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spis Treści

w TyM wyDaniu: DroDZy inTernauci,

to już trzecia edycja e-czasopisma „ogrody, tarasy i zieleń we wnętrzach”,
wydawanego przez portal www.architekturakrajobrazu.info! Mimo, że
wokół nas króluje jesień, nie poddajemy się chandrze i odganiamy wszyst-
kie smutki za pomocą aktywności.

Bo w ogrodzie, w swoim domu lub na tarasie nie trzeba się nudzić.
Można przystroić werandę czy wnętrze za pomocą darów jesieni, dyń 
i traw ozdobnych lub za pomocą aranżacji z chryzantemami i suszkami 
w rolach głównych. Te rozwiązania prezentują Małgorzata Gorczyńska,
ewelina szawlis oraz helen Jamieson i rudi Tuinman.

Gdy w naszym ogrodzie opadną liście z drzew, zabierzmy się za porządki.
w wyborze odpowiedniego sprzętu pomoże nam specjalista (czytaj 
w artykule „Jesienne porządki”). po takim wysiłku dobrze jest się rozgrzać,
najlepiej lampką wina, które zrobicie z darów własnego ogrodu (przepisów
szukajcie na stronie 6 ) i odpocząć przy lekturze  tekstu o nowinkach zwią-
zanych z ogniem i mgłą w ogrodzie. 

Gwarantujemy, że dzięki pięknym zdjęciom, interesującym informacjom
i poradom spojrzycie na jesień z uśmiechem. nawet chryzantemy, które
kojarzą się nam zwykle ze świętem Zmarłych, pokażą wam się z innej
strony dzięki tak pięknym kompozycjom i ciekawostkom zebranym 
w dziale portrety roślin. przyjemnej lektury!

Redaktor Naczelna
Beata Kamińska
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Nie przegap następnego numeru e-czasopisma
"Ogrody, tarasy i zieleń we wnętrzach!"

Jeśli jeszcze nie jesteś zarejestrowany 
na portalu www.ArchitekturaKrajobrazu.info, 
zrób to koniecznie i zapisz się do newslettera!
Dzięki niemu dowiesz się o:

* nowym numerze e-czasopisma,
* nowościach na portalu,
* wspaniałych konkursach.

Nie przegap!
tylko zarejestrowani raz w miesiącu wygrywają książkę i dwie prenumeraty 

OGRODOWEJ GALERII Design & Shopping
fundator nagród: GardenLine.pl

http://www.architekturakrajobrazu.info
http://www.architekturakrajobrazu.info
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akTualności

c o  n o w e g o  n a  p o r t a l u

archiTekTurakraJoBraZu.inFo

reklaMa

nowy konkurs 
„nasz Album”
konkurs dla wszystkich pas-
jonatów fotografowania. 
a może chcesz w specjalnej
formie zebrać najpiękniejsze
zdjęcia z podroży życia bądź

niezapomnianej, ogrodowej uroczystości, a przy
okazji zdobyć wartościowe nagrody? pokaż nam swój
FoTo-alBuM ! nagroda główna: aparat kodak.

drugi numer magazynu
OgrOdOwA 
gAleriA 
design & shopping 
przedstawiamy państwu dru-
gi numer pisma"oGro-
Dowa Galeria Design
& shopping"! a w nim:
nowe konkursy, projekty

ogrodów, piękne zdjęcia i ciekawe artykuły. Zapra-
szamy do salonów: empik, kolporter, relay, inmedio
oraz sklepu Gardenline.pl!!

konkurs „Pies w ogrodzie”
Twój pies kocha zabawy 
w ogrodzie? Zrób mu zdjęcie 
i weź udział w konkursie!

wspieramy szkoły 
w programie „radosna
szkoła”!
Zaczął się rok szkolny 2009/
2010. szkoły w całej polsce 
wypełniły się szczęśliwymi
buziami i zaczęły tętnić ży-
ciem. od początku września
będziemy gromadzić mate-

riały dotyczące programu Ministerstwa edukacji 
narodowej pt. „radosna szkoła”. Zapraszamy!

co rośnie w ogrodzie mi-
chelle Obamy?
ostatni raz ogród w Białym
Domu prowadziła za czasów
ii wojny światowej eleo-

nora roosevelt. Victory Garden był przykładem dla
wszystkich amerykanów, jak mają hodować 
warzywa i owoce. Michelle obama poszła w jej ślady. 

rozdanie nagród  
w konkursie 
PrestiŻOwy
OgrÓd 2009
w piątek 28 sierpnia pod-

czas pierwszego dnia wystawy ZieleŃ To
Życie w hali eXpo XXi rozdaliśmy nagrody 
w konkursie projektowym presTiŻowy
oGrÓD 2009. Zwycięskie prace były prezento-
wane w holu głównym wystawy. ZAPrAsZAmy!

http://www.architekturakrajobrazu.info
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cZas
na oGieŃ i MGłę!

nowocZesny DesiGn 
w oGroDZie i na Tarasie

ako że zmienna, jesienna
pogoda często płata figle,

nasze przydomowe źródła ognia
muszą być odporne na deszcz i silny
wiatr. Poza tym płomienie najlepiej
prezentują się na tle wody albo skał
– dobrze byłoby więc umieścić je
przy basenie lub stawie. A gdyby
jeszcze można było włączyć je
wtedy, kiedy mamy na to ochotę...
Dzisiejsze nowoczesne rozwiązania
pozwalają na to. Na razie nie są 
dostępne w Polsce – dzięki Nam
usłyszą Państwo o nich pierwsi!

jAk ZA dOtknięciem
mAgicZnej rÓŻdŻki

nasz zwykły, przydomowy basen
może zmienić się za pomocą
jednego przycisku w efektowne
miejsce. nowoczesne zewnętrzne
źródła ognia sterowane są bowiem

za pomocą pilota! wyglądają
niezwykle estetycznie. najbardziej
atrakcyjnymi ich elementami są
misy o różnych kształtach (kwad-
ratowe, okrągłe), wykonane 
z takich materiałów jak: beton,
miedź i stal nierdzewna. przybie-
rają taki wygląd, jakiego zażyczy
sobie dany właściciel ogrodu.
Mogą mieć różne wymiary. Jak 
działają? w pucharze umieszcza

się „ogniowy” pierścień zrobiony 
z wytrzymłej stali nierdzewnej
(i wtedy nadaje się do użytku 
zewnętrznego) albo z żelaza
(idealny  na obszarach zabezpie-
czonych przed deszczem). oprócz
pierścienia, w misie musi znaleźć
się także moduł do tworzenia 
zapierających dech w piersiach
widowisk z płomieniami. 

Nie ma nic przyjemniejszego w jesienne dni niż
otulenie się ciepłym kocem, wygodne usadowienie
się w fotelu albo na leżaku na tarasie lub w ogrdzie
i kontemplowanie przyrody, która stroi się w ciepłe
barwy: żółć, pomarańcz, czerwień. Uroku takim
chwilom niewątpliwie doda blask płomienia albo
romantyczna mgła unosząca się nad stawem lub
basenem...  

j

http://www.architekturakrajobrazu.info
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beZ sZkłA i kAmieniA Ani rusZ

Ważnym elementem ognia ze-
wnętrznego jest wkład zrobiony 
z tzw. „fire on ice” („ognia na
lodzie”), który wiele ludzi nazywa
na różne sposoby: diamentowe
szkło, szkło węglowe, płonące szkło,
szkło kominkowe, łamane szkło, 
itd. fire on ice to opatentowany ma-

teriał i składnik mis „ogniowych”.
Dostępny jest w szerokiej gamie 
kolorystycznej: można wybierać
między fioletem, zielenią, różem 

a turkusem w zależności od barw
dominujących w naszym ogrodzie
czy na tarasie. Dla tych, którzy
pragną czegoś innego, dobrym 
rozwiązaniem będzie zastosowanie
wypełnienia o nazwie „lava rock”
zamiast np. piachu, dzięki któremu
woda nie zatrzyma się w pojemniku
i nieuszkodzi palnika. Do misy 
dodaje się też specjalne kamienie 

z lekkiego włókna
c e r a m i c z n e g o 
i żelu. Składają się
na nie duże i małe
elementy. Ten ma-
teriał sprawdzi się
zwłaszcza na odkry-
tym obszarze. 

Misy z płomieniami są całkowicie
wodoodporne – zawór z kablem 
zabezpieczony jest aluminiową obu-

dową. Choć nie mogą być zanu-
rzone, to niestraszne im ulewne
deszcze i wysoka wilgotność.  

A mOŻe mistycZnA mgłA? 

Dziś już możliwe jest uzyskanie 
nastrojowej mgły, tak uwielbianej
i sławionej przez poetów roman-
tycznych, nad wodą lub w pobliżu
patio. Dzięki niej można stworzyć
niepowtarzalny klimat i magiczną
atmosferę w ogrodzie. Nowoczesne
rozwiązania pozwalają na zainstalo-
wanie systemu zamgławiania 
w każdym miejscu. Na razie tylko 
w amerykańskich posiadłościach
mgły unoszą się nad basenami, 
punktami wodnymi, stawami 
i źródełkami wśród skał i roślin.
Mamy nadzieję, że tak oryginalne 
i zapierające dech w piersiach 
„dekoracje” pojawią się w Polsce,
a dla projektantów  będą stanowiły
inspirację. 

ciekAwA strOnA

Takie nowoczesne rozwiązania 
odnaleźliśmy na stronie firmy 
Outdoor Fire Designs, której  
mottem brzmi: „Dodaj ognia do
swojego życia”. 
www.outdoorfiredesigns.com

Anna Duda

Dziś już możliwe jest uzyskanie
nastrojowej mgły, tak uwielbianej
i sławionej przez poetów roman-
tycznych, nad wodą lub w pobliżu
patio

http://www.outdoorfiredesigns.com
http://www.outdoorfiredesigns.com


Wino z Wściekłego

pomidora

To wcale nie żart! pomido-
rów nie wykorzystuje się
tylko do robienia  sałatek 
i przecierów... Jak więc zro-
bić pomidorowe wino?
warzywa należy przebrać.
wycisnąć sok za pomocą
sokowirówki lub sokownika. Do
soku pomidorowego nie dodaje się
wody, należy go tylko wymieszać
z pożywką (rozmąconą w niewiel-
kiej ilości letniej wody), droż-
dżami i syropem z cukru, który
najlepiej rozpuścić w niewielkiej
ilości soku pomidorowego. Do
spożycia gotowe jest po 4 tygo-
dniach.

ZłOtA fAntAZjA

oryginalne, słodkie wino o przy-
jemnym aromacie uda się każ-
demu! Żeby je zrobić, trzeba 

3 dni przed przygotowaniem 
nastawu przygotować matkę 
drożdżową. Marchewki dokładnie

wyszorować (nie-
obierać) i przełożyć
do dużego emaliowa-
nego garnka,zalać
4 litrami wody i goto-
wać do miękkości
(najlepiej, żeby się cał-
kiem rozgotowały).
przecedzić przez po-
dwójnie złożoną
czystą gazę aptekarską.
cytrusy dokładnie
wyszorować i cie-
niutko skroić skórkę,
dodać do wywaru 

z marchewki. Dodać jeszcze 2
szklanki przegotowanej wody 
i drobno pokrojony imbir. Goto-
wać na małym ogniu 20-30
minut.

Z połowy cukru przygotować
syrop, wymieszać z wywarem 
marchewkowym i ostudzić do
temperatury pokojowej. Z cytru-

ogrody, tarasy i zieleń we wnętrzach - nr 3/2009 www.architekturakrajobrazu.info6
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roZGrZewaJące napoJe
Odpoczynek na tarasie i podziwianie jesiennej przyrody oraz tańczących 
płomieni umili nam zdrowy i rozgrzewający napar z naturalnych 
składników. Z zebranych wcześniej owoców warto przyrządzić nalewki,
które ogrzeją nas   jesienią   i dodadzą otuchy. Można je podgrzać  
w zależności od upodobań                            z cynamonem  i goździkami...  

- 6-7 kg dojrzałych 
pomidorów (można
wykorzystać pomidory
małe i drobne)

- 2 kg cukru
- matka drożdżowa
- pożywka

- 3 kg młodej słodkiej marchewki
- 4 ½ l wody
- 1 ½ kg cukru
- 2 duże soczyste pomarańcze
- 2 duże soczyste cytryny
- 10 dag rodzynek
- kawałek korzenia imbiru wiel-

kości połowy małego palca lub
1 łyżeczka imbiru mielonego

- matka drożdżowa (najlepiej
bingen)

http://www.architekturakrajobrazu.info
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sów wycisnąć sok (najlepiej 
w sokowirówce). nastaępnie prze-
lać do wyparzonego plastikowego
wiaderka, dodać sok z cytrusów 
i matkę drożdżową. wymieszać,
przykryć i odstawić w ciepłe
miejsce na 5 dni. po upływie tego
czasu przecedzić przez kilkakrot-
nie złożoną gazę aptekarską, wlać
do wyparzonego gąsiorka i dodać
niemyte rodzynki. Zamknąć kor-
kiem z rurką fermentacyjną, do
której należy wlać odrobinę wody.
odstawić w ciepłe miejsce do 
zakończenia fermentacji. 

po tygodniu dodać ostudzony
syrop z pozostałego cukru. Można
także cukier podzielić na 2 porcje
i dodawać do wina w odstępach
tygodniowych.

Źródło: „nalewki, likiery i wina domowe” oraz
„nalewki, wina, likiery” cz. ii, Małgorzata 
caprari, kDc, 2003 i 2006.
www.gardenline.pl

reklaMa

szybki przepis na  niespodziewane jesienne spotkanie:
- grzane wino z przyprawą korzenną i goździkami,

- grzane piwo z miodem,
- rozgrzewający słodki napój imbirowy z cytryną,

- suszone owoce, krakersy,
- ciasto z bakaliami,

- deska z serami, 
- winogrona oraz jabłaka ...,

i jeszcze tylko nastrojowe świece... i gotowe!

http://www.gardenline.pl


dy w porze jesiennej rośliny
wydają ostatnie owoce 

a drzewa i krzewy zmieniają 
kolory, jednym z głównych 
zabiegów pielęgnacyjnych jest
sprzątanie opadłych liści i innych
roślinnych odpadków. Warto 
wspomóc naturę w przygotowa-
niach do zimy.

OgrÓd jesienią

co zrobić z liśćmi, które wczesną
jesienią opadają z drzew? wielu
właścicieli ogrodów zadaje sobie
co roku to samo pytanie. Jedną
z możliwości jest pozostawienie
liści na grządkach, ponieważ sta-
nowią naturalną osłonę gleby
przed zimnem. Jednak na wiosnę
zaczynają gnić, co może oszpecić
nasze rabaty. poza tym, roślinne
odpadki leżące na trawniku 
spowodują, że murawa zimą
zniszczeje, a w miejscu, gdzie się
znajdowały, powstaną puste, 
nieobrośnięte punkty. uschnięte
liście na jego powierzchni zaczną
gnić, co może wywołać wiele 
chorób grzybowych. igliwie 

z naszych drzew, którego w odpo-
wiednim czasie nie sprzątniemy,

może spowodować rozprzestrze-
nianie się schorzeń  i powstawanie
pleśni wśród poło-
żonych blisko, zdro-
wych roślin.  

co więc robić z ro-
ślinnymi śmieciami?
są na to skuteczne sposoby! 

POsPrZątAj!

na początku zajmijmy się cho-
rymi liśćmi. Jeśli opadły z porażo-
nych roślin – spalmy je, aby nie
zagrażały innym roślinom.
Zdrowe listki przeznaczmy na
mieszkanie dla jeża (tak, tak - one

lubią chować się
w takich zimo-
wiskach!) albo
wyrzućmy je na
kompostownik.
igliwie usuńmy
z powierzchni
za pomocą

grabi. Jeśli mamy dużo połama-
nych gałęzi, pędów i innych 

odpadków, to możemy je rozdrob-
nić za pomocą specjalnego urzą-
dzenia. w zależności od tego,
jakie drzewa i krzewy rosną 
w naszym ogrodzie, dobrze 
dobierzmy rozdrabniacze, o któ-
rych mowa, pod kątem maksy-
malnej średnicy gałęzi i metod
cięcia. Zwróćmy uwagę także na
inne elementy. sprawdźmy, czy
taka maszyna posiada kosz, do
którego wpadną zmiażdżone, 
zarówno zdrewniałe jak i miękkie
części roślin, a także jaki ma napęd

i z jaką mocą pracuje, przy jakim
poziomie hałasu oraz czy ma 
podajnik i zabezpieczenie przed
przeciążeniem. 

kompost złożony tylko z liści jest
bardzo wartościowy – profesjo-
nalni ogrodnicy stosują go jako
podłoże do najbardziej wrażli-
wych roślin ozdobnych. pamię-
tajmy o tym, że liście z takich
drzew jak brzoza, buk i dąb nie
nadają się do kompostowania!

sPrZątAnie mA być PrZyjemne

Jak to? Zapytacie – przecież liści
jest mnóstwo, opadają one przez
całą jesień, zalegają nie tylko traw-
niki, miejsca pod drzewami, aleje...
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oGroDy

Jesienne
porZąDki

g

Jesienna aura nie ułatwia nam
zadania – wiatr liście rozwiewa,
a deszcz je rozmiękcza.

Pracę w jesiennym ogrodzie
zdecydowanie uprości nam specjalny
odkurzacz ogrodowy.

http://www.architekturakrajobrazu.info


ogrody, tarasy i zieleń we wnętrzach - nr 3/2009www.architekturakrajobrazu.info 9

oGroDy

Zaśmiecają tarasy, patia, staw
ogrodowy, itd. poza tym 
jesienna aura nie ułatwia nam za-
dania – wiatr liście rozwiewa, 
a deszcz je rozmiękcza. i na to
znalazło się rozwiązanie! pracę 
w jesiennym ogrodzie zdecydowa-
nie uprości nam specjalny odku-
rzacz ogrodowy. sprzątnie nie
tylko suche liście, ale także
szyszki, żołędzie i np. piasek 
z ogrodowych ścieżek czy pod-
jazdu, który nie tylko wygląda nie-
ładnie, ale może być także
doskonałym miejscem do ukorze-
nienia się roślin. przyda się on nie
tylko jesienią, ale także w inne
pory roku – świetnie nadaje się
bowiem do usuwania pozostałej
po koszeniu trawy.

Tekst: 
anna Duda

Bibliografia:
„kalendarz ogrodnika”, wolfgang Funke,
tłum. z niem. Barbara Zych, wyd. kDc, 2007.
„wszystko o ogrodzie”, liz Dobbs, sarah
wood, tłum. z ang. Dorota kozińska, 
wyd. kDc, 2002.

Piotr Datkiewicz, 
ProDuct Manager firMy 
Victus-eMak sP. z o.o.

na co najlepiej zwrócić
uwagę przy wyborze 
odkurzacza ogrodowego?
Specjalistyczne narzędzia do
oczyszczaniapowierzchnizliści,
gałązekizanieczyszczeńprzyda-
dzą się zarówno posiadaczom
przydomowychpatio,rozległych
ogrodów,jakiosobomdbającym
oestetykęiczystośćwmiejscach
publicznych.Większośćurządzeń
dostępnychnarynkułączyfunk-
cję dmuchawy (służącej do od-
garnianialiściigałęzi)zfunkcją
odkurzacza(służącądousuwania
zanieczyszczeń), które obsługi-
wanesąjednymprzełącznikiem.
Wyjątek stanowią dmuchawy
plecakowe,wktórychniestosuje
sięworków,niezbędnychwfunk-
cjiodkurzania.Zdarzasiętakże,
że zaawansowane spalinowe
modele dmuchaw mogą służyć
jakoodśnieżarki.Wybórkonkret-
nego modelu zależy przede
wszystkim od preferencji użyt-
kowników iwarunków,wjakich
dmuchawybędąużywane.

Lepsze elektryczne czy 
spalinowe?
Odkurzacze elektryczne są
stosunkoweciche i łatwewob-
słudze,gdyżniewymagająskom-
plikowanychczynnościkonserwa-
cyjnych. Muszą jednak mieć
wzasięguźródłoprądu,więcich
pracajestograniczonazasięgiem
przedłużacza. Z tego względu
dmuchawyelektrycznenadająsię
praktycznie wyłącznie do pracy
wprzydomowychogrodach.Dla
ogrodników-amatorów ten typ
urządzeńjestznaczniepraktycz-
niejszyniżdmuchawyspalinowe,
głównie ze względu na niższą
cenę, możliwość wyboru kon-
strukcjiopartejnakółkach,która
nieobciążakręgosłupainiewielką
wagęcałegozestawu.

Dmuchawyspalinowetozaśurzą-
dzenia do zadań specjalnych,

doskonale sprawdzające sięna-
rozległych terenach zielonych,
ulicach i placach miejskich. Ze
względunakonstrukcję,urządze-
niawtejgrupieproduktówdzielą
sięnadmuchawyręczneipleca-
kowe.

Dmuchawy ręczne 
i plecakowe.
Dmuchawy ręczne najlepiej
sprawdzająsięnamniejszychte-
renach.Przyzakupieurządzenia
warto zwrócić uwagę na jego
ciężar i poziom hałasu. Bardzo
ważnym elementem jest także
system antywibracyjny, który
izoluje użytkownika od drgań
wytwarzanychprzezurządzenie.
Najlepiej,abysystemantywibra-
cyjnyskładałsięzkilkusprężyn,
anietylkogumowegouchwytu.
Wszystkieteparametryznacząco
wpływająnakomfortpracy.Jeśli
planujemy używać dmuchawę
wzapylonymśrodowisku,powin-
niśmy także zwrócić uwagę na
filtrpowietrza.Najbardziejefek-
tywnepodczaspracywtrudnych
warunkach są filtry wykonane
z papieru lub tkaniny, gorzej
sprawdzająsięfiltryzgąbki.Jeśli
chcemy, aby urządzenie było
sprawneprzezwiele lat,powin-
niśmywpierwszejkolejnościza-
dbaćoregularneczyszczenielub
wymianęfiltra.

Ostatnitypurządzeń,czylidmu-
chawyplecakowe,służągłównie
do czyszczenia dużych prze-
strzeni. Przy wyborze optymal-
nego sprzętu należy zwrócić
szczególnąuwagęnastelaż-po-
winienbyćlekkiiergonomiczny,
aby chronił kręgosłup imięśnie
operatorapodczasdłuższejpracy.
Ze względu na przeznaczenie,
dmuchawy plecakowe wyposa-
żonesąwwiększe imocniejsze
silniki,któreumożliwiajądłuższą
ibardziejefektywnąpracę.Naj-
bardziej zaawansowane para-
metry dmuchaw plecakowych
sprawiająjednak,żeichcenajest
wyższa, niż innych tego typu
urządzeń.

eksperT raDZi:

http://www.architekturakrajobrazu.info
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B a r w y J e s i e n i

na balkonie
i werandzie

http://www.architekturakrajobrazu.info
http://www.architekturakrajobrazu.info


Odwieczny, czteroseznowy
rytm przyrody układa się 

w pełną wdzięku symfonię 
zapachów i barw. Po ciepłym,
pachnącym skoszonym zbożem
lecie, nadchodzi elegancka i nostal-
giczna jesień. Aby właściwie 
dostroić się do zmian zachodzących
w naturze, przyozdabiamy nasze
balkony, tarasy i obejścia elemen-
tami współgrającymi z otaczają-
cym nas krajobrazem. Wraz 
z odejściem lata, w głowie może
zakiełkować myśl, że zabraknie
nam materiału do stworzenia 
ciekawych aranżacji florystycz-
nych. Nic bardziej mylnego. Jesień,
obok nowej palety ciepłych barw
pojawiających się na liściach drzew
i krzewów ma do zaoferowania
różnogatunkową gamę roślin,
które dopiero o tej porze prezentują
swoją najpiękniejszą odsłonę.  

dAj się uwieść chryZAntemie

roślinami, których kulminacja
kształtów i intensywność kwitnie-
nia przypada w okresie jesiennym
są złocienie, zwyczajowo nazy-
wane chryzantemami. nieprze-
ciętną urodą chryzantem za-
chwycał się już w 500-tym roku
p.n.e. chiński filozof  konfucjusz.
Jednakże dopiero dzięki XVii-

wiecznym zamorskim wyprawom
handlowym, holenderskich żegla-
rzy do kraju „kwitnącej wiśni”,
złocienie trafiły na rynek europej-
ski. obecnie są to jedne z najbar-
dziej popularnych bylin jesie-
nnych, kulturowo przypisanych do
przypadającego w listopadzie dnia
„wszystkich świętych”. niemniej
jednak nieodparte piękno chry-
zantem, drzemiące w finezyjnej
formie i kolorze kwiatu, skutecz-
nie walczy ze stereotypem trakto-
wania ich jako kwiaty cmentarne.
próżno szukać równie obficie 
i różnobarwnie kwitnących roślin 

naszych balkonów, parapetów czy
nawet wnętrz domowych.

dyniOwe imPresje
ciekawym akcentem, idealnie
wpisującym się w jesienny  krajob-
raz jest dynia. obok bogatego
skarbca smakowitych walorów 
kulinarnych drzemiących w dyni

Tarasy

s

Całości dopełnią
wiklinowe koszyki pełne
orzechów i ceramiczna
donica.
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nie sposób nie dostrzec dużych
wartości ozdobnych tego wa-
rzywa.  rozmaitość kształtów
i kolorów wewnątrz gatunku spra-
wiają, że każdemu z nas uda się
wyczarować niebanalną kompozy-
cję jesienną z wyłącznym udzia-
łem dyni. po umiejętnym usu-
nięciu mięsistego wnętrza 
(z którego przyrządzimy np. 
wyśmienitą zupę krem), pozosta-
nie nam prawie nietknięta 
ze-wnętrzna powłoka warzywa.
większość z nas kojarzy dyniowe
maski-lampiony z tradycją amery-
kańskiego święta halloween. Jed-

nak pomysłowy aranżer z łatwo-
ścią dostrzeże więcej możliwości
wykorzystania wydrążonych owo-
ców dyni, np. do stworzenia 
oryginalnego wazonu na bukiet 
z udziałem suszonych ziół i kwia-
tów,  owoców i liści jarzębiny, 
dzikiej róży czy np. pigwowca 

japońskiego.  obok niego dosko-
nale prezentować się będzie 
dyniowa szkatułka pełna kaszta-
nów, żołędzi i szyszek. całości do-
pełnią właściwie dobrane
akcesoria dekoratorskie tj. wikli-
nowe koszyki pełne orzechów, ce-
ramiczna donica, z której wyrasta
malowniczo przebarwiający się 
jesienią winobluszcz pięciolist-
kowy.  

jeśli jesień tO… wrZOsy

nie zapominajmy, że w jesiennym
inwentarzu dobrodziejstw zasta-

niemy również wrzosy. 
Te zimotrwałe krzewinki
doskonale odnajdują się 
w przestrzeni balkonowej.
centra ogrodnicze propo-
nują wrzosy o bardzo
różnych barwach kwiato-

stanu (od ciemnofioletowej, po
różową, rudawą aż do białej). 
a jeśli znudzi się
nam wrzosowa
aranżacja donicowa,
przesadźmy je do
ogrodu, pamiętając
przy tym że rośliny
te lubią stanowiska
słoneczne oraz suche 
i kwaśne podłoże. 

jesienny sZum
trAw

roślinami, które
coraz chętniej za-
praszamy na tarasy
i balkony są trawy
ozdobne. nic w tym
dziwnego. niewy-
magające a przy
tym eleganckie 
i bardzo klima-
tyczne trawy są
idealnym materia-
łem na jesienne

aranżacje florystyczne. Falujące na
wietrze „pióropusze” miskanta
chińskiego czy kosmate kwiato-
stany rozplenicy japońskiej zacho-
wują dekoracyjny wygląd aż do
zimy.  
a jeśli chcemy poczuć na włas-
nym balkonie zapach jesieni 
powieśmy na nim sznur grzybów.
Zawieszony w suchym i prze-
wiewnym miejscu idealnie zasuszy
leśne smakołyki  wydając przy tym
przyjemną, prawdziwie jesienną
woń. 

Tekst: 
Małgorzata GorczyńskaRoślinami, które coraz

chętniej zapraszamy na 
tarasy i balkony są trawy
ozdobne.

Małgorzata gorczyńska
Absolwentka Uniwersytetu
PrzyrodniczegoweWrocławiu
na kierunku Architektura
Krajobrazu. Z zamiłowania
florystka.Współpracujezfir-
mamizajmującymisięprojek-
towaniem ogrodów i profe-
sjonalną aranżacją prze-
strzeni zielonych, a także
z firmami produkującymi
sadzonkiroślinbalkonowych
orazrabatowych.

http://www.kwiaciarstwo.eu

eksperT

czy wiesz, że... 
Największa dynia w Polsce
waży 403, 5 kg. Rekord padł
wpaździerniku2008roku.

z:www.pumpkin.pl

Tarasy
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rzosy (Canulla) można
spotkać w prawie całej 

Europie i na świecie. Gatunków
tych urzekających krzewów jest
około 500 i ciągle powstają nowe 
odmiany. Kuszą wszystkimi bar-
wami fioletu, różu, czerwieni,
bieli. Nie tylko ich kwiaty są kolo-
rowe – liście wrzosów mają
umaszczenie od zielonego, stalo-
woszarego, przez żółty do poma-
rańczowego. 

wrZOsy PącZkOwe

oprócz odmian o pełnych kwia-
tach, pojawiają się także wrzosy
pączkowe – nowa odmiana tych
krzewinek. we wrzosach pączko-
wych pączki nie otwierają się
dzięki temu bardzo długo utrzy-
mują barwę, będąc ciągle atrakcyj-

nymi, nawet zimą. Ze względu na
rozległą paletę barw, długie kwit-
nienie, dobrą mrozoodporność
mogą stanowić wspaniałą ozdobę
nie tylko ogrodowych wrzosowisk.
Można je wykorzystać również do
ozdoby okien, balkonów i tarasów.
Dobrze komponują się w pojem-
nikach w połączeniu z iglakami.
Mogą stanowić ozdobę w tych
donicach, w których wcześniej
rosły letnie kwiaty jednoroczne.
wrzosy pączkowe coraz częściej
znajdują zastosowanie przy obsa-
dzaniu grobów. są bardzo efek-
towne na dzień wszystkich
świętych, skromniejsze oczywiście
od chryzantem, ale za to dużo
tańsze i nie boją się przymrozków. 
posadzone w ozdobnej donicy 
i zasuszone mogą stanowić ele-
ment dekoracyjny wystroju domo-
wego wnętrza przez całą zimę. 

„OgrOdOwe dZiewcZyny”

'alexandra', 'alicia', 'amethyst',
'anette', 'aphrodite ', 'Bonita',
'Jette', 'klaudia', 'larissa', 'Mela-
nie', 'sandy', 'eresa' to nazwy
odmian, które należą do grupy
wrzosów pączkowych, znanej 
w europie pod znakiem "Garden
Girls". każda z nich jest ozna-
czona symbolem ® - mnożenie
tych odmian związane jest z opła-
tami licencyjnymi i uregulowane
prawem.

Tekst:
Magda i Marek Majewscy, anna
Duda
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G a l e r i a

wrZosowych
p i ę k n o ś c i

w

Magda i Marek Majewscy
Szkółkę prowadzą od 1992
roku.Zaczynaliodkilkudzie-
sięciu arów produkując
wrzosy, obecnie ich gospo-
darstwomablisko8hekta-
rów z czego prawie 5 jest
kontenerowniąmateriałuofe-
rowanego do sprzedaży.
Wrzosy stanowią 50% ich
produkcji.

www.majewscy.com.pl

eksperT

czy wiesz, że... 
Wrzosywbrewobiegowejopinii
źlesięczująwcieniu!Lubiąsta-
nowiskanasłonecznioneiosło-
nięteprzedsilnymiwiatrami.
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porTreTy roślin

POchOdZenie

Do europy przybyła z chin
i Japonii w drugiej połowie XiX
wieku. ponoć oba państwa wzbra-
niały się przed jej wywożeniem,
skrywały ją jak skarb. Była ulubie-
nicą poetów chińskich i bardzo
częstym motywem ozdobnym 
japońskiej porcelany i innych 
rękodzieł Złota chryzantema 
o szesnastu płatkach stała się 
herbem cesarzy kraju kwitnącej
wiśni. swego czasu zdobiła
znaczki pocztowe, a w czasie ii
wojny światowej także... kara-
biny. Ma swoje święto, które 
obchodzone jest 9 września.
chińczycy wypijali tego dnia sake
pełne płatków tej rośliny albo ką-
pali się w rosie zebranej z jej kwia-
tów, wierząc, że zapewni im to
długowieczność. 

w polsce pojawiała się na obra-
zach i była muzą poezji. stała się
jednym z ulubionych tematów
malarza, władysława Majew-
skiego. piosenkę o niej wykonywał
Mieczysław Fogg. 

kwiAty i liście

chryzantemy dziko rosnące 
występowały tylko w kolorze żół-
tym. potem wyhodowano den-
dranthemy w kolorze białym.
Dziś kwitną one od września do
końca roku (ten okres wydłuża się,
jeśli rośliny znajdą się w pomiesz-
czeniu, w którym temperatura wy-
nosi około 15°c), wypuszczając
półpełne albo kuliste kwiaty 
w kolorach: złocistym, czerwo-
nym, pomarańczowym, zielonym 
i fioletowym.  nie występują na-
tomiast chryzantemy niebieskie.

co ciekawe, ich liście, które osią-
gają czasem długość 15 cm pachną
– wystarczy je lekko potrzeć.
Dzięki rozrostowi liści i kwiatów
złocień może osiągnąć wielkość
80 cm.

PielęgnAcjA

Do życia potrzebują intensywnego
światła. Do zakwitnięcia – ciem-
nych nocy. nie lubią suchego 
powietrza ani zraszania liści. 
kochają wilgoć, dlatego żwir 

w doniczce powinien być mokry.
Jednak trzeba uważać ze zbytnim
nawadnianiem  – chryzantemy nie
znoszą wody zalegającej na dnie.
atakuje je mnóstwo szkodników,
często są to mszyce (odpowiednie
preparaty trzeba stosować z chwilą
ich pojawienia się przez okres
siedmiu dni). roślinę zwykle 
wyrzuca się w kwietniu. Jeśli nie
chcemy tego robić, możemy 
przechowywać ją w szklarni. 

gAtunki i OdmiAny

istnieją setki odmian chryzantem.
rzadko kiedy mają one konkretne
nazwy.

Źródło: pl.wikipedia.or
na podstawie: 
„wielka encyklopedia roślin pokojowych”,
red. patrick Mioulane, wyd. Delta w-Z,
„chryzantema”, www.pl.wikipedia.org,
„chryzantema – kwiat cesarzy”, anna karska,
www.weranda.pl “chryzantemy”, Tadeusz
Baranowski, wyd. hortpress sp. z o.o., 2003, 
www.gardenline.pl

D e n d r a n t h e m a

Z ł O c i e ń
O g r O d O w y
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rzylgnęła do niej etykieta rośliny odpowiedniej do dekoracji 
grobów – kojarzy nam się z czasem zadumy i wspomnień 

o bliskich. Rzadko kto wie, że chryzantema, jak potocznie 
mówimy o dendrathemie, to kwiat o niezwykłym pochodzeniu 
i historii.
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http://pl.wikipedia.org/wiki/Herb_Japonii
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http://www.gardenline.pl
http://www.weranda.pl/place/show/35/rosliny/4890171/chryzantema__kwiat_cesarzy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Chryzantema
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nie zgadzam się z określeniem 
jesiennej depresji. Jesień to czas
smaków z zapachów. Ja osobiście
czekam na kolorowe dynie, owoce

ognika i jabłka, które w połącze-
niu z czerwona begonią tworzą
piękną martwą naturę na moim
kuchennym stole. potem natura
„ożywa”: dynia zmienia się w zupę
krem, jabłka w konfiturę, a ognik
w wianek na drzwi, begonię zaś…
po prostu podlewam .

Zapraszam kolory nie tylko do
swojego domu, ale także do

ogrody, tarasy i zieleń we wnętrzach - nr 3/ 2009 www.architekturakrajobrazu.info18

ZieleŃ we wnęTrZach

dekOrAcyjne 
insPirAcje 

w OdcieniAch 
j e s i e n i

http://www.architekturakrajobrazu.info
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firmy… do donicy z bluszczem
wkładam miodową otulinkę
(faszyna – oplata stare płoty,
trzeba tylko wybrać się na spacer),

a na nią kilka jabłek. 
natomiast obok umiesz-
czam łodygi rdestu ze
stójką z ognika i kompo-
zycja gotowa.

nie lubię wiercić dziur,
wbijać gwoździ, szcze-
rze tego nie lubię… ale
malowanie krzeseł to
sama przyjemność. 
potrzebujemy: stare
krzesło, pędzel i puszkę
farby… i dekoracja go-
towa. przed naszą kwia-
ciarnią prężą się i puszą
kolorowe krzesła… To
nasz znak rozpoznaw-
czy

Dekoracja w domu czy firmie nie
musi być nudna i tendencyjna.
Dla jednej z wrocławskich 
restauracji novocaina wymyśli-

łam dekorację z ja-
błkami w roli główne
głównej. pomalowane
na biało i złoto
skrzynie od jabłek
tworzą tło. Jabłka
zawiesiłam na wstą-
żeczkach, poukła
dałam je na faszynie 
w bezbarwnym wa-
zonie, a butle na
wino zamieniłam 
w świeczniki. szef
kuchni zadbał o je-
sienne menu. i jak
tu narzekać na je-
sień? Tak niewiele 
i tak wiele... smacz-
nego!

Tekst:
ewelina szawlis

ogrody, tarasy i zieleń we wnętrzach - nr 3/2009www.architekturakrajobrazu.info 19

ZieleŃ we wnęTrZach

ewelina szawlis
WłaścicielkaKwiaciarniArty-
stycznejweWrocławiuiŚrod-
zie Śląskiej oraz kwiaciarni
internetowej Kwiatowy Ex-
press.Specjalizacjąkwiaciarni
prowadzonychprzezEwelinę
Szawlisjestflorystykaślubna
orazusługidlaFirmwzakre-
sieobsługiiserwisukwiato-
wego.

www.kwiaciarnia-artystyczna.pl
www.kwiatowyexpress.pl

eksperT:

http://www.kwiatowyexpres.pl
http://www.kwiaciarnia-artystyczna.pl
http://www.architekturakrajobrazu.info


hryzantema jest pięknym
kwiatem, który występuje

w bogatej kolorystyce, licznych
kształtach oraz różnorodnych 
odmianach. Pasuje do każdego
stylu mieszkań i biur, ożywia je 
i sprawia, że stają się nowoczesne,
interesujące i przytulne. O każdej
porze zachwyca swoim urokiem,
rozwesela i pobudza do życia.

chryzantemę można zaaranżo-
wać w każdym stylu, zachowując
jej świeży i naturalny wygląd. od
jakiegoś czasu floryści na całym
świecie dodają ją do swoich kom-
pozycji, doceniając w ten sposób
jej wdzięk i niezwykłe oblicze. 

chryzantema stwarza ogromny
wachlarz możliwości. Można z nią
eksperymentować, mieszając do-
wolnie kolory, dobierając różne
odmiany i kształty. w najbliższym
sezonie najmodniejsze będą 
kolorowe, przyciągające wzrok
kompozycje. Jamieson podkreśla,
że „chryzantema uchodziła do
niedawna za kwiat nudny i staro-
modny. Teraz jest bardzo popu-
larna i robi furorę wśród florystów
i klientów. intensywne czerwienie,
żółcie, zielenie i pomarańcze to
najmodniejsze kolory tego sezonu.
najrzadziej spotykana i zarazem

najbardziej poszukiwana jest 
chryzantema o płatkach wpadają-
cych w głęboki fiolet”.
aranżacje z ciętą chryzantemą są
proste, bardzo naturalne i oczaro-
wują swoimi intensywnymi kolo-
rami. Floryści podpowiadają, 
że do bukietów można dodać 

subtelne ozdoby w postaci poma-
rańczy, lasek cynamonu, goździ-
ków czy gałązek sosny. Do
ozdobienia doniczki można wy-
korzystać korę brzozy czy deli-
katne futerko, które nadają
aranżacji elegancki i wytworny
charakter.

c

oDkryJ
c h r y Z a n T e M y

n a n o w o !

ZieleŃ we wnęTrZach
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ZObAcZ, jAkie bukiety wycZA-
rOwAłA dwÓjkA flOrystÓw.
Oceń ich wysiłki! A mOŻe
skOrZystAsZ Z ich POdPOwie-
dZi i twOje miesZkAnie
OZdObi kOmPOZycjA Z chry-
ZAntemAmi w rOli głÓwnej? 

helen jAmiesOn,
hOlenderskA
flOrystkA

Jej zdaniem chry-
zantema ma wiele
wspólnych cech 

z australijską piosenkarką kylie
Minogue. „Zarówno kwiat jak 
i piosenkarka są z pozoru deli-
katne, ale tak naprawdę drzemie 
w nich wulkan energii. Doskonale
prezentują się w eleganckim
szyku, a na co dzień potrafią pod-
kreślić swoją urodę bez dodatko-
wych ozdób.”

ZieleŃ we wnęTrZach

w kompozycji użyto:

- chryzantemy gałązkowe 
- pojedyncze, pomarańczowe
- chryzantemy gałązkowe 
- pojedyncze, o fioletowo- białych płatkach
- chryzantemy gałązkowe 
- pojedyncze, czerwone
- chryzantemy gałązkowe 
- gałązka chryzantemy zielonej, o igiełkowym 
kwiatostanie 

- słoneczniki
- trawę ozdobną (lily grass)
- korę brzozy
- gałązk

skręcona kora brzozy w towarzystwie chryzan-
temy tworzy niezwykle naturalną i świeżą 
kompozycję

leśne insPirAcje

ogrody, tarasy i zieleń we wnętrzach - nr 3/2009www.architekturakrajobrazu.info 21

w kompozycji użyto:

- róże Grand prix
- cantedeskie
- chryzantemę – Dark red
- chryzantemę – anastasia   
shamrock

- chryzantemę – sp orange 
regan

- chryzantemę – sp 
red/yellow regan

- laski cynamonu
- Guincco sticks
- mech 
- trawę ozdobną (lily grass)

Barwna kompozycja tworząca
ciepłą atmosferę.

bOgAtA jesień

http://www.architekturakrajobrazu.info


rudi tuinmAn,
flOrystA
Z hOlAndii

nie boi się odważ-
nych rozwiązań.
chryzantemy łączy

z różnymi akcesoriami i rekwizy-
tami, znalezionymi w domu 
i... szafie (nawet piórami boa).
wraz z pascalem koelemanem 
i projektantem Geertem Maasem
prowadzi chrysanthemum Master
class. uważa, że chryzantemy
dają nieograniczone pole do 
popisu dla młodych florystów.

Teskt: Biuro kwiatowe holandia,
anna Duda
fot. Biuro kwiatowe holandia

w kompozycji użyto:

- czerwoną różę
- czerwono-pomarańczowe 

chryzantemy
- kraspedie
- piórka
- wełnianą czapkę 
- szklany wazon

Bukiet chryzantem, ubranych 
w ciepły sweterek, stworzy
przytulną, domową atmos-
ferę.

ciePłA jesień

jesiennA eksPlOZjA
kOlOrÓw

w kompozycji użyto:

- storczyki
- chryzantemy
- różne rośliny doniczkowe 

im więcej kolorów, tym lepiej!

ZieleŃ we wnęTrZach
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rAdOsnA jesień

w kompozycji użyto:

- hederę
- chryzantemy
- róże
- dalie

piękny bukiet do domu

ZieleŃ we wnęTrZach
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Posiadam domek letniskowy,
koło którego mam posadzone
zioła.  jak o nie zadbać jesienią?

dorota jadczak: nie przezimują
na pewno rośliny jednoroczne (ba-
zylia, majeranek cząber ogrodowy)
i rozmaryn. pozostałe, popularne 
u nas zioła jak: szałwia, tymianek,
oregano, mięta, lawenda, melisa,
estragon na ogół dobrze zimują
w naszych warunkach klimatycz-
nych. podstawowym warunkiem
jest, aby ich przycinanie zakończyć
nie później niż do 15 września.
pozostające na zimę rośliny można
dodatkowo okryć słomą lub kom-
postem, jednak nie wcześniej niż
przed spodziewanymi mrozami. 

jakiś czas temu zakupiłem róż-
nego rodzaju zioła do domu.
chciałbym część z nich zakon-

serwować. jak to zrobić prawid-
łowo?

dorota jadczak: najprostszą me-
todą konserwowania ziół jest ich
suszenie. najlepiej wysuszyć je 
w warunkach naturalnych, w miej-
scu zacienionym lub w suszarce do
ziół i warzyw. pamiętać jednak
należy, że zioła te zawierają olejki
eteryczne zgromadzone w gru-
czołkach olejkowych na po-
wierzchni liści i dlatego tem-
peratura ich suszenia nie może
przekraczać 35°c. wyższa tempe-
ratura w czasie suszenia powoduje
straty olejku eterycznego, podsta-
wowego związku biologicznie
czynnego tych roślin. 

Zioła świeże konserwujemy 
poprzez ich zamrażanie. w tym
celu wykorzystać można foremki
do kostek lodu, do których wsypu-
jemy rozdrobnione liście ziół, 
zalewamy wodą i umieszczamy 
w zamrażarce. po zamrożeniu
kostki przesypujemy do woreczka
foliowego i ponownie umiesz-
czamy w zamrażalniku. inny 
sposób: rozdrobnione lub całe 
liście ziół (suche) skrapiamy deli-
katnie olejem i umieszczamy 
w pojemnikach (nie ugniatając).
wypełnione ziołami pojemniki
wstawiamy do zamrażalnika. 
Zamrażać można koper, liście
pietruszki i selera, lubczyku, bazy-
lii, cząbru, mięty, trybuli, tymianku
i in.  Ze świeżych ziół można 
sporządzać oleje i octy ziołowe. 

Ocet ziołowy. Jako bazy używa się
octu winnego lub jabłkowego.
świeże liście ziół umieścić luźno 
w czystym słoiku, zalać ciepłym,
lecz nie gorącym octem i odstawić
do maceracji w nasłonecznionym
miejscu na 2 tygodnie, codziennie
wstrząsając. przecedzić przez gazę

i przelać do butelki. Do sporzą-
dzania octu ziołowego nadają się:
bazylia, cząber, estragon, czosnek,
liść laurowy, majeranek, melisa,
mięta, rozmaryn, trybula, tymia-
nek.

Olej ziołowy. Jako bazy używa się
oleju z krokoszu barwierskiego, 
z pestek winogron lub słoneczni-
kowego. sam sposób postępowa-
nia jest taki sam jak przy
przygotowywaniu octu ziołowego.
Do sporządzania oleju nadają się:
bazylia, cząber, czosnek, estragon,
majeranek, mięta, rozmaryn, 
tymianek, papryka ostra.  

moja mięta zżółkła. jak ją urato-
wać?

Dorota Jadczak: Jeśli mięta żółk-
nie, to jest to symptom braku
miejsca w doniczce. Mięta jest bo-
wiem rośliną bardzo ekspansywną,
wytwarzającą dużą masę rozłogów
podziemnych. najlepszym więc
sposobem na to, aby mieć w domu
świeżą miętę jest pobranie sadzo-
nek rozłogowych (2-3 węzłowych)
i posadzenie ich na nowo do doni-
czek. Mięta rozmnaża się bardzo
dobrze wegetatywnie. wystarczy
sadzonkę zielną umieścić w wo-
dzie, a za 2 tygodnie wytworzy 
korzenie i nadaje się do sadzenia. 

inną przyczyną może być rdza
mięty, która jest jednocześnie 
najgroźniejszą chorobą mięty, a jej
objawy są podobne do opisywa-
nych przez panią. Jedną z przy-
czyn rozwoju choroby jest właśnie
zbytnie zagęszczenie pędów.  

ogrody, tarasy i zieleń we wnętrzach - nr 3/200924

MailBoX

Wtymwydaniue-czasopismaeks-
pertkawdziedzinieuprawyroślin
leczniczych iprzyprawowychod-
powiadanaPaństwapytaniadoty-
cząceziół.

Dorota Jadczak
Pracownik naukowo-
dydaktyczny w Za-
chodniopomorskim
Uniwersytecie Tech-

nologicznymwSzczecinie, gdzie
prowadzibadania izajęciadoty-
czące uprawy i wykorzystania
roślin leczniczych i przyprawo-
wych,członekPolskiegoTowarzy-
stwaNaukOgrodniczychiPolskiej
RadyLekuRoślinnego.

e-mail:info@yesbiuro.eu

Szukaszrozwiązaniaswoichpro-
blemówzwiązanychzogrodem?
Nasi eksperci są po to, żeby Ci
pomóc.Prześlijpytanienaadres:
redakcja@portalak.pl.

warto PytaĆ

mailto:redakcja@portalak.pl
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GaDŻeTy
kTÓ re Da Ją c i ep ło

serce nA dłOni

ogrzewacz w kształcie
serduszka nie tylko po-
może nam ogrzać
zmarznięte ręce, ale
także rozmrozi zamarz-
nięty zamek w samo-
chodzie! przyda się 
w ogrodzie w czasie jesiennych prac oraz podczas
zabaw w parku w chłodne dni (można go wkładać
w rękawiczki).

cena: 49, 90 zł
www.ogrzewacze.net 

grZejące rękAwicZki nA usb

polecane wszyst-
kim pracującym
przy komputerze
zmarzluchom!
rękawiczki wy-
starczy wpiąć do
portu usB, aby
cieszyły nas
przyjemnym cie-
płem. przemyślany design pozwala na swobodne
korzystanie z myszki czy touchpada. 

cena: ok. 60,00 zł (21,99 $ us)
www.usbfever.com

krem dO mAsAŻu nA gOrącO

po spacerze w niesprzyjającej jesiennej aurze albo
po wyczerpującej pracy w ogrodzie będziemy 
marzyć o chwili relaksu i odrobinie ciepła. najlepiej
podziała na nas masaż gorącym kremem o zapachu
wanilii, kwiatów, egzotycznych owoców lub la-
wendy. wystarczy
zapalić świecę,
poczekać 20 min,
zgasić i gotowe –
otrzymamy krem
o idealnej tempe-
raturze. 

cena: 65, 00 zł
www.katmark.pl

dO sercA PrZytul... misiA

pluszowy miś ma
w sobie dużo
ciepła! a to za
sprawą wkładu
nasączonego olej-
kami eterycznymi,
który wystarczy
przez minutę
podgrzać w mi-
krofalówce i wło-
żyć z powrotem,

aby przez długi czas maskotka emitowała ciepełko
i przyjemny zapach. 

cena:ok. 63,00 zł
www.gadgetdrop.pl

ciePłO, ciePlej, gOrącO!

pingwiny żyją w mroźnych 
rejonach, więc dobrze wiedzą,
jak najlepiej się rozgrzewać!
przytulny termofor przyniesie
także ukojenie w razie bólu
brzucha i innych dolegliwości.
Doda otuchy i radości, gdy za oknem szaruga.  

cena: 50, 00 zł
www.sklep-med.pl

chcesZ więceJ? ZaprasZaMy Do DZiału shoppinG na porTalu
www.archiTekTurakraJoBraZu.inFo oraZ Do cZasopisMa
„oGroDowa Galeria DesiGn & shoppinG”. 

http://www.architekturakrajobrazu.info
http://www.sklep-med.pl/product_info.php/products_id/675
http://www.gadgetdrop.pl/Produkt/172/rozgrzewajace_pluszaki_%E2%80%93_warm_cuddles
http://katmark.pl/product_info.php?products_id=606#menu
http://www.usbfever.com/index_eproduct_view.php?products_id=611
http://www.ogrzewacze.net/details.html?id=28
http://www.architekturakrajobrazu.info


interflAtdesign.Pl
16-18 października 2009

Targi to doskonała okazja, by 
zapoznać się z nowymi trendami
w wystroju wnętrz oraz zobaczyć,
jak można udekorować mieszka-
nie za pomocą tkanin, szkła, 
porcelany i naklejek naściennych.
To także świetna sposobność, by
zadać pytanie doradcom w dzie-
dzinie projektowania i wykonaw-
stwa przestrzeni zielonych.   

Międzynarodowe Targi łódzkie
łódź

warTo ByĆ

kAlendArZ
warTo ByĆ                                    

więceJ inForMacJi o wyDarZeniach ZnaJ-
DZiesZ na sTronie
www.archiTekTurakraJoBraZu.inFo

imprezy październik/listopad 2009                                    

flOrAlies - wystAwA kwiA-
tÓw i rOślin
06 – 15 listopada 2009 

To jedna z najbardziej prestiżo-
wych imprez w europie i na świe-
cie przyciąga ponad 500 tysięcy
odwiedzających. wystawa to
prawdziwa podróż do świata 
roślin i kwiatów z różnych krajów 
i kontynentów.  

Bourg-en-Bresse
Francja

międZynArOdOwe tArgi
OchrOny śrOdOwiskA
24-27 listopada 2009

impreza została podzielona na 4
działy tematyczne, a więc fani
ekologii będą mogli poznać pro-
dukty i rozwiązania w salonach:
czystej energii, recyklingu, apa-
ratury kontrolno-pomiarowej 
i nauki dla środowiska.

Międzynarodowe Targi 
poznańskie

"PArki nArOdOwe w POlsce
2009"
4 - 29 listopada 2009

wystawa nagrodzonych prac 
fotograficznych pokazujących nie-
kiedy nienaruszone cywilizacyjną
działalnością człowieka miejsca
pełne bogatej roślinności i zwie-
rząt pod ochroną.

ogród Botaniczny pan
powsin

wOrld fruit And VegetAble
shOw
21-22 października 2009

wystawcy z dwudziestu państw
na świecie (m.in. z egiptu 
i ugandy) i nowe gatunki sałat,
bakalie, a także kwiaty, pachnące
świeże owoce - to wszystko w jed-
nym miejscu czeka na odwiedza-
jących spragnionych darów natury
i zainteresowanych ich produkcją.

londyn
wielka Brytania

http://www.wfvexpo.com/wfvexponew/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=58
http://www.wfvexpo.com/wfvexponew/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=58
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“OgrOdy, tArAsy i Zieleń
we wnętrZAch” nA POrtAlu
w listopadzie i grudniu wyjąt-
kowo zapraszamy czytelników 
e-czasopisma na portal 
www.architekturakrajobrazu.info
gdzie pojawi się wiele artykułów 
z tematyki zimowej, między 
innymi

trendy nA Zimę 2009/2010
Zaprezentujemy kompozycje 
z hiacyntami, które będą najmod-
niejszymi kwiatami nadchodzącej
zimy. Może przedstawione pomy-
sły zainspirują was do przystroje-
nia waszych wnętrz? 

bOŻOnArOdZeniOwe OZdOby
nic nie sprawi wam większej 
radości niż własnoręcznie przy-
strojona doniczka!

rOśliny w biurZe ZimOwą
POrą
Jak o nie dbać w chłodne dni?
którymi roślinami warto przy-
stroić wnętrze biura, aby stworzyć
świąteczną atmosferę? 

OgrOdy ZimOwe
nowe technologie w projektowa-
niu ogrodów zimowych obniżają
ich koszty. Teraz ogrody zimowe
dostępne są dla każdego! 

A POZA tym:
konkursy!
Zioła kontra chandra
portrety roślin
eko prezenty

POrtAl PrZyjAciÓł
OgrOdÓw

architekturakrajobrazu.info

redAktOr nAcZelnA:
Beata kamińska

redAktOr:
anna Duda

anna.duda@portalak.pl

dZiAł grAficZny:
artur Dubel 

grafik@portalak.pl
Magdalena kalenin
grafik2@portalak.pl

dZiAł mArketingu
i reklAmy:
ewa Żelazko

tel. kom: 502 345 944
ewa.zelazko@portalak.pl

dZiAł
infOrmAtycZny:

Michał petters

sekretAriAt:
Dorota Magdzik

nAsi eksPerci:
Małgorzata Gorczyńska

Dorota Jadczak
Magda Majewska
Marek Majewski
ewelina szawlis

serdecZnie
POdZiękOwAniA

dla Biura kwiatowego 
holandia!

w lisTopaDZie:
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