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z lasem

Ten ogród urządziła
puszcza, dlatego 

nie mogło być mowy 
o angielskim trawniku 

i kwiatowych rabatach.

w przyjaźni
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GGdzie do kład nie koń czy się puszcza, a za -
czy na ogród, trud no po wie dzieć. I do brze,
oto wła śnie cho dzi ło. Kie dy Ro bert i Mag da
ku pi li dział kę w La skach, ze sta rym la sem
i to za le d wie pół go dzi ny dro gi od War sza -
wy, nie po sia da li się ze szczę ścia. W koń cu
szu ka li jej aż dzie sięć lat! Naj pierw zbu do -
wa li dom, po tem cu dem do ku pi li jesz cze
tro chę zie mi. Choć  za okna mi mie li pusz -
czę, zde cy do wa li, że ogród jed nak urzą dzą.
Tylko ja kie ro śli ny wy trzy ma ją za cne są -
siedz two ogrom nych so sen, z kwa śną gle bą
i odro bi ną słoń ca? Pyta nie to za da li ar chi -
tek to wi kra jo bra zu Agniesz ce Pio trow skiej.
Dziś, pa trząc na ich ogród, moż na od nieść
wra że nie, że wcho dzi do nie go las.

Na dział ce zostały so sny, ci sy, brzo zy i ja -
łow ce. Po ja wi ły się też ro śli ny, któ re na co
dzień do sko na le ra dzą so bie wśród drzew.
Jest więc bar wi nek z nie bie ski mi kwia ta mi,
żar now ce, wrzo sy i wrzo ś ce, a sze ro ki pas
traw ni ka ła god nie prze cho dzi w le śną ściół -
kę. – Wie le osób po peł nia błąd, za kła da jąc
traw nik w lesie. Je go pie lę gna cja jest uciąż li -
wa, a efek ty mi zer ne – tłu ma czy Agniesz ka.

Im bli żej pusz czy, tym mniej no wych ro -
ślin. Tyl ko gdzie nie gdzie wi dać do sa dzo ny
ja łowiec, żar now iec i bo rów ki ame ry kań ski e.
Są też ja go dy, a je sienią całe mnó stwo grzy -
bów. Dział kę za my ka dys kret ne ogro dze -
nie. Zaprojektowano je bardzo sta rannie,
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Grill leśnych ludzi.
Jednym przypomina
czapkę czarodzieja,

innym kojarzy się
z chatką Baby Jagi.
Wszyscy są zgodni,
że jest jak z bajki. 
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Stary wóz wygląda, jakby
był tu od zawsze.
Gospodarze wyszukali go
na targu staroci i przywieźli
w kawałkach. – Złożyłem
go i działa, w niedzielę
do kościoła można by nim
pojechać – żartuje Robert.



tak aby jak naj mniej kłó ci ło się z oto -
czeniem, a nie wiel ką furt ką można wyj ść
wprost na le śną ścież kę.

Obok do mu jest pla cyk z gril lem, a pa rę
schod ków wy żej – ta ras od dzie lo ny od sa lo -
nu szkla ną ścia ną. Wi dać, że w tej czę ści
ogro du wła ści cie le bar dziej się na pra co wa li.
Są ścież ki i mur ki zro bio ne z na tu ral ne go łu -
pa ne go pia skow ca, grill z fan ta zyj nym ko mi -
nem wspar tym na ko na rach drzew. Do oko -
ła ra ba ty, ale z roz waż nie do bra ny mi
ro śli na mi – tyl ko ko so drze wi ny, ro do den dro -
ny i aza lie, któ re nie po trze bu ją du żo świa tła
i lu bią kwa śną gle bę. Ostat nio do da li oczko
wod ne z pły ną cą wo dą i ja poń ski mi kar pia -
mi. 

Zu peł nie in ny ogród zo ba czy my
od fron tu. Du żo tu słoń ca, a zie mia jest wil -
got na, dla te go speł ni li swo je ma rze nia o ła -
nach la wen dy, ma gno liach, ber be ry sach
i wi cio krze wach. n
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