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iedy odwiedziłam ogród Haliny Grzegorzewskiej z Jaraczewa (powiat 
jarociński), właśnie opadały płatki tulipanów z liczącej ponad 300 

sztuk kolekcji. To one są dumą mojej rozmówczyni, a kolorowe rabaty 
w momencie kwitnienia wyglądają bajkowo. Pani Halina lubi wszystkie 
rośliny, ale chyba najbardziej te najwcześniej kwitnące, które są zwiastu-
nami wiosny. W tym ogrodzie rośnie ogromna ilość kwiatów, krzewów, 
drzew i roślin iglastych. Na klombie między kamieniami i  iglakami 
widać kolorowe bratki. Ciekawie prezentuje się biała i żółta smagliczka 
oraz kolekcja różnokolorowych irysów. Kolorytu dodaje trzmielina. 
Widzimy różaneczniki, o które właścicielka ogrodu bardzo się troszczy. 
A one odwdzięczają się dużą ilością pięknych, dużych kwiatów. Latem na 
klombach oraz przy wejściu do domu pojawiają się - pelargonie, petunie 
i begonie. Obecnie w ogrodzie kwitną różnokolorowe lilie, uznawane 
za jedne z najpiękniejszych roślin cebulowych. - Mam w ogrodzie wiele 
odmian lilii, które mają niezwykle dekoracyjne kwiaty różnych kształtów 
oraz ciekawe kolory, począwszy od żółtych, pomarańczowych, różowych, 
bordowych czy nakrapianych tygrysich. Bardzo lubię zapach lilii - opo-
wiada. Zaznacza, że ogrodem zaczęła zajmować się 20 lat temu. - Jednak 
ogród sprzed lat a dziś wygląda zupełnie inaczej - przeszedł wiele zmian. 
Mój ogród składa się z dwóch działek, co pozwala na realizację różnych 

Ogród Haliny Grzegorzewskiej z Jaraczewa wyróżnia się dużą gamą kolorystyczną i o każdej 
porze roku zachwyca. Rośliny tak dobrano, aby ciągle pojawiały się inne kolory. 

BARWNY OGRÓD 
PANI HALINY

pomysłów. Kiedyś większą część zajmował ogród warzywny, ale został 
ograniczony do mniejszej powierzchni. Zmieniała się moda i zmieniał 
się również wizerunek mojego ogrodu - mówi. Na potwierdzenie tego 
pokazuje mi albumy ze zdjęciami w różnych porach roku. Na tych fo-
tografiach widać zachodzące zmiany. W ogrodzie spotkamy dużą ilość 
bukszpanów, które mają ciekawe kształty nadawane przez panią Halinę. 
- Są to bardzo dobre rośliny do cięcia. Bardzo lubię kształtować je w formy 
kuliste. Tutaj są pojedyncze, podwójne, potrójne, a nawet poczwórne kule 
- mówiąc to oprowadza mnie po swoim królestwie. Bukszpany uprawiano 
już w starożytności. Swoje miejsce znajdowały w ogrodach pałacowych 
i klasztornych. Przez jakiś czas uznawano je za rośliny staromodne, ale 
powróciły i obecnie mają wszechstronne zastosowanie. Co ważne - są 
odporne na zmienne warunki atmosferyczne. Z roślin tych możemy 
tworzyć różne formy, dzięki czemu nasz ogród zyska na oryginalności 
i niepowtarzalności, tak jak to widzimy w ogrodzie pani Haliny.
 Przy ścianie budynku gospodarczego rośnie fioletowa glicynia ob-
sypana kwiatami. Glicynia zwana też słodlinem lub wisterią jest jednym 
z najpiękniejszych pnączy. Jej kwiatostany mają postać zwisających gron 
najczęściej w kolorach liliowym lub białym. Po przekwitnięciu na rośli-
nie zauważymy strąki, które przez okres zimy pozostają na pnączu jako 
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SZYBKIE 
DANIA 
NA LATO

iedy słupek rtęci pokazuje ponad 30 stopni Celsjusza, kuchnia jest 
ostatnim miejscem, w którym mamy ochotę spędzać dłuższy czas. 

Jednak coś jeść trzeba. Z tego powodu proponuję przepisy na szybkie dania, 
które sprawdzą się latem. Ich przygotowanie zajmie niespełna godzinę.

Honorata Dmyterko

CHŁODNIK OGÓRKOWY

Składniki: 
 5 1 litr maślanki
 5 8 średnich ogórków gruntowych
 5 ząbek czosnku
 5 pęczek koperku
 5 sól
 5 pieprz
 5 cukier

Przygotowanie:
 Umyte i obrane ogórki ścieram 
na tarce o grubych oczkach. Dodaję 
sól, pieprz i cukier. Zostawiam na 15 
minut. Koperek siekam, dodaję ma-
ślankę, czosnek przeciśnięty przez 
praskę i ogórki. Doprawiam do sma-
ku i wstawiam do lodówki na 2-3 go-
dziny. Przed podaniem dekoruję ogór-
kami i koperkiem.

SOK MIĘTOWY

Składniki: 
 5 25 gałązek świeżej mięty
 5 30 g kwasku cytrynowego
 5 1 litr wody
 5 1 kg cukru

Przygotowanie:
 Gałązki mięty płuczę pod bieżącą wodą. 
Cukier zagotowuję z wodą. Dodaję kwasek cy-
trynowy i dokładnie mieszam. Dodaję pokrojo-
ną miętę. Mieszam. Odstawiam na 24 godziny, 
po czym przecedzam i  rozlewam sok do ma-
łych butelek lub słoiczków. Zagotowuję przez 
około 10 minut. Tak przygotowany syrop zimą 
dodaję do herbaty, a latem rozrabiam z wodą 
i podaję z gałązkami świeżej mięty, plasterkami 
cytryny lub limonki oraz kostkami lodu.

KREM 
Z ZSIADŁEGO 
MLEKA 
Z MALINAMI

Składniki: 
 5 3 szklanki zsiadłego mleka (lub jogurtu)
 5 3 łyżki cukru
 5 1 cukier waniliowy
 5 1 łyżka żelatyny
 5 0,5 kg świeżych lub mrożonych malin 

(można wybrać inne owoce)

Przygotowanie:
 Żelatynę moczę w małej ilości zimnej 
wody. Mleko miksuję z cukrem i cukrem wa-
niliowym. Namoczoną żelatynę, rozpuszczoną 
w gorącej kąpieli wodnej, wlewam do mleka 
i miksuję do zgęstnienia masy. Nakładam do 
kompotierek. Po stężeniu można wyłożyć masę 
na talerzyk. Maliny miksuję. Jeśli są za kwaśne 
- dodaję cukier według uznania. Przygotowa-
nym sosem polewam deser.

KIEŁBASIANE GOŁĄBKI

Składniki: 
 5 1/2 średniej kapusty pekiń-

skiej (może też być zwykła biała 
kapusta)
 5 1 szklanka ugotowanego ryżu
 5 500 g wędzonej kiełbasy
 5 1 cebula
 5 2 ząbki czosnku
 5 3 jajka
 5 bułka tarta
 5 sól, pieprz
 5 około 1 szklanki ketchupu
 5 2 łyżki koncentratu
 5 1 łyżka majeranku
 5 oliwa do smażenia

Przygotowanie:
 Kapustę szatkuję. Kiełbasę mielę 
przez maszynkę do mięsa. Dodaję pokro-
joną w kostkę cebulę, jajka, zmiażdżony 
czosnek, ugotowany ryż oraz kapustę. 
Doprawiam do smaku solą i pieprzem. 
Jeśli masa jest zbyt rzadka - dosypuję 
tartej bułki. Formuję klopsiki. Obtaczam 
je w bułce tartej i smażę na mocno roz-
grzanej patelni z olejem na złoty kolor. 
Trwa to kilkanaście minut. Dodaję wy-
mieszany ketchup z koncentratem, maje-
rankiem i 1 szklanką wody. Gotuję całość 
przez 15-20 minut. Doprawiam do sma-
ku solą i pieprzem. Podaję z ugotowany-
mi ziemniakami i koperkiem.
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ciekawa ozdoba. Warto zaznaczyć, że roślina ta charakteryzuje się silnym 
wzrostem i wymaga mocnych podpór lub pergoli. Rocznie ma przyrosty 
w granicach od 1 do 3 metrów. Obok glicynii wije się po drabince wicio-
krzew, który jest wytrzymały na mróz i charakteryzuje się miłym zapachem. 
Roślina ta preferuje większość gleb. Na przedwiośniu warto przeprowadzić 
cięcie, które polega na usuwaniu pędów suchych i zagęszczających krzew. 
Obok klombu na pergoli rosną pnące róże. - Pięknie wyglądają i cudownie 
pachną. Każdego roku obsypane są dużą ilością kwiatów - opowiada. Róże 
pnące są ładnym elementem dekoracyjnym, a dodatkowo zajmują małą 
powierzchnię. Idąc dalej zauważymy przystrzyżony i uformowany żywo-
płot oddzielający część ozdobną od części warzywnej. Między kamieniami 
na klombie porozrastał się rojnik. - Ze środka rozetki wyrastają sztywne 
łodygi zakończone pęczkiem różowych kwiatków - informuje właścicielka. 
Nie wiem, czy państwo wiedzą, ale te popularne rośliny skalne czasami 
nazywane są „tłustą kurą”. Do najczęściej spotykanych w naszych ogrodach 
zaliczamy rojnika murowego lub pospolitego. Omawiane rośliny mają małe 
wymagania i często spotyka się je w zaskakujących miejscach, jak np. dachy 
starych domów. Ciekawie w ogrodzie mieszkanki Jaraczewa prezentują 
się funkie czyli rośliny o malowniczych liściach. Funkie inaczej hosty to 
byliny, które dostępne są w wielu odmianach różniących się między sobą 
wielkością i kolorem liści. - Funkie ładnie wyglądają posadzone grupowo, 
w kompozycjach z różnymi roślinami, ale również jako rośliny samodzielne. 

Zaliczane są do roślin długowiecznych o skromnych wymaganiach i pięknych 
walorach dekoracyjnych. Te o zielonej barwie liści preferują cień, natomiast 
te o żółtym wybarwieniu bądź białych brzegach, znoszą słońce - opowiada. 
Dzwonkowate kwiaty pojawiają się w lipcu lub wczesną jesienią. Mogą 
być fioletowe bądź białe o delikatnym zapachu. 
 Pani Halina od pewnego czasu zaczęła zwracać uwagę na prawidłowe 
sąsiedztwo roślin i uważa, że to przynosi pozytywne efekty. - Mając małe 
warzywniki, można to śmiało stosować i sadzić rośliny zgodnie ze wskazów-
kami biodynamicznymi - wyjaśnia. Uważa, że warto więcej uwagi zwracać 
na piękne ogrody i doceniać ich posiadaczy. Jednak do takiego typu działań 
potrzebne są osoby, które będą potrafiły społeczność jakoś zmobilizować. 
Wspomina czasy, kiedy agronomem na tym terenie był przebywający już 
na emeryturze Jan Klim. Miał pomysły i wdrażał je w życie. Organizował 
konkursy i wyjazdy na różne targi i wystawy. 
 Ogród w Jaraczewie cechuje się dużą gamą kolorystyczną i o każdej 
porze roku zachwyca. Rośliny tak dobrano, aby ciągle pojawiały się inne 
kolory. Pani Halina Grzegorzewska z Jaraczewa lubi swój ogród. - Tutaj 
wypoczywam i obserwuję wszystkie zachodzące zmiany. Nie ukrywam, że 
wszystko wymaga czasu, opieki i zabiegów pielęgnacyjnych. Człowiek do 
wielu wniosków dochodzi po jakimś czasie i drugi raz na pewno w stosunku 
do roślin nie popełni podobnych błędów - podsumowuje spotkanie moja 
rozmówczyni.
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UWAGA KONKURS!
Każdy z czytelników, którzy prześlą prawidłową odpowiedź na 
pytanie, może stać się posiadaczem zestawu kosmetyków Ziaja 
z serii sopot spa: 

Gdzie można spotkać algi morskie?
a) tylko w Europie 
b) tylko w ciepłych morzach 
c) w każdej szerokości geografi cznej 

SMS o reści wr.ziaja.poprawna odpowiedź, np. wr.ziaja.b, prosimy 
przesyłać do 26 sierpnia 2016 roku pod numer tel. 71051, koszt 
1,23 zł z VAT. Regulamin na www.wiescirolnicze.pl

Lista zwycięzców z konkursu publikowanego 
w nr 07/2016 „Wieści Rolniczych”: 
Weronika Jasińska, Kowalewo Opactwo; Beata Januszewska, Huby; Renata 
Dzik, Bronisław; Izabela Waleńska, Kościuszkowo; Beata Dolata, Teresa; Hanna 
Marszałek, Żerków; Michalina Zielińska, Żychlewo; Agnieszka Szajda, Krzykosy; 
Marta Witczak, Strzydzew; Tadeusz Kubiak, Żerków; Monika Włodarczak, 
Mieszków; Maria Nakalska, Chwałkowo Kościelne; Maria Mądra, Bułaków; 
Katarzyna Grześkowiak, Siedlec; Weronika Musieł, Pieruszyce; Monika Krajewska, 
Stęgosz; Wiesława Pomykała, Zakrzewo; Julia Ziętkowska, Murzynowiec Leśny; 
Natalia Płonka, Stara Kakawa; Lucyna Stępniak, Grębków. 

óż to takiego algi morskie?  Są to… glony, czyli proste rośliny za-
mieszkujące morza i oceany we wszystkich strefach geograficznych. 

Można je także znaleźć poza środowiskiem wodnym, ale tylko tam, gdzie 
jest wilgotno. Występują również w wodach słodkich. Dzisiaj już dużo 
rzadziej mówi się o tych roślinach „glony”, znacznie częściej można się 
spotkać właśnie z „algami”. 
 Algi morskie bogate są przede wszystkim w białko i jod oraz całą 
gamę minerałów, witamin, związków chemicznych, które są w morzu. 
Rośliny te już dawno zostały spożytkowane przez przemysł kulinarny, 
chociaż ciągle uważa się, że to raczej ekskluzywne jedzenie dla koneserów. 
Algom przypisywana jest niemal cudowna moc. Posiadają właściwości 
odmładzające i wyszczuplające, usuwają toksyny z organizmu, wnikają 
w komórki tłuszczowe i stymulują przemianę materii. Jedzenie alg sprzyja 
poprawie pamięci i koncentracji, wzmacnia się system immunologiczny. 

Roślinom tym jest również przypisywane działanie upiększające. Przetwo-
rzone znajdziemy w wielu kosmetykach nawilżających, ujędrniających 
ciało oraz do peelingu. 
 Drugi składnik „morskich” kosmetyków, przywołujących powiew 
świeżej bryzy, to solanka sopocka. Pijalnia wody z dodatkiem solanki 
znajduje się właśnie w Sopocie, stąd nazwa. Te do picia są mocno roz-
cieńczane, ale stosowane są również do kąpieli leczniczych. Działają 
bowiem intensywnie zarówno na skórę, jak i na organy wewnętrzne. 
Solanka dobrze jest znana i stosowana w wielu sanatoriach. Leczy się 
nią najrozmaitsze choroby, np. układu ruchu czy układu pokarmowego, 
alergie, astmy, atopowe zapalenia skóry, a także: bóle kręgosłupa, łusz-
czycę, nerwice i bezsenność. Nic więc dziwnego, że solankę zamknięto 
również w kosmetykach i produktach o właściwościach upiększających. 

(nap)

PRZYWOŁAJ 
ŚWIEŻOŚĆ 

MORSKIEJ BRYZY
Jeśli wróciłaś właśnie z wa-

kacji nad morzem, kosmetyki 
z dodatkiem solanki sopoc-
kiej i alg morskich z pewno-

ścią przywołają ich wspo-
mnienia. A jeśli taki urlop 

ciągle przed tobą, dzięki tym 
kosmetykom dobrze się do 

niego nastroisz. 

Czy wiesz, że… 
Solanka sopocka wypływa samoist-

nie z głębokości 800 m ze Zdroju św. 
Wojciecha w Sopocie. Posiada unikalne 
właściwości lecznicze wykorzystywane 

w hydroterapii, kosmetologii i medycynie 
naturalnej. Sopocka solanka mineralizuje 
organizm przez skórę. Wpływa na efek-

tywne nawilżenie i elastyczność, doskona-
le zmiękcza naskórek oraz skutecznie 

poprawia kondycję skóry.

C

Co zrobić, aby atmosferę nadmorskich wakacji poczuć we 
własnej łazience? Ziaja znalazła na to sposób zamykając klimat 
sopockiego uzdrowiska w kosmetykach z serii sopot spa. 
Dobroczynne działanie solanki sopockiej, alg morskich i hydro-
retinolu zapewnia skórze odpowiednie nawilżenie i ochronę 
przeciwzmarszczkową. W zestawach przygotowanych dla 20 
czytelników „Wieści Rolniczych” znajdą się:
 mydło z algami pod prysznic
 masło do ciała
 płyn micelarny
 maseczka nawilżająca
 krem ochronny aktywnie nawilżający
 krem ujędrniający przeciw zmarszczkom


