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MOdA NA OGród 
Architektura krajobrazu, podobnie jak i projekty wnętrz czy 

budynków, zmienia swój styl w zależności od nastających mód 
i trendów.

– Możemy zaobserwować – wyjaśnia Agata Kika-Wróblewska 
z firmy Greenfingers –  że sezonowo zmieniają się mody na kolory, 
rośliny oraz dodatki. Warto dodać, że głównym wyznacznikiem tych 
zmian jest coroczna wystawa aranżacji ogrodowych RHC Chelsea 
Flower Show, która odbywa się  w  Londynie. 

– Zmieniające się mody i trendy w projektowaniu ogrodów – mówi 
Piotr Mikołajczyk z firmy Quercus-Mikołajczyk – są podyktowane 
coraz większą świadomością inwestorów, nowymi produktami i możli-
wościami technicznymi. Innej oprawy wymaga bowiem nowoczesna, 
oszczędna w formie architektura, a inną posłużymy się przy aranżacji 
wiejskiej posiadłości czy typowego miejskiego ogrodu.

 Zanim jednak przystąpimy do projektowania naszego 
ogrodu, warto się zastanowić, czemu on ma służyć, a także co 

będziemy w nim robić. Musimy również wziąć pod uwagę wszyst-
kich użytkowników. Jeśli na przykład mamy małe dzieci, trzeba 
unikać sadzenia roślin trujących i kolczastych. Ważne jest też, 
aby pamiętać o zwierzętach, które są naszymi współlokatorami. 
Bardzo istotną rzeczą jest także uświadomienie sobie, ile czasu 
możemy poświęcić na pielęgnację roślin.

– Ogród powinien być przystosowany do stylu życia całej rodziny 
– dodaje Piotr Mikołajczyk. – Musimy zastanowić się, jakie potrzeby 
i w jakim stopniu ma spełniać, a mianowicie ile należy przeznaczyć 
w nim miejsca na spotkania z przyjaciółmi, ile na plac zabaw dla 
dzieci, a ile na uprawianie sportu... 

– Styl otoczenia domu – mówi Piotr Porosa z Pracowni 
Architektury Krajobrazu Porosa – jest najczęściej tożsamy z archi-
tekturą domu i wystrojem wnętrza. Trzeba jednak zwrócić uwagę na 
pewne ogólne zasady podczas kształtowania przestrzeni zewnętrznej. 
Jeśli więc jesteśmy zwolennikami klimatów nowoczesnych, nie 
szukajmy działki i nie budujmy domu na osiedlu tradycyjnych domów 

pod lasem w typowym polskim krajobrazie. Często superoryginalne 
i idealnie zestawione w skali mikro, w szerszej ocenie wyglądać będą 
mocno nienaturalnie.

Projekt ogrodu zaczynamy od funkcjonalnego podziału 
terenu. Projektując ogród, na pewno warto wydzielić maksymalnie 
dużą przestrzeń przeznaczoną na trawnik, która zapewni cenne 
miejsce do rekreacji dla mieszkańców i gości. Ważne jest również 
dopasowanie gatunków roślin do warunków glebowych i klima-
tycznych oraz istotnych aspektów, takich jak ukształtowanie terenu 
czy widok znajdujący się poza granicami ogrodu. Za pomocą 
roślin i małej architektury możemy bowiem przysłonić nieatrak-
cyjne sąsiedztwo, podnosząc komfort użytkowania przestrzeni. 

– Pamiętajmy, że idealnie dobrana kompozycja uwzględnia tło – 
wyjaśnia Piotr Porosa. Jest tylko małym elementem większej całości. 
W tym wypadku będzie to przestrzeń zaraz za ogrodzeniem naszej 
działki.

 – Przed przystąpieniem do prac projektowych należy również 
uwzględnić istniejące  instalacje podziemne i zastanowić się, gdzie 
chcielibyśmy mieć oświetlenie i jak będziemy podlewać nasz ogród – 
dodaje Agata Kika-Wróblewska.

– Dobrze, jeśli o projekcie ogrodu myślimy już na etapie wyko-
nania projektu domu – tłumaczy Piotr Mikołajczyk. – Obydwa 
te projekty są ze sobą ściśle powiązane. Przestrzeń pomiędzy nimi 
powinna się uzupełniać. Ogród powinien być zagospodarowany tak, 
aby w widoczny sposób łączył się z wnętrzem domu bez względu na 
porę roku. Miło jest obserwować zimą przez przeszklone drzwi tarasu 
szeleszczące pałki i tataraki przy zamarzniętym stawie, a latem połą-
czyć salon z ogrodem i uczynić go miejscem spotkań z przyjaciółmi.  

OGrOdOWY desiGN
– Obecnie, w dobie rosnącej świadomości ekologicznej, coraz 

większą uwagę przywiązujemy do połączenia ogrodu z otoczeniem 
– wyjaśnia Piotr Mikołajczyk. – Szczególnie na dużych dział-
kach klienci chętnie nawiązują do stylu naturalistycznego, pragnąc 
odwzorować na swojej ziemi kawałek środowiska naturalnego. 
Przykładem tego może być moda na zastępowanie tradycyjnych 
basenów zewnętrznych stawami kąpielowymi, które oprócz możli-
wości zażywania kąpieli latem odtwarzają w ogrodzie naturalny 
ekosystem i mają niewątpliwe walory estetyczne.

– W projektowaniu zieleni można wymienić obecnie dwa główne 
style – mówi Agata Kika-Wróblewska – swobodny o miękkich 
liniach kompozycyjnych, często z szerokim wyborem ozdobnych  roślin 
i kolorów, romantyczny oraz nowoczesny – geometryczny, z mini-
malnym składem gatunkowym roślin i barw.

Obecnie jednak w naszym kraju wybiera się rozwiązania dość 
tradycyjne, dominują miękkie linie ścieżek czy nasadzeń. Nadal 
lubimy drewno i wykorzystujemy jego atuty, stosując je jako deskę 
tarasową bądź jako materiał konstrukcyjny altan, choć zdarza 
się, że klienci bardziej preferują rozwiązania w postaci geome-
trycznych linii i wykorzystania surowego betonu, stali czy szkła. 
Największą popularnością cieszą się ogrody, które nie wymagają 
za dużego nakładu pracy.

– Nieco upraszczając, można by stwierdzić, iż dominują dwa 
podejścia – dodaje Piotr Porosa. – U klientów mocno zagonio-
nych i nieco znudzonych nowoczesnością zauważamy chęć powrotu 
do natury. Dla nich ważna jest funkcja i uzyskanie odpowiedniego 
klimatu, wybierają więc najczęściej ogrody naturalistyczne. Natomiast 

PaMIĘTajCIE O OgrODaCH…
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wiosna to bardzo dobry czas, aby pomyśleć o ogrodzie. jest on ważnym dopełnieniem otoczenia naszego 
domu, dlatego istotne jest, by nie kłócił się z nim swoim wyglądem i charakterem.
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mamy rękę 
do zieleni

druga grupa to ludzie robiący kariery zawo-
dowe, najczęściej młodzi, którzy nie mają 
czasu na pielęgnację ogrodu. Są oni jednak 
bardziej otwarci na oryginalność, nowoczesne 
rozwiązania. Ogród jest dla nich przedłuże-
niem salonu, miejscem, gdzie można szybko 
zorganizować party. Dlatego też tacy klienci 
nie wyobrażają sobie ogrodu bez rozbudo-
wanej grillowni, wielofunkcyjnego tarasu 
czy nawet ogrodowego jacuzzi. Ogród, 
będąc jednocześnie „bezobsługowy” w sensie 
nakładów pracy na jego utrzymanie, musi być 
dla nich też ciekawy. 

cO W trAWie pisZcZY
Aby nasz ogród był piękny, nieprzy-

tłaczający, funkcjonalny i  dostosowany 
do naszego trybu życia, musimy zwrócić 
szczególną uwagę na wybór roślin. Jeśli 
nie mamy zbyt wiele czasu, dobrze jest 
pamiętać o tym, by wybierać rośliny mało 
wymagające.

– Pamiętajmy, że rośliny potrzebowały 
wielu lat, by dostosować się do panujących 
warunków klimatycznych – wyjaśnia Piotr 
Porosa. – Pośród rodzimych gatunków mamy 
setki roślin, często niedocenionych, które 
wydając się pozornie niezbyt atrakcyjne same 
w sobie, w zestawieniu z innymi wyglądać 
będą bardzo okazale, a  bez specjalnych 
zabiegów poradzą sobie w naszym ogrodzie.

– Starajmy się też dostosować roślin-
ność do otaczającego nas krajobrazu. Wybór 
gatunków i odmian roślin ozdobnych dostęp-
nych na naszym rynku jest olbrzymi –  mówi 
Agata Kika-Wróblewska. – Przed ich 
zakupem najlepiej rozejrzeć się, co rośnie 
w pobliżu naszego ogrodu i dobrze się tam 
czuje. Rośliny musimy również dobierać odpo-
wiednio do miejsca nasłonecznienia i gleby. 

– Niewątpliwie najmniej kłopotu spra-
wiają rośliny uprawiane przez rodzimych 
szkółkarzy, które są przyzwyczajone do 
naszych warunków klimatycznych – twierdzi 
Piotr Mikołajczyk. – Nie oznacza to jednak, 
że powinniśmy rezygnować z różnych cieka-
wych odmian pochodzących z  importu, ale 
będą one nadawać się dla bardziej doświad-
czonych użytkowników. 

Sadzenie zbyt dużych lub ekspan-
sywnych roślin w małym ogrodzie nie jest 
dobrym pomysłem, gdyż tego typu „ozdob-
niki” zdominują go lub zbytnio zacienią. 
Małe ogródki na pewno dobrze jest obsa-
dzać kwiatami w  jednej tonacji barwnej. 
Dzięki temu będą się wydawały bardziej 
przestronne. Należy pamiętać, że nadmiar 
barw na niewielkiej przestrzeni zmniejsza 
ją optycznie. W dużych ogrodach można 
pozwolić sobie na stosowanie kilku 
kolorów. Przy ich pomocy można wydzielić 
w  naszym ogrodzie zakątki o  różnych 

funkcjach. Warto pamiętać o złudzeniach 
wzrokowych. Kolory ciepłe, do których 
zaliczamy czerwienie, żółcie, pomarańcze, 
rzucają się w oczy, przez co robią wrażenie, 
że znajdują się bliżej obserwatora, niż dzieje 
się to w rzeczywistości. Natomiast kolory 
zimne, takie jak fiolety czy błękity oraz biel, 
powiększają optycznie przestrzeń. Dobór 
roślin należy też uzależnić od stylu samego 
ogrodu. W  nowoczesnym sprawdzi się 
wykorzystanie niewielkiej ilości gatunków 
roślin, a pięknie ożywią go rozmaite gatunki 
traw ozdobnych. W rustykalnym sprawdzą 
się rodzime gatunki drzew owocowych, 
kwitnące byliny i zioła. 

–Wszystko zależy od stylu ogrodu, 
najlepiej w tym względzie poradzić się sprze-
dawcy, ponieważ pewne rośliny nie mogą 

występować obok siebie – mówi Robert 
Waś  z Centrum Ogrodniczego ERWAS. 
– Do małych działek najlepsze są rośliny 
wolno rosnące lub takie, które  dobrze znoszą 
formowanie i strzyżenie. Odradzam zakła-
danie dużych trawników, ponieważ trawa 
jest najdroższą rośliną w ogrodzie i trzeba 
poświęcać dużo czasu na czynności takie jak jej 
nawożenie, nawadnianie czy też strzyżenie. 
Warto zainwestować w system automatycz-
nego podlewania, ponieważ rośliny będą 
miały odpowiednią ilość wody przez cały 
okres wegetacji. Lepiej sprawdzają się alejki 
i klomby obsadzone różnorodną roślinnością.  
Korzystnie jest dobierać rośliny o  różnym 
czasie kwitnienia. Dzięki temu mamy zagwa-
rantowane, iż  przez cały okres od wiosny do 
lata będzie nam coś w ogrodzie kwitnąć.

– Z  moich doświadczeń wynika, 
że Polacy  najchętniej wybierają rośliny 
zimozielone, takie jak różaneczniki, lauro-
wiśnie czy bukszpany – dodaje Agata 
Kika-Wróblewska –  Na tle tych roślin dobrze 
komponują się rośliny kwitnące i kolorowe, 
delikatne trawy. Drzewa najczęściej stoso-
wane w naszym klimacie to głównie sosny 
i brzozy, które wyróżniają się swoimi białymi 
pniami. Ostatnio szczególnie modne są brzozy 
wielopędowe. 

– Powszechnie uważa się, że rośliny 
iglaste są mniej kłopotliwe w pielęgnacji – 
podsumowuje Piotr Porosa z Pracowni 
Architektury Krajobrazu Porosa – gdyż nie 
wymagają cięcia, grabienia liści itd. Jednak 
nie sposób wyobrazić sobie pełnego ogrodu bez 
całej wiosenno-jesiennej zmienności. 
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