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1609 – 2020

Zakon Szpitalny Św. Jana Bożego 

Polska Prowincja p.w. Zwiastowania NMP

w Polsce 

zwany Zakonem Bonifratrów 



1495 – 1550



o Urodzony 3 marca 1495 roku w Portugali w miejscowości 
Montemor-o-Novo, 

o Żołnierz wojen hiszpańsko – francuskich (1523-1524) i 
hiszpańsko-osmańskich (1532),

o Obwoźny bibliotekarz,

o Dnia 20 stycznia 1539 roku pod wpływem kazania św. Jana z 
Avila odkrywa w sobie, że jest tylko człowiekiem, który bez 
Boga nic nie znaczy,

o Uznany za chorego psychicznie przez sześć miesięcy 
przebywa w Szpitalu Królewskim w Granadzie gdzie poznaje 
ówczesne metody leczenia i podejścia do pacjenta, 

o Całkowicie oddany posłudze chorym, cierpiącym, 
porzuconym i sierotom,  poświęca 11 lat swego życia pełnego 
wyrzeczeń i ofiar, aby choć trochę zmienić ich życie

o Umiera chory w postawie klęczącej z krzyżem przyciśniętym 
do piersi  8 marca 1550 roku.





1572 r. papież Pius V  zezwala na utworzenie 
zgromadzenia zakonnego i nadaje regułę św. 
Augustyna, a papież Sykstus V w 1586 r. dokonał 
transformacji zgromadzenia 
w regularny Zakon. 
W 1690 r. odbyła się kanonizacja Jana Bożego i 
został on ogłoszony patronem szpitali, chorych i 
umierających, pielęgniarzy i pielęgniarek i ich 
katolickich stowarzyszeń , Straży Pożarnej w 
Hiszpani i Portugali. 

SCHEMATYZM I ZARYS HISTORII ZAKONU BONIFRATRÓW W POLSCE



Bonifratrzy osiedlili się 
w Polsce na początku 

XVII wieku   

Kraków – 1609 rok
Król Polski  

Zygmunt III Waza



Klasztor  w Vatlicach
1605 rok



 Po wezwaniem św. Urszuli na 3
łózka – 1609

 Rozbudowa szpitala  na 6 łóżek 

 Likwidacja konwentu i szpitala 
św. Urszuli – 1812

 Założenie konwentu
i szpitala w klasztorze po 
trynitarskim (1812) 
przy ul. Krakowskiej  na 
Kazimierzu – trwa do dziś. 







 Cieszyn

 Drohobycz 

 Kraków

 Iwonicz

 Marysin k/Poznania

 Nazaret

 Łódź

 Prudnik

 Warszawa

 Wrocław

 Ząbkowice śląskie

 Zebrzydowice k/Kalwari 
Zebrzydowskiej

 Konary k/Krakowa

 Zakopane



DZIEŁA ZAKONU BONIFRATRÓW W POLSCE:

o Szpitale,

o Domy Pomocy Społecznej,

o Apteki i Sklepy zielarskie,

o Poradnie ziołolecznictwa,

o Hospicja,

o Jadłodajnie

o Inne ośrodki wsparcia dla
biednych, chorych i potrzebujących.

o Misje humanitarne  - Ukraina, Drohobycz
o Nazaret - szpital

Szpital w Krakowie









Lekarz, chirurg 
i farmaceuta

Wyleczył z przewlekłej 
gorączki (febry) naszego 

Króla Jana III Wazę. 

„Nuova selva di Cirurgia”



„Porządek życia w czerstwości ..”

„ Anatomia krótko zebrana,..”

„Nauka położna krótko  zebrana ..”
„Nauki  cyrulickie krótko zebrane ..” 
„Lekarz dla Włościan, czyli Rada 
dla pospólstwa..”



Zakonnik, lekarz chirurg

W 1847 roku w Pradze 
przeprowadza jako pierwszy 

w Europie operację pod 
narkozą. 

Brat Celestýn Opitz
1810 - 1866





• mówi o swych dolegliwościach
• mówi o problemach i podaje objawy

CO NAS WYRÓŻNIA I
DO JAKICH WARTOŚCI DĄŻYMY

PACJENT JEST CENTRALNYM PUNKTEM SPOTKANIA

LEKARZ/ZIELARZ/FITOTERAPEUTA
JEST ANIMATOREM SPOTKANIA  I ZADAJE PYTANIA, 

ZAPISUJE LEKARSTWO I UDZIELA  PORADY   

• analizuje  stan emocjonalny, duchowy, psychiczny, rodzinny i zawodowy

• wzmacnia poczucie wartości ludzkiej

• nie neguje działań, decyzji i nie wydaje osądu, ale pozwala zrozumieć 
skutki podejmowanych decyzji





„Primum non 
nocere” 
Corpus 

Hippocraticum

https://pl.wikipedia.org/wiki/Hipokrates



…………Będę stosował zabiegi lecznicze wedle mych
możności i zdolności ku pożytkowi chorych, broniąc ich od
uszczerbku i krzywdy………….

…………Nikomu, nawet na żądanie, nie podam śmiercionośnej
trucizny, ani nikomu nie będę jej doradzał, podobnie też nie dam
nigdy niewieście środka na poronienie. W czystości i niewinności
zachowam życie swoje i sztukę swoją………

Cokolwiek bym podczas leczenia czy poza nim w
życiu ludzkim ujrzał czy usłyszał, czego nie należy rozgłaszać, będę
milczał, zachowując to w tajemnicy…………..



 Choroba to proces biologiczny, wywołany 
zaburzeniami wewnętrznej równowagi w 
organizmie. 

 Wywołany przez: warunki klimatyczne, pory roku, 
wiek, tryb życia, rodzaj i sposób odżywiania, 
niedobór wody, miejsce zamieszkania, osobista 
troska o własne zdrowie, (np. dobór właściwej 
odzieży). 

 Lekarz leczy natura uzdrawia.  



 Twoje pożywienie powinno być lekarstwem, a twoje 
lekarstwo powinno być pożywieniem. 

 Środki medyczne polecane i stosowane w praktyce 
lekarskiej to głównie naturalne i łatwo dostępne 
środki, jak: woda, wino, miód, sól, ocet, soki 
roślinne, nalewki, proszki, czopki, maści i plastry, 
receptury sam opracowywał. 
Zalecał gimnastykę, balneologię, protezy kończyn i 
obuwie korygujące zwyrodnienia stóp.  



Claudius Galenus
(gr. Κλαύδιος Γαληνός, ur. 

ok. 130, zm. 200 n.e.) 

Jemu przypisuje się wprowadzenie do 
leczenia leków otrzymywanych na 
winie, alkoholu, oleju i occie. 
On też ułożył pierwszy preparat, 
kosmetyk stosowany do dziś. 
To krem do twarzy „cold cream”. 

Receptura cold cream:
4 uncje olejku migdałowego lub oliwa z 
oliwek
1 ¼ uncji białego wosku,
2 uncje rozcieńczonej wody różanej,
kilka kropli czystego olejku różanego.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Galen



Abu Ali Ibn Sina (Awicenna) 
980–1037 

Kanon medyczny  
(El Kanun fit tibb) był i jest nadal 
najbardziej znanym i przez stulecia 
wzorcowym dziełem medycznym, 
tak na Wschodzie jak i na Zachodzie

https://content.iospress.com



ZIOŁOLECZNICTWO 
BONIFRATRÓW

W POLSCE



1635 – 1843
1922 – 1948 

Foto. archiwum Zakonne



DAWNIEJ

1925r

OBECNIE

1980R

Foto. archiwum Zakonne



Receptura dawniej
Foto. archiwum Zakonne



Receptura  dziś

Foto. archiwum Zakonne



APTEKA W ŁODZI

Foto. archiwum Zakonne



APTEKA W WARSZAWIE

Pierwsza bonifraterska apteka internetowa: https://apteka.bonifratrzy.pl/



APTEKA W KRAKOWIE

Fot. Marcin Brzozka 



▪ Rocznie do 15 tyś. porad.

▪ Pacjenci z całej Polski i z za 
zagranicy.

▪ Każdy pacjent ma swoją kartę 
chorobową.

▪ Pacjent w gabinecie ma czas na 
pełną diagnozę.

▪ Mieszanki i zioła dostępne są 
w aptece.

PORADNIA ZIOŁOLECZNICZA 
W ŁODZI

Foto. archiwum Zakonne



Receptariusz mieszanek ziołowych 
Ojców Bonifratrów 

z Wilna 







NIE STOSUJEMY ZIÓŁ, BY NIE SZKODZIĆ 

• Przed leczeniem operacyjnym : przerwanie ziół  
4-7 dni przed i  po zabiegu? 

• W ciąży i u małych dzieci  

• Gdy istnieje ryzyko  interakcji z lekami

• Nietolerancja  i alergia  na zioła

• Brak ostatecznej diagnozy

• Brak  współpracy pacjenta 



ZIOŁA W KUCHNI

• Niszczą drobnoustroje chorobotwórcze.

• Stabilizują proces fermentacji i konserwacji produktów –
czosnek, kminek.

• Poprawiają smak i aromat potraw.

• Ułatwiają trawienie.

• Ułatwiają wchłanianie w jelitach.

• Działają leczniczo w codziennych uszkodzeniach 
naszego przewodu pokarmowego – mikro urazy, stany 
zapalne. 





Rp.  
Rozmaryn lekarski – liść                      
Majeranek ogrodowy – ziele                       
Rdest ostrogorzki – ziele     
Mącznica lekarska – liść 
Koniczyna łąkowa – kwiat 
Jasnota biała – ziele Lamii                            
Skrzyp polny – ziele                            
Pokrzywa zwyczajna – liść                          
Rdest ptasi – ziele        
M. f. species

MIESZANKA ZIOŁOWA STOSOWANA POMOCNICZO
W LECZENIU CHORÓB GINEKOLOGICZNYCH



Rp.
Lipa – kwiatostan                    
Tasznik pospolity – ziele         
Dziurawiec zwyczajny – ziele      
Kolendra siewna – owoc           
Len zwyczajny – siemię           
Tarczownica islandzki – plecha 
Sosna zwyczajna – pączki         
Poziewnik piaskowy – ziele       
Tymianek pospolity – ziele         
Podbiał pospolity – liść             
Ślaz – korzeń                            
M. f. species

MIESZANKA ZIOŁAOW WSPOMAGAJĄCA 
W LECZENIU CHORÓB PŁUC



Rp.
Pięciornik gęsi – ziele                  
Rdest ostrogorzki – ziele            
Mięta pieprzowa – liść              
Babka lancetowata – liść          
Skrzyp polny – ziele                  
Pokrzywa zwyczajna – liść        
Rdest ptasi – ziele                     
Dziurawiec zwyczajny – ziele    
Ostropest plamisty – owoc         
M. f. species

MIESZANKA ZIOŁAOW WSPOMAGAJĄCA 
W LECZENIU SCHORZEŃ WĄTROBY



Rp.
Brzoza brodawkowata – liść              
Tawuła błotna – kwiat                        
Porzeczka czarna  – liść                     
Malina właściwa – liść                        
Lipa – kwiatostan                             
Bez czarny – kwiat                           
Wierzba – kora                                  
Rumianek pospolity – koszyczek       
M. f. species

MIESZANKA ZIOŁOWA WSPOMAGAJĄCA W 
LECZENIU I W ZAPOBIEGANIU PRZEZIEBIANIACH I 

GRYPIE



Rp.
Menthae pip.tinct. 
Valerianae tinct. 
Calenduale tinct. 
Chamomillae tinct. 
Hyperici intr. 
Amara tinct. 
M.f. sol.

D.S. Używać 3 razy dziennie po 30-40 kropli na wodę

Stomach Bonifraterski



Rp.
Arnicae tinct. 
Chamomillae tinct. 
Ginkgo bilobae tinct. 
Calendulae tinct.
Hippocastani intr. 
M.f. sol.

Venol

D.S. Używać 3 razy dziennie po 30-40 kropli na wodę



Rp.
Ammonii bituminosulfonas
Balsami peruviani
Jecoris aselli olei                   
Balsami Szostakowski             
Vaselini albi
Vaselini flavi
M. f. ung.

Maść ichtiolowa.



Balsam Jerozolimski ®

suplement diety
https://produktybonifraterskie.pl/

https://www.facebook.com/BoniFratresPharmaceutical



Postać: syrop, 200ml

Rejestracja: Suplement diety,

Dawkowanie: dorośli: 3 x 10 ml; dzieci powyżej 12 roku życia: 3 x 5ml

Składniki aktywne:

▪ Extractum Compositum Balsam Jerozolimski – zawiera ekstrakty z : 
kwiatu bzu czarnego, kwiatu lipy, kwiatu dziewanny, kwiatu 
rumianku, 
ziela melisy, plechy porostu islandzkiego, ziela tymianku

▪ Ekstrakt z mirry

▪ Ekstrakt wodny, gęsty z podbiału, 

▪ Ekstrakt suchy z pelargonii, 

▪ Ekstrakt z pąków sosny zwyczajnej, 

▪ Witamina C. 

BALSAM JEROZOLIMSKI® FORTE



Postać : syrop 200ml
Rejestracja : Suplement diety – od 3 roku życia,
Składniki aktywne :
▪ Extractum Compositum Balsam Jerozolimski w tym ekstrakty 

z : kwiatu bzu czarnego, kwiatu lipy, kwiatu dziewanny, 
kwiatu rumianku, ziela melisy, plechy porostu islandzkiego, 
ziela tymianku

▪ Sok z owoców bzu czarnego,
▪ Ekstrakt z korzenia prawoślazu
▪ Miód
Dawkowanie:
▪ Od 3 roku życia 3 razy dziennie po 5 ml
▪ Od 12 roku życia 3 razy dziennie po 10ml 

Balsam Jerozolimski® dla dzieci



Postać : 16 tabletek do ssania
Rejestracja: suplement diety, od 6 roku życia
Składniki aktywne: Extractum Compositum Balsam 
Jerozolimski® - ekstrakt złożony z: kwiatu bzu czarnego, 
kwiatu lipy, kwiatu dziewanny, kwiatu rumianku, plechy 
porostu islandzkiego, ziela tymianku oraz ziela melisy;
▪ miód pszczeli,
▪ olejek eukaliptusowy, 
▪ olejek miętowy, 
▪ mentol.
Dawkowanie:
▪ Od 6 roku życia, 2-3 razy dziennie do ssania

BALSAM JEROZOLIMSKI® na GARDŁO











Nowa szata graficzna



Botaniczna esencja  - nowa linia do 
pielęgnacji stóp



https://produktybonifraterskie.pl/

https://www.facebook.com/BoniFratresPharmaceutical 



Preparaty, ziołaZasady 

 Zachować zasadę: 
„Jeden za wszystkich , wszyscy 
za jednego”

 Dostateczne 
nawodnienie organizmu

 Zdrowe odżywianie

 Budowanie odporności 

 Unikanie stresu

 Zdrowy i długi sen

 Jeżówka do 14 dni 

 Sok z aloesu do 14 dni

 Czosnek  3 -4 ząbki 
wieczorem

 Zioła: rzepik, jeżówka, 

wąkrotka, owoc róży, bez czarny, 
lukrecja, imbir, oman, kocanka,

 Preparaty: Oleje omega 3 i 6, 

Propolis, Balsam Jerozolimski, 
VitD3, C, Zn, Cu, 



 Kit pszczeli 10,0 g

 Etanol 96  100 ml

 Macerować 7 dni, odcedzić.

 Stosować 3 razy 15-20 kropli, przy infekcji można 
stosować co 2 godz. po 15 kropli.



https://bonifratrzy.pl

https://bonifratrzy.pl/kwartalnik-bonifratrzy-w-sluzbie-
chorym-wydanie-specjalne/



Foto. archiwum Zakonne



Upominki zostały przygotowane przez 
BONI FRATRES PHARMACEUTICAL SP. Z O.O.



Powyższy materiał stanowi własność Polskiej Prowincji Zakonu 
Szpitalnego i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 
631). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub 

kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub 
inny) bez pisemnej zgody Kuri Prowincjalnej


