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Najlepszy ogr�d 
dla Ciebie
czyli jaki?

lekcja



Wszyscy jesteśmy różni i mamy różne potrzeby, wymagania, marzenia. Różne są

wnętrza naszych domów, różne są również nasze ogrody. W pierwszej lekcji mini

kursu “Ogród od zera” zaczniemy od tego, od czego powinniśmy zacząć, czyli od

początku. Zastanowimy się razem, jaki ogród będzie dla Ciebie najlepszy i

dlaczego. 

Dlaczego to ważne? 

Taka analiza własnych potrzeb i możliwości pozwoli Ci na dalszych etapach

budowania swojego ogrodu stworzyć idealną dla siebie przestrzeń. 

Idealną dla Ciebie - czyli niekoniecznie Twój sąsiad, przyjaciel, znajomy z pracy

albo ciocia czy teściowa - będą go uważali za idealną przestrzeń! Bardzo często w

urządzaniu przestrzeni dla siebie, i to zarówno jeśli chodzi o wnętrza jak i ogrody,

zapominamy o sobie, podążając za modą, trendami albo radami osób z naszego

otoczenia.

 Tymczasem najważniejsze jest, aby przestrzenie, w których spędzamy czas: były

zgodne z naszymi upodobaniami i gustem, odpowiadały na nasze potrzeby,

wywoływały u nas dobre samopoczucie, były dla nas atrakcyjne wizualnie,

dostarczały nam takich bodźców, jakich potrzebujemy, pozwalały nam spędzać

czas w ulubiony dla nas sposób, były wygodne i funkcjonalne. 

Żeby zilustrować Ci o czym piszę, pomyśl o sypialni ze ścianami w czerwonym

kolorze. Nie jest to obecnie obowiązujący trend ani moda. W fachowej literaturze

projektowej dotyczącej stosowania barw, czerwony będzie zdecydowanie złym

wyborem do sypialni. W czerwonej sypialni trudno się wyciszyć, zasnąć,

uspokoić. Poza tym, w naszej strefie klimatycznej i w związanych z nią

bezpośrednio warunkach oświetleniowych, taki kolor może nie wyglądać dobrze. 

Mimo to, dla pewnej grupy osób czerwona sypialnia może być strzałem w

dziesiątkę, bo będą np. twierdzić, że ten kolor rano działa na nich lepiej niż kawa i

wstają jak skowronki. 

Obowiązujące kanony, zasady i trendy to jedno, ale każdy z nas ma swój

indywidualny styl, charakter i upodobania. Nasz ogród może to odzwierciedlać.

LEKCJA 1- OGRÓD IDEALNY DLA CIEBIE
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Moda, styl, obowiązujące trendy - to wszystko warto brać pod uwagę, ale nie

stawajmy się niewolnikami podążającymi na ślepo za tym, co robią wszyscy.

Ogród i wnętrza można urządzać w indywidualny sposób, czerpiący z jakiegoś

stylu, ale jednak unikatowy w swoim charakterze. 

Ale od początku. 

Aby wyczarować ogród, który będzie Twoją idealną przestrzenią do spędzania

wolnego czasu, musimy najpierw dokonać krok po kroku analizy Twoich potrzeb i

możliwości.

Ogród- to tu odpoczniesz, naładujesz
baterie, spędzisz miło czas. Przebywanie

wśród roślin  zmniejsza stres, poprawia
jakość snu, obniża ciśnienie krwi.

Ogr�d od zera
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Ogr�d od zera

Potrzeby użytkownik�w

Analiza potrzeb osób, które będą korzystały z ogrodu, jest kluczowa, aby docelowo

zaprojektować przestrzeń faktycznie do nas dopasowaną. Nie wzięcie pod uwagę

potrzeb skutkuje tym, że może i nawet stworzymy piękny ogród, ale nie będzie on

spełniał naszych oczekiwań. 

Tymczasem chcemy stworzyć swoje wymarzone miejsce na ziemi. Analiza

potrzeb bywa o tyle trudna, że bardzo często budując swój pierwszy ogród, mamy

doświadczenia mieszkania w bloku i określenie swoich potrzeb w stosunku do

ogrodu nie jest takie oczywiste, jakby się mogło wydawać. 

W ogrodzie można 
 odpoczywać i relaksować
się na różne sposoby.
Program ogrodu zależy od
Twoich  potrzeb i potrzeb
całej rodziny. 
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Jakie są ulubione sposoby spędzania wolnego czasu tych osób, które

będą - korzystać z ogrodu 

może lubicie przyjmować gości, gotować na dworze, grać w gry,

uprawiać sport, opalać się lub huśtać na hamaku czytając książkę,

uprawiać warzywa, majsterkować, pielęgnować rośliny - nie ma głupich

ani złych potrzeb i nad każdą warto się pochylić. 

Jak sądzimy, jak te potrzeby będą zmieniać się z czasem 

być może w tej chwili priorytetem jest stworzenie placu zabaw dla

dziecka, ale pamiętaj, że dzieci szybko wyrastają z pewnych zabaw i

warto, aby od początku plan na ogród przewidywał jego ewolucję

nadążającą za zmieniającymi się z czasem potrzebami. 

Jakie są potrzeby, jeśli chodzi o przechowywanie 

(miejsce na meble ogrodowe, ogrodowy sprzęt, drewno do kominka,

sprzęt sportowy i inne gabarytowe przedmioty, opony do samochodów,

itd.) ponieważ nie przewidywanie miejsca na przechowywanie to częsty

błąd. Garaże są małe i nie spełniają funkcji przechowywania. Dlatego

bardzo wiele osób po kilku latach mieszkania w domu decyduje się na

budowę wiat czy budynków gospodarczych.

Jakie są potrzeby, jeśli chodzi o parkowanie samochodów

jeśli często odwiedzają Cię goście, a na ulicy nie da się zaparkować, może

warto przewidzieć odpowiednie miejsce na swojej posesji. Dwa auta w

rodzinie to teraz standard. W zależności od rozmiarów i długości

podjazdu oraz szerokości bramy wjazdowej i bramy garażowej

utwardzona nawierzchnia na podjeździe może być bardziej lub mniej

wygodna w codziennym korzystaniu.

Potrzeby użytkownik�w

Ogr�d od zera
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I jeszcze jedna ważna kwestia. “Mierz siły na zamiary”, tzn. przemyśl swój ogród

również pod kątem tego, jak czasochłonna będzie jego późniejsza pielęgnacja.

Wszyscy jesteśmy zapracowani, a kiedy już mamy czas wolny, nie chcemy go

spędzać raczej na koszeniu trawnika.

 To jasne. Piszę o trawniku nie bez powodu. Wiele osób sądzi, że trawnik to

najmniej pracochłonna część ogrodu. Nic bardziej mylnego. Jeśli chcemy

utrzymać trawnik w dobrej kondycji, wymaga on regularnego koszenia, absolutne

minimum to 2 razy w tygodniu. Koszenie trawnika rzadziej, albo, z czym się

często spotykamy, koszenie “na zapas” (bardzo nisko) - szybko poskutkują

brzydkim wyglądem trawnika, na którym panoszyć się będą chwasty, a szlachetne

odmiany traw powoli zaczną znikać. Utrzymanie w dobrej kondycji trawnika

zajmie Ci wbrew pozorom dużo więcej czasu, niż zadbanie o rabaty z roślinami

ozdobnymi. 

“Dorosłe” rabaty, gdzie rośliny mają docelowe rozmiary i szczelnie wypełniają

przestrzeń, prowadzone w naturalny sposób i ich ściółkowanie - są niemal

bezobsługowe. A to przecież rośliny tworzą w dużej mierze Twój ogród. Nie bój

się więc postawić na rośliny i zaprzyjaźnić się z nimi. 

Ogr�d od zera

Natura jest Twoim sprzymierze�cem, a
ogr�d to Wasza wsp�lna przygoda.
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Przygotowałyśmy dla Ciebie kartę pracy z pytaniami, które zadajemy naszym

Klientom podczas pierwszego spotkania, które mają na celu zebranie

kompletnych informacji na temat danych potrzeb i wymagań przyszłych

użytkowników ogrodu. Te pytania krok po kroku pozwolą Ci określić, jaki ogród

będzie dla Ciebie idealny. Pobierz, wypełnij, obgadaj to z rodziną. Te informacje

to podstawa do tego, aby ruszyć dalej. 

 

Ogr�d od zera

@bezogrodekonline

@przesadzonypodcast
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Moda przemija, 
styl pozostaje

Coco Chanel
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O tyle, o ile większość z nas precyzyjnie potrafi określić styl wnętrz, w

których czujemy się jak u siebie i które nam odpowiadają, o tyle z

ogrodami wiele osób miewa z tym już problem. Dlaczego? Pewnie między

innymi dlatego, że dużo więcej mówi się o stylach wnętrzarskich i wiele z

nich funkcjonuje w powszechnym obiegu. W zasadzie każdy, kto urządza

swój dom, spotkał się z takimi określeniami, takimi jak: styl

skandynawski, glamour czy boho - i mniej więcej wie, czym się każdy z

nich  charakteryzuje. 

Drugi powód jest taki, że dla bardzo wielu osób zaprojektowanie własnego

ogrodu jest czymś o znacznie większej skali trudności, niż

zaprojektowanie danego wnętrza. Skala  dosłownie, jest większa, ale czy

skala trudności również? Naszym zdaniem nie. 

Ogród to większa przestrzeń, ale jej zaprojektowanie rządzi się

analogicznymi regułami, trochę inaczej wygląda to w przypadku

projektowania wnętrz. 

Wielu projektantów i nauczycieli mówi o ogrodach, posługując się 

 słownictwem wnętrzarskim, gdzie często -ogród to ograniczona

przestrzeń,  ponieważ podłogą są trawniki i nawierzchnie utwardzone,

sufit to sklepienie nieba na otwartych przestrzeniach i przedzierające się

przez nasadzenia z roślin, ścianami są ogrodzenie czy żywopłoty. W tej

przestrzeni jest wyposażenie, nasadzenia itd. Zasady niby te same, lecz

inne rozmiary - kiedy tak o tym pomyślisz, kilkaset metrów ogrodu

przestaje być wówczas przytłaczającym zadaniem projektowym. 

 LEKCJA 2- MODA PRZEMIJA, STYL POZOSTAJE
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Ogr�d od zera

Ok, ale przechodząc do stylu. 

Tak samo jak w projektowaniu wnętrz, spotykasz się z pewnymi stylami, tak samo

jest w przypadku projektowania ogrodów. Czy są tożsame? Nie. 

Wyszukując stylów ogrodowych w sieci, trafisz na: 

ogrody angielskie

ogrody japońskie 

ogrody naturalistyczne 

ogrody nowoczesne (bardzo szerokie pojęcie)

ogrody śródziemnomorskie.

Te, które wymieniłyśmy, są najbardziej popularne. Naszym projektowym

zdaniem, ich katalog jest otwarty. To znaczy, że jeśli np. uwielbiasz styl glamour

i właśnie taki panuje w Twoich wnętrzach, nic nie stoi na przeszkodzie, aby

ogród również nawiązywał do tego stylu i poprzez odpowiedni wybór

wyposażenia, mebli, dodatków i przede wszystkim roślin, tworzył wraz z

wnętrzem w stylu glamour spójną, harmonijną całość. 

Duże przeszklenia w obecnie budowanych domach, otwarte przestrzenie

sprawiają, że ogród cały czas zagląda do środka domu. Dlatego niezmiernie ważne

jest, aby ogród oraz wnętrze faktycznie były ze sobą spójne, by były

zaprojektowane w jednym stylu, z elementami, które wiążą jedną przestrzeń z

drugą. Zawsze powtarzamy, aby traktować ogród jako dodatkowy pokój - taki

zewnętrzny salon. Takie podejście się sprawdza i powoduje, że powstają

wyjątkowe, dopasowane do użytkowników przestrzenie. To dlatego, kiedy

spotykamy się z naszymi Klientami zawsze wypytujemy o projekt wnętrza domu -

który w większości przypadków klaruje się dużo  szybciej, niż sam pomysł na

ogród. Zapraszamy ogród do domu i dbamy o to, aby zarówno widoki w ogrodzie

jak i widoki z domu były piękne i karmiły nasze oczy i zmysły wyjątkowymi

wrażeniami. 
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Terakota, ciepłe barwy, dużo zieleni, donic,
rośliny z klimatu basenu Morza
Śródziemnego. Pachnie rozmaryn. W
donicach zachwycają rośliny wynoszone
na lato do ogrodu,

Ogr�d od zera

OGRÓD ŚRÓDZIEMNOMORSKI

Upajający zapach róż, lawenda. Bogactwo
bylin, przenikających się zróżnicowanych

strukturalnie roślin. Ogród kwitnie bogato i
intensywnie, przez cały sezon. Może mieć

bardziej albo mnie formalny charakter, ale
byliny królują w każdym z nich. 

OGRÓD ANGIELSKI
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Króluje w nim nowoczesna mała
architektura. Forma jest prosta, często
geometryczna. Ogród nastawiony na
relaks i wypoczynek. Jednocześnie ma
mieć często reprezentacyjny charakter i
podkreślać nowoczesną architekturę
domu. Odmianą takiego ogrodu będzie
ogród minimalistyczny.

Ogr�d od zera

OGRÓD 
NOWOCZESNY

Zieleń gra tu pierwsze skrzypce. Naturalne
materiały, takie jak kamień, często atrakcje

wodne- mają sprawiać, że ogród japoński
wygląda jak zminiaturyzowany krajobraz

naturalny tamtego regionu świata. 

OGRÓD JAPOŃSKI

 LEKCJA 2- MODA PRZEMIJA, STYL POZOSTAJE



Ogr�d od zera

Tw�j styl ogrodowy
Zatem, w jakim stylu urządzasz swój dom? 

glamour, boho, skandynawskim, minimalistycznym, tradycyjnym, klasycznym,

a może mieszasz różne style tworząc eklektyczną, niepowtarzalną przestrzeń? 

Jeśli już to wiesz, przełącz myślenie o ogromnym ogrodzie, trudnym do

zaaranżowania na myślenie o zewnętrznym salonie i szukaj pomysłów na to, aby

ogród stanowił przedłużenie Twojego domowego wnętrza i odwrotnie, aby razem

tworzyły spójny obraz, pasujący do Ciebie i Twojego indywidualnego stylu. W

naszej pracy, od większości Inwestorów słyszymy zazwyczaj o dwóch stylach,

które są najbardziej pożądane. 

Styl “nowoczesny”

 jest z nim taka trudność, że to bardzo pojemne określenie i dla wielu osób

oznaczać może całkiem inne rzeczy. Upraszczając, ogrody nowoczesne to bardzo

często ogrody o geomtetrycznych kształtach, nastawione na wypoczynek, z

niewielką ilością gatunków roślin, często z monogatunkowymi nasadzeniami, z

elementami małej architektury i wyposażenia, które nadają mu nowoczesnego

wyrazu (paleniska ogrodowe, atrakcje wodne, w tym np. kanały i płytkie zbiorniki,

miejsca wypoczynku, wgłębniki). Panuje tu zgaszona, chłodna paleta kolorów

roślin kwitnących. Nowoczesność widać też w zastosowanych materiałach:

metalu, betonie, betonowych czy ceramicznych płytach na nawierzchnie.

Styl tradycyjny (klasyczny) 

pasuje do tradycyjnej architektury. Rabaty i plan ogrodu jest pełen obłych,

naturalnie wijących się kształtów prowadzących wzrok obserwatora po ogrodzie.

Paleta roślin jest większa, niż w stylu nowoczesnym, o bogatszej kolorystyce

kwitnienia, a elementy małej architektury są również bardziej tradycyjne (altany,

pergole). Kolorystyka jest ciepła, wyposażenie ogrodu tradycyjne, a materiały są

naturalne i ciepłe np. drewno, cegła, nawierzchnie w ciepłych barwach, rośliny w

donicach. 
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kompozycja ogrodu - bardziej obłe i naturalne kształty czy proste,

geometryczne linie - geometria wpływa na nastrój, a w następstwie na styl, 

dobór gatunkowy - rośliny bardzo różnią się między sobą - pokrojem,

kwiatami, wyglądem liści i igieł, a poprzez różnice w ich budowie i wyglądzie

inaczej je odbieramy, budzą one inne skojarzenia i powodują inny nastrój.

Pojedyncza roślina i jej charakter to jedno, ale zestawienia roślin na rabatach

oraz sposób ich rozmieszczenia względem siebie, charakter nasadzeń - to już

całkiem inna kwestia, ale o roślinach będzie można dowiedzieć się z lekcji 4. 

wyposażenie - pewne elementy wyposażenia będziemy kojarzyć i

klasyfikować jako elementy dedykowane dla konkretnego stylu. Przykładowo,

plecione krzesło brazylijskie przypiszemy do stylu boho, a ogrodową fontannę

ze stali nierdzewnej - do stylu nowoczesnego. 

To, że z taką stylistą ogrodów spotykamy się najczęściej, jako projektantki, nie jest

dla Ciebie żadnym ograniczeniem. Inne style ogrodowe, a także przeniesienie

stylów wnętrzarskich na ogród, to również świetny pomysł. 

Zauważ, że zarówno ogród “glamour”, jak i ogród w stylu “skandynawskim”- to

ogrody, jakie można sprowadzić do wspólnego mianownika określając je jako

“nowoczesne”. 

Jakie są zatem elementy i czynniki, które determinują styl ogrodu?

Ogr�d od zera
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Skąd masz zatem wiedzieć, jak to zrobić? 

Szukaj inspiracji. Zrób sobie ulubioną kawę czy herbatę, włącz Pinterest, i szperaj.

Na pewno znajdziesz masę pomysłów i rozwiązań, które Ci się spodobają. Utwórz

tablicę takich inspiracji, szukaj w nich wspólnego mianownika, jeśli chodzi o styl.

Aby ułatwić Ci brnięcie przez czeluście Internetów, na naszym Pintereście

znajdziesz tablice stylów ogrodowych.  Pomyśl,  przy pomocy jakich elementów

wystylizujesz swój ogród - stwórz moodboard z tymi elementami i przyjrzyj się,

jak wyglądają w połączeniu ze sobą. 

Ogr�d od zera

Nasze tablice stylów na Pinterest znajdziesz tu: 

Wybierając swój ogrodowy styl pamiętaj o tym, że ma on być idealnie

dopasowany do Ciebie i Twoich potrzeb oraz Twojej najbliższej rodziny. Bo ogród

ma przecież przede wszystkim podobać się Wam, ponieważ to właśnie Wy

będziecie korzystać z niego na co dzień, nikt inny. Ważne, aby styl ogrodu był

spójny i komplementarny ze stylem wnętrz. Tak właśnie projektując uzyskasz

wrażenie harmonijnej przestrzeni, a ogród stanie się zewnętrznym salonem. 
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7 zasad 
projektowania,

którymi kierują się najlepsi twórcy
ogrodów na świecie
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Mądrość planów polega na przewidzeniu także

trudności wykonawczych.
Luc de Clapiers de Vauvenargues

Wiesz już, czego potrzebujesz. Wiesz już, czego chcesz. Wiesz już, co Ci się

podoba. Teraz zaczyna się prawdziwa zabawa. 

Czas zaprojektować ogród, który stanie się Twoim ulubionym miejscem na

Ziemi. 

Czym się kierować tworząc plan ogrodu? Jak do tego podejść? 

Pamiętasz z poprzedniej lekcji określenie ogrodu jako zewnętrznego salonu? 

Niech to będzie Twój punkt wyjścia do planowania kompozycji swojego ogrodu.

Tak jak salon w Twoim domu jest ograniczoną przestrzenią- ma sufit, ściany i

podłogę- tak samo pewną ograniczoną przestrzenią jest ogród. 

Zamiast ścian są tutaj ogrodzenie, żywopłoty, ściany budynków czy elementy

małej architektury. Podłogę stanowi płaska, jednowymiarowa przestrzeń

trawników, nawierzchni utwardzonych i taras, a sufit to po prostu niebo. Czym są

w takim razie wszystkie rośliny i inne elementy tworzące ogród? Są jak meble i

wyposażenie w Twoim domu. Stanowią zarówno elementy tła, jak i akcenty.

Wypełniają przestrzeń i prowadzą wzrok obserwatora. 

Dam Ci teraz kilka projektowych wskazówek, którymi same, jako projektantki,

kierujemy się, tworząc ogrody dla naszych klientów. 

Potraktuj je jako kamienie milowe Twojego projektu. 

LEKCJA 3. 7 zasad projektowania

Ogr�d od zera



W Twoim ogrodzie pojawią się różne elementy: rośliny, wyposażenie, dekoracje,

mała architektura. Wybierz te z nich, które mają najbardziej przyciągać wzrok. 

Zaprojektowany ogród jest jak obraz- obserwator jest prowadzony poprzez

linie rabat i przebieg nawierzchni. Kiedy obserwator porusza się po ogrodzie,

otwierają się przed nim kolejne widoki. Plan i kompozycja ogrodu prowadzą

go, są jak mapa. 

Co w Twoim ogrodzie ma przyciągać wzrok? 

Pobądź w różnych zakątkach swojego ogrodu, zaobserwuj swoje wrażenia,

przyjrzyj się widokom. Różne miejsca będą na Ciebie różnie działały. Wybierz

miejsce, które chcesz podkreślić. To tu kompozycja ogrodu będzie miała swoją

kotwicę. Jak zaznaczyć to miejsce w ogrodzie? Może zaplanujesz tu miejsce

wypoczynku z prowadzącą do niego ścieżką, może postawisz tu wyjątkową

dekorację/rzeźbę/kamień, a może wystarczy ławka lub oświetlenie tego miejsca i

podkreślenie roślinami na późniejszym etapie. 

1.

Elementy przyciagające
uwagę sprawiają, że ogród
jest atrakcyjny i ciekawy dla
uczestnika. Jednocześnie
odciągają wzrok od miejsc,
na które projektant nie
chciał zwracać uwagi, bo są
nieatrakcyjne. 

Ogr�d od zera

Wybierz punkty skupiające uwagę
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Ogród odbieramy wszystkimi zmysłami, ale wzrokiem przede wszystkim. Dlatego

tak ważne jest, w jaki sposób nasz wzrok jest prowadzony i ku czemu zmierza.

Pracuj nad widokami z różnych miejsc. Zasłaniaj widoki niepożądane-

wykorzystaj rośliny lub małą architekturę, żeby zasłonić to, co Cię razi i rzuca Ci

się w oczy w negatywnym znaczeniu. Ale praca  z widokami to nie tylko

zasłanianie nieestetycznych elementów. 

Widoki możesz pożyczać. Jeśli w sąsiedztwie Twojego ogrodu jest łąka czy

kawałek lasu albo zadrzewienie- może nie warto zabierać sobie tego widoku.

Możesz ogród na niego otworzyć. Optycznie powiększy to jego przestrzeń. 

Pewne wartościowe widoki możesz podkreślać, ubierać w ramy czy tworzyć

okna widokowe, stosując rośliny i małą architekturę. 

2.

Poruszając się po
ogrodowych ścieżkach,

obserwator odkrywa kolejne
widoki zaplanowane przez

projektanta. Z każdego
miejsca ogród będzie

wyglądał inaczej i co innego
będzie skupiało wzrok- na

przykład wyjątkowa,
wyeksponowana roślina.

Ogr�d od zera

Kreuj widoki
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Na początku swojej przygody z ogrodem unikaj przeładowania go wieloma

gatunkami. Stawiaj na prostotę i umiar- ogranicz paletę stosowanych roślin do

takich, które są łatwe w uprawie, dostępne, ale “robią robotę”- kwitną długo i

obficie, nie chorują, robią duże wrażenie. 

Komponowanie ogrodu z zestawu powiedzmy 20-30 gatunków roślin uprości Ci

początki i pozwoli Ci nabrać pewności siebie w ogrodzie. 

Rośliny warto powtarzać, kontrastować ze sobą i równoważyć, a planując

nasadzenia mieć na uwadze cały czas ciągłość kwitnienia- niech Twój ogród

cieszy oko przez cały rok. Zaplanuj paletę kolorów i się jej trzymaj, i pamiętaj o

zabawie zielenią- rośliny o zielonym ubarwieniu znacząco różnią się między sobą.

Aż dziwne, że w naszym języku nie mamy więcej określeń na kolor zielony. 

Wybieraj rośliny tak zróżnicowane, aby Twój ogród działał na wszystkie

zmysły- nie tylko wzrok, ale także dotyk, słuch czy zapach. 

3.

Warto wybierać rośliny o długim kwitnieniu, ale takie, które są łatwe w uprawie i
nie mają częstych problemów chorobowych czy szkodników.

Ogr�d od zera

Używaj ro�lin kreatywnie
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Paleta kolorów w Twoim ogrodzie może być stonowana, ale i kontrastowa. Jeśli

masz w stylu skandynawskim albo glamour, z bielami i szarościami, to

zastosowanie takiej kolorystyki w ogrodzie będzie świetnym pomysłem. Postaw

na rośliny kwitnące na biało, fioletowo, różowo. Możesz dodać kilka niebieskich

akcentów, a wśród krzewów zaplanować kilka o bordowym ulistnieniu- stworzą

fajny kontrast. 

Zwróć uwagę, jak w ciągu roku zmienia się kolorystyka naszych roślin i

ogrodów. Wiosna to wybuch soczystej zieleni i nasyconych barw roślin

cebulowych. Pełnia wiosny jest pastelowa i świeża, lato wybucha kolorami,

jesień jest nimi nasycona w pełni, by przygasać im bliżej zimy. 

Barwy działają na nasz nastrój. Ogród w ciepłych tonacjach żółci, czerwieni i

pomarańczu- będzie energetyczny i radosny. Zgaszona paleta pasteli- będzie

przynosiła spokojny i wyciszający nastrój. Barwy ciepłe optycznie zmniejszają

przestrzeń, a chłodne kolory odbieramy jako dalsze, niż w rzeczywistości.

Warto o tym wiedzieć, zwłaszcza projektując niewielki ogród. 

4.

W ogrodach prym wiedzie barwa zielona, ale w bardzo różnych odcieniach. Od głębokiej,
eleganckiej zieleni cisów po żywą, energetyczną zieleń Hakonenchloe czy Tawuły
japońskiej. Możesz stworzyć ogród pastelowy, delikatny, romantyczny, albo energetyczny
wulkan pełen kontrastów i intensywnych barw. Ciekawym pomysłem są jednokolorowe
ogrody- np. kwiaty tylko o barwie białej. Można też pokusić się o zaprojektowania rabat w
różnych kolorach: np. rabaty niebiesko- zółtej, czerwono- żółto- pomarańczowej, niebiesko-
fioletowej- to rozwiązanie pasuje do ogrodów rustykalnych i naturalistycznych. 

Ogr�d od zera

Wykorzystaj potęgę barw
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Proporcje, czyli relacja między wielkością poszczególnych elementów a

przestrzenią, w której się znajdują- to proporcje wpłyną na to, czy nasze zmysły

będą odbierać nasz ogród jako harmonijną, spójną całość. 

Na nasze postrzeganie wpłynie to, jaka część ogrodu jest “zapełniona”- roślinami,

budynkiem, wyposażeniem, a jaka część “pusta”- trawnik, nawierzchnie. Popatrz

na ogrody, w których jest jedynie dom i trawnik otoczony żywopłotem- proporcje

nie są zrównoważone. 

Planując proporcje musisz mieć na uwadze docelowe rozmiary roślin.

Największymi roślinami w ogrodzie są drzewa- ich wielkość powinna być

proporcjonalna do budynku. 

Przy dwukondygnacyjnej willi, szczepione na pniu klony będą wyglądały od

czapy. Unikanie drzew, czyli roślin o znaczących rozmiarach, jak i stosowanie

zbyt małych, drobnych roślin- to dwa równie często pojawiające się błędy. 

5.

Proporcje pomiędzy zapełnioną roślinami powierzchnią ogrodu
a "pustą" (nawierzchnie, trawniki)- powinny być
zrównoważone. 

Ważna jest skala. Spójrz na zdjęcie. Dom jest duży,
dwukondygnacyjny, ale wygląda lekko, po kompozycję
równoważą wysokie drzewa. 

Kompozycja ogrodu może zawierać kilka "ciężkich" elementów
np. masywna altana. Wtedy zadaniem roślin będzie dodać
kompozycji "lekkości" i zrównoważyć ciężkie elementy.
Sprawdzą się wtedy rośliny o delikatnym i zwiewnym pokroju,
np. miskant chiński, cyprysik nutkajski.

Ogr�d od zera

Pracuj z proporcjami i kompozycją

LEKCJA 3. 7 zasad projektowania



Twój ogród może być pełen obłych kształtów. Rabaty mogą miękko meandrować,

naśladując kształty, które obserwujemy w naturze. Będzie miał naturalny

charakter, zachęcał do spacerów i prowadził obserwatora przez kolejne widoki,

atrakcje, wnętrza ogrodowe. 

Może też być pocięty zdecydowanymi, prostymi liniami rabat. Proste linie,

zdecydowane cięcia i ostre lub proste kąty- będą wyglądały nowocześnie,

schludnie, przejrzyście. 

O nastroju ogrodu i naszych odczuciach na jego temat zadecydują rośliny- mogą

pojawiać się w rytmach, powtórzeniach, kompozycjach symetrycznych i

regularnych plamach. Ale mogą też być zaplanowane z lekkością i pozornym

chaosem, zaczerpniętym z naturalistycznych ogrodów- ubrany w geometryczną

formę naśladujący naturalne zbiorowiska roślinne ogród będzie robił wrażenie

harmonii i ładu. 

Przy dwukondygnacyjnej willi, szczepione na pniu klony będą wyglądały od

czapy. Unikanie drzew, czyli roślin o znaczących rozmiarach, jak i stosowanie

zbyt małych, drobnych roślin- to dwa równie często pojawiające się błędy. 

6.

Rabaty prowadzone w sposób swobodny kreują naturalny, łagodny charakter ogrodu.
Proste linie, ostre kąty- wyglądają nowocześnie, pasują do nowoczesnej architektury,
wyglądają pięknie przy ogrodach nowoczesnych, minimalistycznych, ale także przy
ogrodach naturalistycznych. 

Ogr�d od zera

Jaką masz kreskę
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Zaproś ogród do domu. Niech rośliny otoczą taras, pojawią się w donicach i łączą

jedną i drugą przestrzeń, niewidzialną nicią, po której będzie się przesuwało nasze

spojrzenie. Podkreśl wejście do domu i nadaj mu akcenty, odwołujące się do całej

kompozycji ogrodu, niech zaprasza. 

Zapraszający charakter powinien mieć przedogródek- to wizytówka Twojego domu

i ogrodu. To widok, który zobaczysz wracając do domu po pracy. Może Cię witać

przyjaźnie, elegancko, minimalistycznie, tajemniczo. Nastrój zależeć będzie od

wybranych roślin i sposobu ich wykorzystania, od stworzonych w ogrodzie

widoków.

7.

Projektując ogród warto zwracać uwagę na widoki na ogród, które mamy z domu.
Zaplanuj, co będziesz widzieć z kanapy w salonie, z okna kuchni, czy z sypialni zaraz po
przebudzeniu. Tak właśnie kreujemy wrażenie połączenia przestrzeni domu z otaczającym
go ogrodem. Wskazówka: jeśli wykonasz taras z materiału jak najbardziej zbliżonego
kolorystycznie do podłogi w salonie, po rozsunięciu okien tarasowych zyskasz wrażenie
przedłużenia podłogi pokoju na zewnątrz- optycznie powiększy to przestrzeń i stworzy
bardzo fajne wrażenie. 

Ogr�d od zera

Niech dom i ogr�d stworzą związek idealny
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Te wskazówki powinny Ci już w dużym stopniu nakreślić, jakie kroki

czekają Cię w następnej kolejności. 

Ogr�d od zera

Ps. Może Ci się przydać: 

Jak stosować kolory w ogrodzie - artykuł na naszym blogu, znajdziesz go tutaj.

Zaprojektuj ogr�d, 

kt�ry zachwyca
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Jak to wszystko pogodzi�, 
i ubra� w formę, kt�ra zachwyca

- czyli jak zaplanować swój ogród

lekcja


