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OGRODY

B dem jest my lenie, e

z za o eniem ma ego ogrodu

poradzi sobie ka dy. W a nie

na niedu ej przestrzeni liczy si

ka dy szczegó  i ka da ro lina.

A to wymaga facho-

wej wiedzy.Przekonali

si  o tym w a ciciele

prezentowanego ogrodu.

nietuzinkowynietuzinkowy

Lilianna Jampolska
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Aneta i Marek Osikowie nie znaj  si  na 

ogrodnictwie. Do niedawna mieszkali 

w bloku nad Tras azienkowsk  i nigdy nie 

mieli do czynienia z domem i ogrodem. Kiedy 

przeprowadzili si  do segmentu w podwar-

szawskim szeregowcu, nie wiadomi zagro e

próbowali za o y  ogród bez pomocy fachow-

ca. Przestrze  wypoczynkowa wydawa a

si  im niedu a i ca kowicie do okie znania. 

A tymczasem mieli si  czego obawia .

Jak to zazwyczaj bywa na osiedlach 

szeregowców, ich dzia ka jest bardzo w ska 

(ma zaledwie 8 m szeroko ci). W strefie wy-

poczynkowej za domem jest natomiast d uga, 

bo rozci ga si  na przestrzeni 32 metrów 

( cznie z przedogródkiem i domem – ma a

53 metry d ugo ci). Wygl da wi c troch  jak 

pas startowy, a taki niefortunny kszta t cz -

sto przysparza trudno  niedo wiadczonym 

ogrodnikom. 

Zaraz po zakupie segmentu drug  powa -

n  wad  dzia ki by  brak intymno ci, gdy

styka si  z ka dej strony z identycznymi 

posesjami s siadów. Aneta i Marek kupili 

bowiem rodkowy segment sze ciocz ono-

wego szeregowca. 

Trzeci  doskwieraj c  przeszkod  by  brak 

przej  wokó  domu. Ju  porz dkuj c dzia k

po budowie, w a ciciele przekonali si , jak 

bardzo ten prozaiczny z pozoru fakt utrudnia 

wykonanie prac w ogrodzie za domem. 

Wynoszenie gruzu i innych nieczysto ci 

po budowie przez… wn trza na parterze nie 

wró y o atwego wspó istnienia ogrodu z no-

wiutkim mieszkaniem. I tak zosta o do dzi .

Zd y  przed
ogrodzeniem posesji
Na szcz cie, mimo braku do wiadczenia 

ogrodniczego, w a ciciele w odpowiednim 

momencie wykazali si  refleksem i zapobieg-

liwo ci . Do prac porz dkowych i przygoto-

wuj cych pó niejsze za o enie ogrodu zabrali 

si  jeszcze w fazie wyka czania budynku. 

Po usuni ciu gruzu zdrenowali przylega-

j c  do budynku po ow  dzia ki i do kilku 

miejsc w ogrodzie poprowadzili instalacj

elektryczn . Ponadto, umówili si  z po-

szczególnymi mieszka cami szeregowca, 

e zanim ka dy z nich postawi ogrodzenie, 

wszyscy dowioz  jeszcze wywrotkami zie-

mi , potrzebn  do wyrównania i u y nienia 

macierzystego pod o a. I tak zrobili, unikaj c

wwo enia taczkami ziemi przez salon.  

Dopiero po zako czeniu tych ci kich 

ziemnych prac ogrodzono posesje. Aneta 

i Marek zdecydowali si  na parkan ze 

sztachet i gotowych paneli, by na pocz tek 

osiedlowego ycia zyska  chocia by troch

intymno ci.

Potem zasiali traw . Dzi ki zielonej 

murawie przestrze  za domem prezentowa a

si  bardziej przyja nie i w takim stanie 

przetrwa a newralgiczny „oko oprzeprowadz-

kowy” okres. Ogród dekorowa a tylko k pa

drzew, widoczna zza ogrodzenia na ko cu 

ogrodu.

Przed frontem za o ono ma e skrawki ziele-

ni wzd u  podjazdu do gara u i przy wej ciu 

do budynku.

Nieudany start 
Ogród za domem zape ni  si  ro linami do-

piero w nast pnym roku. Wtedy pani Aneta 

poprosi a kole ank  (ogrodniczk  – amatork )

o pomoc w doborze ro lin i posadzeniu ich. 

Panie post pi y w standardowy sposób. 

Pogrupowa y zakupione ro liny wed ug w as-

nego gustu i posadzi y je na rabatach wzd u

ogrodzenia, na rodku pozostawiaj c d ugi 

pas trawnika. W tyle dzia ki, na tle drzew 

s siadów, posadzi y ma y zagajnik brzozowy, 

a na pod u nych rabatach – sosny, wierki 

oraz ró norodne krzewy li ciaste, w tym 

tawu y, berberysy, irgi b yszcz ce, wierzby.

– Kiedy wszystkie ro liny by y podobnego 

wzrostu, szata ro linna wygl da a adnie 

i byli my z Markiem bardzo zadowoleni z uzy-

skanego efektu – mówi w a cicielka ogrodu.

– Dopiero po czterech latach jak na d oni 

zobaczyli my wszystkie pope nione b dy.

Niestety, nie uda o si  oszuka  braku 

ogrodniczego do wiadczenia. W zimie 

najbardziej widoczna by a dysproporcja 

w kompozycjach ro lin. Patrz c z tarasu na 

ogród, po lewej stronie na rabacie widzia o

si  ro liny iglaste, natomiast po prawej 

odwrotnie – li ciaste. Jedna strona ogrodu 

by a g sta i zielona, natomiast przeciwleg a

– a urowa i szara.

Ponadto, okaza o si , e niektóre ro liny 

o niskim wzro cie niedo wiadczone ogrod-

niczki posadzi y z ty u rabat, natomiast 

te wy sze z przodu. Krzewy li ciaste, 

pozostawione bez strzy enia, szybko utwo-

rzy y chaszcze, bez adnie wylewaj ce si  na 

trawnik. 

Pomocna fachowa d o
Widz c, co dzieje si  w ogrodzie, Aneta 

i Marek bez dalszej zw oki oddali go w r ce 

architekt krajobrazu, El biety Ci kowskiej. 

By a to znakomita decyzja, dzi ki której 

nawet tak ma y, ale wyj tkowo trudny 

w kszta cie ogród odrodzi  si . Zyska  nowe 

funkcje i atrakcyjn  szat .

Najwa niejsz  nowo ci  by o pojawienie 

si  w samym jego centrum rzeczki. Taka 

lokalizacja mia a za zadanie optycznie 

skróci  i jednocze nie poszerzy  dzia k .

Rzeczka przecina bowiem w poprzek traw-

nik, sprawiaj c wra enie naturalnego cieku 

wodnego p yn cego przez wszystkie posesje 

na osiedlu. Projektantka, chc c skupi  na 

nim uwag  widzów, skonstruowa a nad 

wod  dodatkowo mostek z barierkami, który 

pomalowa a na zdecydowany niebieski 

kolor.

– Kiedy us yszeli my propozycj  wpro-

wadzenia do ogrodu drewna w kolorze 

niebieskim, pocz tkowo nastawili my si

do tego sceptycznie. Przyzwyczaili my si ,

e drewno w wi kszo ci ogrodów maluje 

si  na odcienie br zu b d  zieleni. Ale do 

odwa nych wiat nale y, wi c po namy le

postanowili my zaryzykowa  i zawierzyli-

my intuicji fachowca – mówi pan Marek.

Natomiast pani Aneta dodaje: – Marzyli my

o oczku wodnym, ale zrezygnowali my

z niego z powodu psa i braku umiej tno ci 

w za o eniu takiego elementu. Poprzednia 

jamniczka, Fajka, uwielbia a k piele wodne 

i bali my si , e b dzie z nich korzysta a

zbyt cz sto i poza nasz  kontrol .

Obawy w a cicieli by y zupe nie bez-

podstawne. Kiedy jednak, za namow

projektantki, rzeczka powsta a, jamniczka 

sporadycznie moczy a apki w wodzie.  

Rzeczka, nazwana przez rodzin  Juliank ,

ma kszta t pod u nej ósemki i powsta a

na folii (po o nej na podsypce z piasku 

i geow ókninie). Foli  zas ania warstwa 

wiru (o grubo ci 7 cm) i kamieni u o onych 

na dnie i brzegach akwenu. W najw szym 

miejscu (1,5 m) przecina j  drewniany mo-

stek, a w najszerszym (3 m) – zamontowano 

zamkni ty system obiegu wody. W naj-

g bszym miejscu zanurzono pomp , któr

ukryto pod stert  kamieni i która t oczy 

wod  przez rur  do fontanny (kamiennej 

kuli z otworem). Poniewa  system obiegu 

wody nie ma filtra, pan Marek oczyszcza 

wod  w rzeczce r cznie, wy awiaj c zanie-

czyszczenia i glony oraz stosuj c rodki 

chemiczne.

Do cienia, pod domek 
ogrodnika
Wprost rewolucyjnym dla dotychczasowych 

przyzwyczaje  w a cicieli pomys em pro-

jektantki by a aran acja drugiego miejsca do 

odpoczynku na samym ko cu dzia ki, przed 

istniej c  ju  wcze niej drewnian  szopk ,

czyli przed domkiem ogrodnika. 
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Rzeczka przecina dzia k  w centralnym miejscu. Z za o enia mia o to by

b kitne lustro wody otoczone pla ami, odcinaj ce si  od ciemnej zieleni 

w ogrodzie. Jej brzegi wyko czono kamienistymi pla ami. Na brzegu 

ustawiono róde ko w kszta cie kuli. Dzi ki niemu woda, kr ca w obiegu 

zamkni tym, jest dotleniona

Miejsce do odpoczynku przed domkiem ogrodnika. Meble (gotowe) 

pomalowano niebiesk  farb  i ustawiono na p ytach czerwonego 

piaskowca. Zau ek o wietla lampa zamontowana na specjalnie 

sprowadzonym do ogrodu starym pniu uschni tej jab oni

Przed frontem znajduje si  tylko ma y skrawek zieleni przy 

podje dzie do gara u i wej ciu do budynku

Taras przy domu ma obecnie 8 m d ugo ci i 3 szeroko ci,

poniewa  zosta  przez w a cicieli poszerzony o 60 cm 

i zas oni ty troch  szerszym ni  u s siadów okapem 

oraz ruchom  markiz . Problemów nie sprawiaj  meble 

z drewna egzotycznego, cho  zostaj  na tarasie przez

ca  zim

fo
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Koszty za o enia ogrodu

W a ciciele piel gnuj  ogród samo-

dzielnie (koszenie trawnika i kolejne 

nawo enia, bie ca piel gnacja rabat, 

dbanie o czysto  wody w rzeczce).

Nawo enie trawnika – oko o 100 z

rocznie.

rodki przeciw glonom i utrzymuj ce 

czysto  wody w rzeczce – 200 z .

Podlewanie – oko o 200–300 z  rocz-

nie.

Dwa razy w roku g ówne prace pie-

l gnacyjne przeprowadza firma projek-

tantki ogrodu, El biety Ci kowskiej. 

W ogrodzie pracuj  wtedy 3–4 osoby 

przez oko o 6–8 godzin. Jednorazowo 

kompleksowa profesjonalna piel -

gnacja kosztuje 1000–1200 z .

Wiosenna obejmuje: sprz tanie po zi-

mie, strzy enie i formowanie ro lin, prze-

gl d i uruchomienie instalacji w oczku 

wodnym, dosadzanie ro lin jednorocz-

nych i wymiana uszkodzonych oraz ció -

kowanie rabat kor  ogrodnicz , nawo-

enie ro lin (nawozy wliczone w koszt), 

areacj  i wertykulacj  trawnika z nawo-

eniem, wywiezienie ogrodowych odpa-

dów (na osiedlu nie odbiera si  tego ro-

dzaju mieci).

Jesienna: porz dkowanie rabat, na-

wo enie trawnika (nawozami jesien-

nymi), przygotowanie ro lin do zimy, 

przygotowanie rzeczki do zimy (i od -

czenie pompy), grabienie li ci, wywie-

zienie odpadów ogrodowych.

Co trzy lata maluje si  od nowa elemen-

ty drewniane za dodatkow  op at .

Co pi  lat – usuwa si  mu  z dna rzecz-

ki, by utrzyma  dostateczn  g boko

i lustro wody.

– Zak adanie nawet najmniejszego ogrodu wymaga kon-

sultacji z fachowcem. Dopiero po interwencji architek-

ta krajobrazu korzystamy z ca ego ogrodu, a nie tylko 

z tarasu. 

– Najbardziej brakuje nam ci gów komunikacyjnych wo-

kó  domu. Pod tym wzgl dem domy jednorodzinne góru-

j  nad szeregowcami. Ju  samo noszenie kosiarki przez 

wn trza na parterze (zawsze kiedy chcemy skosi  traw

przed frontem budynku) jest uci liwe, nie mówi c o wy-

konywaniu ci szych prac za domem. Najtrudniejszym 

dla domu okresem by a budowa rzeczki (transportowa-

no taczkami 3 tony wiru i kamieni) oraz przeniesienie 

suchego pnia jab onki.

– Nie t sknimy za wi kszym ogrodem. Urz dzenie i pie-

l gnacja tego obecnego by a i nadal jest dla nas wyzwa-

niem, bo pracujemy zawodowo i nie mamy zbyt wiele 

wolnego czasu. Nawet ma y ogród wymaga sporych 

nak adów finansowych i bie cej pracy. Konieczne jest 

ci g e koszenie trawy i strzy enie ro lin. Ale szkoda, e

nie ma tu miejsca na altan  i stacjonarny grill. 

– Wod  z rynien (na tylnej elewacji) odprowadzili my do 

dwóch studzienek ch onnych (przy tarasie) i dalej rozs -

czamy j  rurami drenuj cymi (jedna rura biegnie wzd u

ogrodzenia, a druga w ownic  pod trawnikiem). Dzi

troch a ujemy, e drena u nie poci gn li my za rzecz-

k , poniewa  po d u szych okresach deszczu murawa 

w tyle dzia ki jest mocno nasi kni ta wod .

– Wierzchni  warstw  macierzystego, piaszczysto-

-gliniastego pod o a wymieszali my z dowiezion yzn

ziemi  (dosypali my 10 cm nowej ziemi). To si  przyda-

o ro linom na rabatach i trawniku.

– Do czasu modernizacji ogrodu nie mieli my auto-

matycznego podlewania. Stosowali my system ta m

z otworami, które pod czyli my do ogrodowego w a. 

Sprawdza y si  przy podlewaniu trawnika, ale musieli my 

je demontowa  podczas koszenia. Obecnie mamy w traw-

niku zraszacze wynurzalne, natomiast rabaty nadal pod-

lewamy r cznie (Marek lubi to robi  dla relaksu). Radzimy 

za o y  osobny wodomierz na potrzeby ogrodu.

Pocz tkowe prace wykonane przez w a cicieli 

kosztowa y oko o 15 000 z  i obj y: uprz tni cie 

terenu po budowie segmentu, zdrenowanie po-

owy dzia ki, dowiezienie i rozplantowanie zie-

mi (warstwa 10 cm), posianie trawnika, posta-

wienie domku ogrodnika oraz posadzenie ro lin 

na rabatach.

Profesjonalna modernizacja ogrodu koszto-

wa a 16 020 z :

rzeczka na folii – 5500 z ;

mostek z malowaniem – 950 z ;

system nawadniaj cy na trawniku – 1900 z ;

dwa placyki z piaskowca – 960 z ;

meble z drewna sosnowego z malowaniem

– 550 z .

O wietlenie 1050 z , w tym:

latarnia przed domkiem;

przeróbka instalacji. 

Ro liny: 

renowacja i przesadzanie – 1500 z ;

nowe z posadzeniem – 1800 z .

Kontener na odpadki z wywiezieniem na wysy-

pisko – 280 z .

Razem modernizacja – 16 020 z  (do tej kwoty 

obecnie nale y doda  oko o 15%).

Zakupi a gotowe meble, które, tak jak 

mostek na rzeczce, pomalowano niebiesk

farb . Ustawi a je na placyku utwardzo-

nym p ytami czerwonego piaskowca 

(zaimpregnowanego z obu stron). P yty, 

swobodnie rozrzucone w murawie, w ma-

ym i w skim ogrodzie wygl daj  l ej ni

zwarta kamienna p yta. Zau ek o wietla 

lampa zamontowana na specjalnie sprowa-

dzonym do ogrodu starym pniu uschni tej 

jab oni.

Widok domku z male kim oknem 

z bia  firank , a przed nim adnego 

miejsca do posiedzenia intryguje i zach ca 

w a cicieli do zaszycia si  w intymniejszej 

cz ci dzia ki. Pan Marek przyznaje 

si , e niebieski kolor wywo uje u niego 

wyobra enie, e oto za drewnianym 

domkiem i grup  zieleni znajduje si

furtka, prowadz ca na piaszczyst  wydm

i nad morze. Przyznaje si  tak e, e cz sto 

siada w najbardziej zacienionym zau ku 

przed domkiem ogrodnika, aby pomy le ,

poczyta  lub po prostu popatrze  na ogród 

z przeciwnej strony, ju  nie pod s o ce. 

Podobnie czyni pani Aneta, która polubi a

wyprawy w g b ogrodu wspólnie z suczk

Tosi . – W czasie upa ów, w cieniu naj-

wy szych drzew ludziom i zwierz tom jest 

naprawd  przyjemnie.

A co na to projektant ogrodu? 
– Tego rodzaju ogrody, jak u pa stwa Osików, 

wymagaj  czego  wi cej ni  tylko posadzenia 

ro lin wzd u  ogrodzenia, na obrze ach 

centralnie ulokowanego trawnika – wyja nia 

architekt krajobrazu El bieta Ci kowska.

– Tak w skie i d ugie przestrzenie potrzebuj

zabiegów poszerzaj cych je optycznie, a jed-

nocze nie umiej tnego skrócenia perspektywy. 

Dlatego zbudowa am poprzeczn  rzeczk  i za-

k tek w g bi ogrodu. Renowacja zniszczonego 

przez psy trawnika i przesadzenie chaotycznie 

pogrupowanych ro lin na rabatach by y tylko 

kosmetycznymi detalami, niepoprawiaj cymi 

zasadniczo zastanej kompozycji ogrodu. 

Ciesz  si , e w a ciciele przedstawionego 

ogrodu zgodzili si  na nowe elementy 

w ogrodzie i zastosowanie niebieskiego koloru, 

co sprawi o, e ogród ma indywidualny rys 

i wyró nia si  spo ród innych.

Zastosowanie w centrum mocnego 

kolorystycznego akcentu (na mostku), 

a potem powtórzenie go na samym ko cu 

ogrodu (na meblach ogrodowych) nadaje 

ogrodowi g bi, ale jednocze nie j  scala 

i porz dkuje. A przecie  w a nie o taki 

efekt chodzi o!

Koszty piel gnacji ogrodu Do wiadczenia w a cicieli
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