
a początku drugiego tysiąclecia naszej 
ery benedyktyńska mniszka, św. Hilde-
garda z Bingen, stworzyła dzieła, w któ-

rych zawarła wiedzę o człowieku oraz 
wpływie poszczególnych elementów przyro-

dy na jego zdrowie, a także system diagnozowania i 
całościowego wspierania organizmu w naturalnym 
procesie zdrowienia. Po upływie prawie dziewięciu 
wieków Hildegardowa wiedza pozostaje zadziwiająco 
aktualna i skuteczna, odkrywając przed nami zadzi-
wiający geniusz średniowiecznej doktor Kościoła.

Dr Alfreda Walkowska od 
trzech dekad zgłębia tajniki 
nauk średniowiecznej mistycz-
ki nie tylko teoretycznie, ale też 
wykorzystując w praktyce na-
turalne sposoby odzyskiwania i 
utrzymywania zdrowia opisane 
przez Hildegardę. W oparciu 
o zdobywaną od lat specjali-
styczną wiedzę oraz znajomość 
światowego rynku produktów 
hildegardowych dr Alfreda Wal-
kowska stworzyła własną markę 
wysokiej jakości produktów. W 
oparciu o nią kształtuje również 
ofertę naszych sklepów: inter-
netowego oraz stacjonarnych w 
Legnicy i Krakowie. 

W ciągu ostatniej dekady Pol-
skie Centrum św. Hildegardy® 
dr Alfreda Walkowska z siedzibą 
w Legnicy z nikomu nieznanej firmy, której jedynym kapita-
łem były wiedza i doświadczenie oraz nieskrępowane niczym 
marzenia jej założycielki, rozbudowało się w Hildegarda sp. z 
o.o., zmieniając w prężnie działające wielobranżowe, rodzin-
ne przedsiębiorstwo o marce rozpoznawalnej w całym kraju, 
oferujące najwyższej jakości produkty i usługi.  

NASZE SKLEPY
Firmowe sklepy Hildegarda sp. z o.o. oferują największy i 
najbardziej różnorodny asortyment produktów hildegar-
dowych w Polsce: od artykułów spożywczych, poprzez ko-
smetyki, biżuterię z kamieni szlachetnych, po bogatą ofertę 
wydawniczą – ponad 1000 produktów od ponad 100 produ-
centów.  
Zaufanie klientów wzbudza przede wszystkim 30-letnie 
doświadczenie i wiedza dr Walkowskiej, które pozwalają 
oferować jedynie te produkty, o których prozdrowotnym 
działaniu uczyła św. Hildegarda. Klientów przyciąga do nas 
jakość oferowanych produktów – kupując je mają pewność, 
że pochodzą ze sprawdzonych źródeł, ich skład jest zgodny 
z oryginalnymi recepturami św. Hildegardy, a do ich wyrobu 
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Czy prawie tysiącletnie receptury lecznicze 
można dziś jeszcze traktować poważnie?
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Odkryj geniusz 
św. Hildegardy

użyto tylko naturalnych składników i surowców. 

NASZE WYROBY ORKISZOWE
Zboże orkisz – jako najlepsze ze zbóż – to sztandarowy pro-
dukt stylu życia według św. Hildegardy. Jednak nie każdy orkisz 
na rynku jest tym orkiszem, o którym pisała średniowieczna 
mniszka. Chwalone przez nią właściwości prozdrowotne doty-
czą czystego, niemodyfikowanego orkiszu, czyli obecnie jedynie 
kilku jego pierwotnych odmian. Wyroby orkiszowe z naszym 
logo pochodzą z kontrolowanych przez nas polskich upraw orki-
szu jednej z takich odmian – Oberkulmer Rotkorn. Ich powsta-

wanie nadzorujemy na wszystkich 
etapach produkcji, by mieć pew-
ność, że do rąk kupujących trafia 
produkt najwyższej jakości. 
     

WYDAWNICTWO 
POLSKIEGO CENTRUM ŚW. 
HILDEGARDY
Misją Wydawnictwa Polskiego 
Centrum św. Hildegardy jest pro-
pagowanie dziedzictwa mistyczki 
z Bingen. Filarem oferty wydaw-
niczej jest seria przekładów na 
język polski jej dzieł („Physica”, 
Causae et curae”, „Scivias”), a 
także publikacje popularyzujące 
wiedzę o jej osobie oraz jej naukę. 
Są wśród nich zarówno publikacje 
naukowe z dziedziny teologii, jak 
i opracowania popularnonauko-

we, czasopismo „Hildegarda”, kalendarze oraz praktyczne po-
radniki prezentujące współczesne programy zdrowia według 
św. Hildegardy. Najnowszym bestsellerem wydawnictwa jest 
„Hildegardowa kuchnia polska” będąca owocem rodzinnej 
współpracy dwu pokoleń autorów. Oferta wydawnicza obej-
muje też publikacje z zakresu szeroko pojętej chrześcijańskiej 
duchowości. 

Polskie Centrum św. Hildegardy ® dr Alfreda Walkowska  
i Hildegarda sp. z o.o.  to obecnie:
• Działalność naukowa. Studium, seminaria, wykłady, spotkania 

autorskie, audycje radiowe, sesje naukowe, kongresy, warsztaty.
• Kuracje postne. Poradnictwo indywidualne.
• Działalność wydawnicza i dystrybucja. 
• Działalność produkcyjna. Kontrolowanie upraw orkiszu. 
• Działalność handlowa w zakresie szerokiej gamy produktów 

hildegardowych. Sprzedaż detaliczna, hurtowa, wysyłkowa.


