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"Lawendowe Pole" - spełnienie marzeń o wiejskości
(Jedynka/Cztery Pory Roku)
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"Lawendowe Pole" - spełnienie marzeń o wiejskości

Law enda, foto: Glow  Images/East New s

Joanna Posoch, która kilka lat temu porzuciła pracę w biznesie, wyjechała na Mazury i
założyła plantację lawendy "Lawendowe Pole". Teraz wychodzi z nową inicjatywą i
otwiera "Lawendowe Muzeum Żywe".

"Lawendowe Pole" można określić wieloma słowami. To przede wszystkim plantacja lawendy, ale to także

agroturystyka, miejsce warsztatów oraz cała koncepcja bliskości natury. Joanna Posoch mówiła w

radiowej Jedynce , że "Lawendowe Pole" miało być spełnieniem jej marzeń i wyobrażeń o wiejskości, ale

stało się swego rodzaju drogą.

- Cały czas moje wyobrażenie wiejskości jednak ewoluuje w czasie i to jest można powiedzieć nieustająca

przygoda z wiejskimi zadaniami, których musiałam się nauczyć od podstaw, czyli uprawą kwiatów

lawendowych, próbą ich przetwarzania. Próbowałam wyekstrahować zapach i zatrzymać go - tłumaczyła

Posoch.

Gość "Czterech pór roku" wyjaśniła, że kilka lat temu radykalnie zmieniła swoje życie, porzuciła

wygodne, ale pełne chaosu miasto, a w zamian zyskała spokój i możliwość obcowania z naturą.

- Mój problem polegał na tym, że urlop mi nie pomagał. Czułam, że pragnę zająć się czymś innym, miałam

potrzebę zmian - mówiła Posoch. - Jednocześnie nie miałam scenariusza na swoją wiejskość. Pomyślałam,

że skoro żaden fajny pomysł nie przychodzi mi do głowy przy całej przeprowadzce, próbie umieszczenia się

na mojej wymarzonej wsi, to może mój umysł jeszcze miejski i zmęczony nie jest w stanie wykrzesać nic

interesującego. Poczekałam trochę i lawenda niejako sama do mnie spłynęła - podkreśliła.

"Lawendowe Pole" to nie jedyna inicjatywa Joanny Posoch. W planach jest otworzenie "Lawendowego

Muzeum Żywego".

- To nie będzie tradycyjne muzeum. To będzie miejsce etnograficzne, które żyje aktywnością warsztatową

oraz zwykłą, codzienną aktywnością. Rozmaite sprzęty i przedmioty nie będą trzymane w gablotach tylko

będą w użyciu. Chcielibyśmy pokazywać tam również etnograficzne filmy, robić wystawy prac Jacka

Olędzkiego, bo to on jest autorem tego pomysłu. To żywa etnografia, która nie chowa się w gabinecie, a

wychodzi do ludzi - mówiła Posoch.

Posłuchaj całej rozmowy z Joanną Posoch.

"Cztery pory roku" na antenie Jedynki od poniedziałku do piątku między godz. 9.00 a 12.00.
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Janusz Weiss policzy
urzędników

W kolejnej audycji z cyklu
Wszystko, co chciałbyś
wiedzieć i boisz się zapytać
Janusz Weiss dowie się, ilu
urzędników pracowało w
administracji państwowej w

1989 roku, a ilu pracuje obecnie.

Te gadżety elektroniczne odchodzą
do lamusa

Świat się zmienia w
oszałamiającym tempie. Coś,
co jeszcze niedawno było
szczytem techniki i
wydawało się niezbędne w
codziennym życiu, dziś jest

przeżytkiem. Co zniknie z naszego
niezbędnika technicznego i elektronicznego
za kilka lat, a co znika już teraz? O tym w
"Czterech porach roku".
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Czytaj także:

Sezon agroturystyczny na Pomorzu trwa nadal

Przede wszystkim grzyby, ale też nauka pieczenia chleba, suszenia owoców i
grzybów, rękodzieło, a także nawet wróżbiarstwo – gospodarstwa
agroturystyczne o tej porze roku muszą mocno starać się o klientów.

Pierwsze muzem polskiego himalaizmu. „Korona Ziemi”

W Zawoi wkrótce rozpocznie się budowa Centrum Górskiego „Korona Ziemi”.
Centrum będzie miejscem edukacji najmłodszych, ale przede wszystkim
pierwszym muzeum polskiego himalaizmu oraz Archiwum Górskim.

Najbrzydsze miasto świata to... stolica Gwatemali

Jest brudne i niebezpieczne. Tak ustalił portal turystyczny ucityguides.com,
który opracował ranking najbrzydszych miast świata.
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