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Wstępy do książek rzadko się czyta, ale 
tym razem do tego namawiam, bo za-

nim dojdziecie do pierwszego rozdziału, odpo-
wiecie sobie na proste pytanie: czy ta książka 
jest dla mnie, czy też darować sobie lekturę? 
Uprzedzam, nie jestem bezstronny. Autor musi 
przecież pierwszy przeczytać to, co napisał, 
a do tego z różnych powodów chce, by inni 
zrobili to samo. Ma też nadzieję, że przekona 
Czytelników do swoich racji. W wypadku tego 
poradnika moim głównym zamiarem jest prze-
kazanie następującego przesłania: 

WARTO BYĆ OGRODNIKIEM!

Dlaczego? Mam przygotowanych mnóstwo 
powodów, pretekstów i prawd, z których naj-
prostsza jest taka, że fajnie jest krzątać się 
między rabatami, obserwować kwiaty i chrupać 
marchew świeżo wyrwaną z grządki. Dla mnie 
ogród to czysta frajda i radość z życia.

Ponadto miło czerpać przyjemność z tego, 
że wokół czuje się wspaniałą woń kwiatów, 
ziół i wygrzanych w słońcu owoców. Do tego 
w ogrodzie można też eksperymentować. Ja na 
przykład często próbuję, jak działają różnego 
rodzaju preparaty domowej receptury do na-
wożenia i ochrony. Uważam, że są nie gorsze 
niż tradycyjne środki ochrony i nawozy, a z całą 
pewnością znacznie lepiej tolerowane przez roś-
liny i naturę. 

Znam wielu, którzy zaczynali od skrzynki 
z pelargoniami, a teraz już wiedzą, że ogród to 
jedna z najlepszych rzeczy, które im się w ży-
ciu przytrafi ły i zapraszają do niego znajomych. 

Wspólne grillowanie w pięknym otoczeniu po-
zwala nawiązać nowe kontakty, które mogą 
przynieść nadspodziewanie dobre rezultaty. Nie 
tylko na towarzyskiej niwie.

I na zakończenie: dzięki ogrodom świat jest 
piękniejszy. 

Tak… Posiadanie własnego edenu to jedna 
z najwspanialszych rzeczy, które mogą nas 
spotkać na tym łez padole. Dzięki własnemu 
ogrodowi można się na nim za darmo, no… pra-
wie za darmo, cieszyć widokiem wszystkiego, 
co wokół żyje i się zmienia, a piękne może być 
o każdej porze roku, nawet zimą. 

Róża parkowa ‘Marguerite Hilling’ albo ‘Pink Nevada’. 
W sam raz dla początkujących ze sporym ogrodem. 
Nadaje się na żywopłot, który, gdy dorośnie, będzie 
miał nawet 2,5 metra.
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Pisząc te słowa, spojrzałem na palce śmi-
gające po klawiaturze komputera. Brud za pa-
znokciami? Cóż znaczy taki drobiazg! Właśnie 
przed chwilą zakończyłem jesienne zasilanie 
róż kompostem. Jeszcze na krzewach widać 
ostatnie kwiaty, ale zimy tylko patrzeć! A bez 
kompostu w następnym sezonie różyczka może 
się zbuntować i nie zakwitnąć, więc będzie 
klops. 

Z ogrodową arystokracją tak już jest, że 
kwitnie okazale tylko wtedy, gdy otrzyma to, 
co się jej należy. Ale później hojnie się od-
wdzięcza. Dostaniecie od niej niejeden barwny 
bukiet i trochę królewskich pachnideł, płatki 
i owoce na konfi turę. Do tego taka dobrze od-
żywiona królowa ogrodu będzie jeszcze pięknie 
pozowała do zdjęć, więc przy okazji rozwiniecie 
talent fotografi czny. A jeśli Wasze arystokrat-
ki i arystokratów pochwalą sąsiedzi i goście, 

a do spiżarni trafi ą konfi tury, soki i nalewki, 
to czy problemem będą pokłute i brudne ręce? 
W końcu jakoś je doszorujecie. Dla pięknego 
ogrodu naprawdę nie żal i upojnych godzin 
spędzonych na wdychaniu aromatu obornika 
podczas układania pryzmy kompostowej…

Dlaczego pokochałem ogrodnictwo? 
Po pierwsze, pracując w ogrodzie, czuję się 

wolny i naprawdę szczęśliwy. Zauważam i cenię 
niezależność roślin, które swoim własnym ryt-
mem odmierzają upływający czas. 

Po drugie, praca w ogrodzie jest mi potrzeb-
na po to, by się skupić, zebrać myśli i tworzyć 
koncepcje działań. Możecie wierzyć albo nie, 
ale pomysł na tę książkę zrodził się wtedy, gdy 
sadziłem szałwie. Gdy będziecie to czytali, ich 
kwiatów już nie będzie na rabacie, ale właśnie 
całemu ogródkowi, a zwłaszcza tym niewyso-
kim, czerwonym roślinom, które tak wyjątkowo 

W centrum obiektywu tulipany Tulipa praestans ‘Fusilier’.
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wpłynęły na mój umysł, zawdzięczam odrobinę 
weny, która doprowadziła do powstania czegoś 
pożytecznego i budującego. Bo przecież sama 
świadomość faktu, że potrafi  się napisać taką 
grubą książkę, wyjątkowo wzmacnia wiarę we 
własne siły. 

Odczucia są subiektywne i zdaję sobie spra-
wę z tego, że przebywanie w otoczeniu czerwo-
nych róż i pachnącej lawendy nie wszystkich 
musi relaksować, więc może przekona Was trze-
ci powód: ogród jest fantastyczną odskocznią! 
Wracasz z pracy w pieskim humorze, bo klien-
ci wycięli jakiś numer albo szef nie stanął na 
wysokości zadania. Wyjdź wówczas do ogrodu. 
Pospacerujesz przez chwilę, zrobisz kilkanaście 
głębokich wdechów i już nabierzesz właściwe-
go dystansu do wydarzeń sprzed kilku godzin. 
Przebywanie w ogrodzie pomaga na wszystkie 
stresy: zawodowe, rodzinne i nawet ogólnoro-
zwojowe, nie wyłączając ogólnoświatowych 
kryzysów i kolejnych kłótni w elitach polskich 
władz. Nie myślcie tylko, że w ogrodzie wszyst-
ko obojętnieje. Tam po prostu czas zwalnia, 
a w mniejszym pędzie można lepiej ocenić sy-
tuację i wyrobić sobie w różnych kwestiach bar-
dziej wyważone zdanie. 

Po czwarte wreszcie, nawet Ci, którzy chro-
nicznie unikają wszelkiej zieleniny, mają sienne 
katary i inne alergie na przyrodę, być może życz-
liwiej zainteresują się sprawą, jeśli im wyłożę 
jeszcze inną, ważną prawdę o ogrodzie: on nas 
wzbogaca nie tylko duchowo, lecz i materialnie! 
Kto bowiem odmówi przyjęcia 40-procentowej 
premii, którą daje ogród? Wcale nie przesadzam! 
Oczywiście krasnoludki z ogródka nie przelewają 
nikomu na konto osobiste kwoty z co najmniej 
pięcioma zerami, ale wcale nie bredzę, a tym, 
którzy pomyśleli, że się czegoś nawąchałem 
podczas pielenia, już wyjaśniam, w czym rzecz. 
Proszę spojrzeć na dwa rysunki obok.

Domy są identyczne. Działki o takiej samej 
powierzchni, tylko otoczenie inne. Niespecjal-

nie trzeba znać się na ogrodach, a i tak pod-
świadomość wskaże, w którym chciałoby się 
zamieszkać.

Dzwonimy więc do agenta nieruchomości 
i oto dowiadujemy się, że cena domu z ogro-
dem jest o mniej więcej 30 procent wyższa niż 
takiego samego, ale w byle jakim otoczeniu. 
I to jest właśnie ta premia od ogrodu, o której 
myślę. Mieć w kieszeni kilkaset tysięcy tylko 
dlatego, że się chciało popracować na świeżym 
powietrzu, mieć odskocznię od codziennych 
problemów, piękne widoki i jeszcze dodatkowy 
gratis w postaci ptasich koncertów. Nieźle!
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Namawiam do tego, żeby kupić ten tańszy 
dom, a następnie przejść zapisany na dalszych 
stronach tej książki naprawdę przystępny kurs 
ogrodnictwa. Z czasem przekonacie się, co 
z tego wyniknie. Może tak się zdarzy, że nie 
będziecie chcieli rozstawać się ze swoim ogro-
dem? Świat w nim jest trudny i tajemniczy tylko 
na poziomie zaawansowanym, a podstawowe 
umiejętności, choć czasami głęboko ukryte, po-
siada każdy. Nasi przodkowie w ogrodzie prze-
cież zaczynali i nawet dość długo w nim miesz-
kali. Wprawdzie ktoś inny wykonał za nich całą 
ciężką pracę związaną z przygotowaniem ziemi, 
sadzeniem i pielęgnacją, ale sądzę, że i tak mu-
sieli opanować podstawy ogrodnictwa. 

A jeśli mimo wszystko uważacie, że „to za-
bawa nie dla mnie, bo ja mam w ogrodzie dwie 
lewe ręce”, to i tak przeczytajcie o tym, co i kiedy 
się sieje, sadzi, pielęgnuje i zbiera. W tej książ-
ce tajniki ogrodnictwa wyjaśniam tak, że chyba 
prościej już nie można. 

Na zakończenie przestroga: ogrodnictwo 
wciąga i możecie nie zauważyć, gdy z czasem 
wzrośnie Wasz głód wiedzy i pojawi się potrze-
ba doskonalenia umiejętności ogrodniczych. 
Mam nadzieję, że to wykorzystacie dla swojego 
dobra psychicznego, fi zycznego i… pomnożenia 
bogactwa!

Witold Czuksanow
Żabia Wola, jesień–zima 2011/2012
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Trzeba zacząć od tego, że „zielonym do góry” 
to pierwsza, najważniejsza zasada obo-

wiązująca każdego ogrodnika. Jej znaczenie 
i obowiązek przestrzegania porównałbym do: 
„Kochaj bliźniego swego…”. Chciałbym, byście 
uwierzyli mi na słowo, ale jak sądzę, na świe-
cie jest tylu niewiernych Tomaszów, że jednak 
obszerniej wyjaśnię sprawę. Przykładem niech 
będą nagietki.

Dorodne rośliny. Gdybym takie zobaczył 
w sklepie ogrodniczym, nie wahałbym się ani 
chwili, tylko wysupłał z kieszeni kilka złotych, 
uiścił i zaraz pobiegł posadzić do ogrodu. Nawet 
laik stwierdzi, że tak wyglądającym roślinom 
chce się żyć i tylko patrzeć, jak z kolejnych pą-
ków wystrzelą bujne kwiaty. Nie muszą być po-
marańczowe, równie piękne są przecież nagietki 
o żółtych płatkach, ale jedno jest pewne: rośli-

ny w takiej kondycji rozwiną kwiaty do podzi-
wiania, ozdoby, zrobienia herbatki, albo i nawet 
leczniczego kremu domowej roboty. Nagietki 
mają mnóstwo wspaniałych właściwości i na 
pewno są w pierwszej dziesiątce, o ile nawet nie 
w pierwszej trójce tych kwiatów, które zaliczam 
do podstawowego zestawu dla początkującego 
ogrodnika. 

Ale co by się stało, gdyby roślinę umieścić 
odwrotnie niż została posadzona w szkółce? 
Brak światła w ciągu kilku dni spowodowałby 
rozkład chlorofi lu. Liście by pożółkły. Zaczęłyby 
się do nich dobierać grzyby i bakterie glebowe. 
W ciągu kilku tygodni po nagietku pozostałaby 
garstka humusu, a nam zależy przecież na tych 
kwiatach! Dlatego każda próba łamania lub 
omijania podstawowego przykazania ogrodni-
ka, czyli posadzenia korzeniami do góry, sprawi, 

Nagietek lekarski ‘Santana’.
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że w krótkim czasie atrakcyjna ozdoba zamieni 
się w humus. To prawda, że trzeba też karmić 
glebę, nagietki nadają się na zielony nawóz, 
a żyzne podłoże to grunt do sukcesu ogrodnika, 
ale znam wiele innych, równie dobrych, a znacz-
nie mniej dramatycznych i pełnych rozczarowań 
sposobów zasilania gleby w próchnicę. 

Na wszelki wypadek, gdyby jednak były wąt-
pliwości, wyjmując nagietka z doniczki, popatrz-
cie, co się w niej znajduje. Ziemia i korzenie? 
Jeśli tak, wtedy sadzimy bryłę do ziemi, zwra-
cając uwagę na to, by roślina była zagłębiona

ścią stwierdzicie, że roślina, a właściwie wtedy 
to już będzie grupa roślin, znów się pojawiła. 
Bez niczyjej pomocy. Bo one zasadę „zielonym 
do góry” mają zakodowaną w genach i świet-
nie wiedzą, gdzie rozwinąć liście, a gdzie korze-
nie. A jeśli nawet coś im przeszkadza, by tak 
wzrastać, na przykład zeszłoroczne liście albo 
kamienie, to wystarczy im energii, by zrobić kil-
ka wygibasów, w końcu się ukorzenić i wypu-
ścić zielone do słońca. 

Wykopcie kilka takich samosiewek albo po 
prostu kupcie torebkę nasion i wysiejcie, a gdy 
podrosną, wtedy posadźcie na nowe miejsce. 
W ten sposób ułatwicie kwiatom kolonizację 
ogrodu... Czy takie maleństwa mogą nim za-
władnąć? To, co wiosną jest karzełkiem wielko-
ści opuszka palca, z czasem wyrasta i zamienia 
się w olbrzyma. A ten olbrzym i inne mu podob-
ne znów zakwitają, wydają nasiona i jeśli nie 
poskromicie tego żywiołu, to za kilka lat pew-
nie będziecie mieli cały ogródek zajęty przez 
nagietki. I wtedy pomyślicie o dniu, w którym 
za kilka złotych kupiliście niewielką sadzonkę 
lub torebkę nasion nagietków. 

w ziemi ani nie wyżej, ani nie niżej niż do tej 
pory i gotowe! Trzeba jeszcze tylko obfi cie pod-
lać, przecież ziemia musi przylgnąć do korzeni, 
a roślina natychmiast przystąpi do wykonywa-
nia swoich normalnych czynności życiowych. 

Z poczuciem dobrze spełnionego obowiąz-
ku można teraz oddać się relaksowi i czekać 
na efekty, bo w tym momencie Wasza rola jako 
opiekuna rośliny właściwie się zakończyła. 
Prawda jest taka, że zostaliście właścicielami 
genialnej istoty. Nagietek, jak miliony innych 
roślin, potrafi  sam, korzystając ze słońca, wody 
i chlorofi lu zawartego w zielonych liściach, wy-
tworzyć sobie pokarm, czyli proste i złożone 
cukry potrzebne do budowy kolejnych liści, ko-
rzeni, kwiatów i nasion. Same się wysieją, jeśli 
je zostawicie, i w przyszłym roku z wielką rado-

Karłowy nagietek ‘Promyk’ ma tylko 30 cm. 
Powinien rosnąć na brzegach rabat.




