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       ZAPRASZAMY NA KOLEJNY WYWIAD Z CYKLU: "LUDZIE Z PASJĄ
       WOKÓŁ NAS"- MOJA BABCIA CZARODZIEJKA - WYWIAD Z MARIĄ 
        ŁYTEK - TATOJ, MOJĄ BABCIĄ. 

.
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Helena: Witaj babciu, mogę
przeprowadzić z Tobą wywiad na
temat Twoich pasji?

Babcia: No, możesz oczywiście,
a co chciałabyś wiedzieć?

H.: Jakie są Twoje życiowe pasje?

B.: Ogródek, kwiatki, kwiaty 
z bibuły, chodzenie po lesie.

H.: Która z nich jest dla Ciebie
najważniejsza?

B.: Może wszystkie są równie ważne,
bardzo lubię ogród, kwiatki,
ogrodowe i doniczkowe, kwiatki
z bibuły, może jednak te kwiatki są
najważniejsze.

H.: Zadam Ci pytanie do każdej
z Twoich pasji, jeśli pozwolisz?

B.: Oczywiście.

H.: Jak dobierasz kwiatki do ogrodu,
aby nie kwitły równocześnie?

B.: Mam książki o kwiatkach,
sprawdzam, które kolejno kwitną,
jedne na wiosnę inne później. Tak je
sadzę, żeby kolejno kwitły przez cały
rok.

H.: Nasz dom jest zawsze ozdobiony
dużą ilością kwiatów. Jakie kwiaty
doniczkowe hodujesz? Ile czasu Ci to
zajmuje?

B.: To przeważnie pelargonie, bo
najbardziej lubią u mnie róść. Sadzę
je w różnych kolorach, trzeba
poświęcić temu trochę czasu. Aby
one kwitły, trzeba pozbierać suche
kwiatki, podlać nawozem, trzeba
dbać, aby miały wilgoć, no i tyle.

H.: Mówiłaś, że lubisz chodzić po
lesie. Co szczególnego Ci się tam
podoba? 

B.: Wszystko mi się podoba,
a najlepsze jest to, że las koi mi
nerwy. Babcia ma już nerwy trochę
rozstrojone, jak każdy starszy
człowiek; gdy mnie za bardzo ponosi,
to jadę do lasu. 
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Las mnie uspokaja. Na wiosnę
wszystko budzi się do życia, latem są
jagody, można jakieś ciekawe zwierzę
podpatrzyć, a jesienią oczywiście
grzyby.

H.: Należysz do koła Gospodyń
Wiejskich w Grojcu. Czym ono się
zajmuje?

B.: Kiedyś oprócz koła był jeszcze
zespół Grojcanie. Występowaliśmy
i śpiewaliśmy na dożynkach, na
różnych konkursach. Teraz troszkę
nas się wykruszyło, więc już nie jest
tak jak było. Teraz gotujemy potrawy
regionalne na różne konkursy, 
a z okazji świąt robimy stroiki, palmy
wielkanocne i różne ozdoby.

H.: Wyszyłaś mi już dwa piękne
gorsety, uszyłaś spódniczki
krakowskie, zrobiłaś wianki, skąd
czerpiesz pomysły na projekty?

B.: To są motywy kwiatowe, a ja lubię
kwiaty, więc dla mnie to nie problem
wyszyć takie kwiatki.
A szyję od dawna, więc nie jest to
jakiś problem.

.

H.: Czy szycie i wyszywanie uspokaja
Cię, sprawia Ci przyjemność?
B.: No, raczej tak. Przyjemność to na
pewno, a uspokajać raczej nie, bo jak
coś tam nie wyjdzie, to człowiek
denerwuje się.

.
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H.: W czasie przygotowań do
Wielkanocy przygotowujesz zawsze
piękne pisanki, najbardziej podobają
mi się te z listkami roślin. Jak je
wykonujesz?

B.: Najpierw gotuję jajka w osolonej
wodzie, żeby się lepiej łupiły. Potem
zbieram jakieś ciekawe listki roślin.
Rozkładam na mokre jajka, wkładam
do pończoszki i daje do wody 
z zagotowanymi łuskami cebuli.

H.: Twoje kwiatki  z bibuły wyglądają
przepięknie. Wykorzystujesz je do
robienia palm wielkanocnych. Czy
możesz opisać jak wyczarowujesz te
kwiatki?

B.: Podglądam, jak wyglądają żywe
kwiaty i chcę moje z bibuły
upodobnić do żywych. Jak mnie
fantazja poniesie to zrobię swoje,
których w rzeczywistości nie ma, 
a ładnie wyglądają.

.

H.: Ubieranie choinki to kolejna
czynność, którą lubię z tobą
wykonywać. Bardzo podobają mi się
regionalne ozdoby, szczególnie
z wykorzystaniem orzechów włoskich.
Jak je robisz?

.
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B.: Kupuję w papierniczym sklepie kolorowe sreberka, wbijam kołeczek do
orzeszka, owijam sreberkiem, przywiązuje nitkę albo cieniutki drucik.
Można też zrobić koszyczki z serwetek, które wyglądają jak sopelki, wystarczy
włożyć orzeszek do środka, no i sobie wisi.

H.: Bardzo dziękuję za rozmowę.

B.: Dziękuję.

Wywiad przeprowadziła Helena Łytek 

.
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ZAPRASZAMY W PODRÓŻ DO  TAJEMNICZEJ KRAINY KWIATÓW :) KWIATY
LECZNICZE ROZPOCZYNAJĄ NASZĄ PODRÓŻ:)

źródło:pixabay

 Znanych zielarz XVII-
ego wieku, Mikołaj
Culpeppe– twierdził, że
rumianek "łagodzi wiele
nieszczęść" - dlaczego?
Rumianek jest rośliną
stosowaną do
łagodzenia podrażnień.
Może być również
stosowany jako herbatka
i pomaga w leczeniu
zaburzeń trawienia, snu
oraz łagodzi bóle
menstruacyjne. Czy
wiedzieliście o tym? :)

Lawenda zmniejsza
objawy bezsenności.
Olejek lawendowy jest
silnym
przeciwutleniaczem,
stosowanym do walki 
z wolnymi rodnikami,
które powodują
uszkodzenie układu
odpornościowego.
Posiada właściwości
przeciwbakteryjne,
przyspiesza gojenie się
oparzeń, skaleczeń i ran.
I pięknie wygląda :)

źródło:

Bogate w witaminę C,
owoce dzikiej róży mają
potencjał o wiele
większy niż romantyczny
prezent walentynkowy.
Kwiat został po raz
pierwszy wykorzystany
na syrop z dzikiej róży 
w 1930 roku, u
pacjentów w leczeniu
kaszlu i przeziębienia.
Kto by pomyślał, że tyle
właściwości leczniczych
w kwiatach, prawda?:)

źródło:. pixabay pixabay
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KWIATY JADALNE - WARTO JE DODAWAĆ DO POTRAW! A DLACZEGO???

Nasturcja posiada
pikantny, lekko piekący
smak i bardzo
intensywny zapach. Jej
płatki i liście nadają się
do sałatek. Świetnie
sprawdzają się jako
dodatek do jaj, serów,
pasztetów, zapiekanek
oraz ryżu.  Te piękne
pomarańczowe kwiaty
zwierają sole mineralne,
siarkę, olejki eteryczne
oraz błonnik.
Smacznego:)

Bratek polny  jest
skarbnicą witaminy C, 
flawonoidów. Kwiaty
wykorzystuje się jako
dodatek do wielu potraw
i sałatek. Ta roślina
sprawdza się jako
składnik oraz ozdoba
deserów, zimnych
napojów i syropów,
ponieważ ma słodko-
cierpki smak:)

Stokrotka - jest źródłem
beta-karotenu, olejków
eterycznych,
flawonoidów i soli
mineralnych. Stokrotka
ma lekko miętowy smak,
który doskonale
sprawdza się jako
dodatek do herbaty, czy
zimnych napojów.
Wykorzystywana jest
także do sałatek oraz
wielu deserów :)

źródło: źródło: źródło:pixabay pixabay pixabay
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KWIATY PIĘKNE MOGĄ TEŻ BYĆ TRUJĄCE - UWAŻAJCIE !!!

.

Miłek wiosenny
Bylina osiągająca wys.
15-25cm. Wykształca
równowąskie liście i
miseczkowate, żółte
kwiaty.
 Trujące organy: Cała
roślina 
Działanie: Przy spożyciu
występują mdłości,
wymioty, zaburzenia
widzenia i paraliż. W
większej ilości może
zatrzymać akcję serca i
doprowadzić do śmierci.
BĄDŹCIE OSTROŻNI !!!

.

Mak polny 
Bylina osiągająca zwykle
30-60cm. Wykształca
pierzaste, podłużne
liście i miseczkowate,
pojedyncze kwiaty.
Owocem jest
charakterystyczna
jednokomorowa torebka.
Objawy zatruć
najczęściej  przy
spożyciu niedojrzałych
części owoców. 
Działanie: Najczęściej
występującymi objawami
są wymioty i bóle
brzucha:(

Trzmielina pospolita 
Krzew osiągający kilka
metrów wysokości.
Wykształca jajowate lub
eliptyczne liście,
zielonkawe, kwiaty oraz
różowe torebki
z owocami.  
Spożycie trzmieliny
może spowodować
biegunkę, zaburzenia
pracy serca, paraliż i
śmierć. Szacuje się, że
śmiertelna dawka dla
dorosłego człowieka to
35 owoców. (źródło:
encyklopedia roślin)

.fot. Rainer Lippert CC BY-SA 3.0 fot. Hans Braxmeier Pixabay fot. H. Zell CC BY-SA 3.0


