął. 
A kozioł miał dzwonek, 

nagle zaczął na niej: 
cingi - lingi - bom! 

i wyjedż. 
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Magiczna wierzba 
W serii książek Harry'ego 

Pottera, wierzba płacząca na 
terenie szkoły została 

zaczarowana i jest znana jako 
Wierzba Płacząca. 

Dowiedz się więcej o magicznym 
drzewie wierzbowym Hogwartu: 

wierzba płacząca. 
Dlaczego autor wybrał wierzbę 

do tej "roli"? 
 

Wybieranie gier 
Zagraj w to jak w grę zręcznościową papier  

kamień I norzyce 
Wierzba płacząca macha ramionami w górę  

nad ich głową i stoi wysoka.  
Uczeń przykucnął do pozycji startowej sprintu (do ucieczki) 

Kreator wypływa do przodu, jakby wskazywał różdżkę i 
rzucał zaklęcie.  

 
Wierzba bije studenta, bo może zaatakować. 

Uczeń bije czarodzieja, ponieważ może szybciej uciekać. 
Czarodziej bije wierzbę płaczącą bo jego magia jest 

potężniejsza. 
 

Gracze stają twarzą w twarz i na trzy przyjmują swoją pozę 
jednocześnie jak ich  

Wyzwoliciel adoptuje ich. Zwycięzca zyskuje  
Punkt. Jeśli przyjmą ten sam  

żaden nie wygrywa i grają ponownie. 

Obręcze z wierzby 
Na dużym obszarze, umieścić te obręcze 

wierzbowe  
aby stworzyć podstawę do gry w berka. miej  

wielu graczy, którzy są "łapaczami", którzy muszą 
spróbować i oznaczyć pozostałych - "biegaczy". 

Biegacze nie mogą zostać złapani, jeśli wskoczą do 
jednej z wierzbowych bezpiecznych baz na ziemi. 

Biegacze mogą pozostać wewnątrz obręczy 
wierzbowej tylko na 10 sekund. Gdy biegacz 

zostanie złapany, może albo usiąść, albo dołączyć 
do łapaczy. Zdejmij wierzbowe obręcze jeden po 

drugim w miarę postępów w grze.  
to trudniejsze dla biegaczy... 

Możesz zdobyć własne  
gałązki wierzby.  Istnieje wiele odmian  

wierzby i niektóre z nich łamią się łatwiej niż inne.    
Można również kupić wierzbę do craftingu. Jeśli zamierzasz 
pracować z wierzbą dla żywych rzeźb wierzbowych pomaga 
moczyć gałązki przez noc w wannie z wodą noc przed, aby 

zapewnić, że gałązki są zgięte i elastyczne. Długości gałązek 
wierzbowych są znane jako withies. 

Można pracować z wierzbą tworząc proste struktury, takie 
jak dekoracje gwiazd i lampiony, które można pokryć bibułą.  

Do mocowania gałązek wierzby można użyć taśmy 
maskującej.  

Wyplatanie, jest to efektywne skręcanie kawałków wierzby 
razem, może być łatwiejsze, jeśli jeden koniec zamocujesz w 
ziemi lub zwiążesz razem, a następnie wypleciesz.  Jeśli po 

prostu  
chcesz uzyskać efekt wiązki, możesz zebrać  
wierzbę razem i owinąć mniejszy kawałek 

 wierzby wokół zewnętrznej strony, aby utrzymać  
je razem. 

 


