
34 | Projektowanie

O
gródek ma powierzchnię
niespełna 110 m2. Z czte-
rech stron otaczają go

ściany, wejście prowadzi z tarasu.
Gdy przystępowałam do pracy, ca-
łość wyglądała raczej smutno. Na
środku patio zastałam prostokątny,
betonowy zbiornik wodny zupeł-
nie bez charakteru, nad którym po-
sadzono wierzbę iwę. Poza tym by-
ły tu bez lilak, róża pnąca i pięk-
na hortensja (tylko one dwie pozo-
stały). Z muru zwieszały się za-
chwycające festony rosnącego na
sąsiedniej działce bluszczu. 

Właściciele zgodzili się z moją
koncepcją nadania wnętrzu śród-
ziemnomorskiego charakteru. Po-
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Mała fontanna z kamienia młyńskiego

wśród jasnych otoczaków
Mała fontanna z kamienia młyńskiego

wśród jasnych otoczaków

patio W mikroskopijnym ogródku łatwo 
odtworzyć nastrój rozgrzanego słońcem
i pachnącego ziołami patio. Wystarczy 
posadzić sucholubne gatunki, a po jasnych
ścianach puścić kwitnące pnącza.

prosili tylko, bym znalazła miejsce
na mały trawnik i optycznie po-
większyła działkę. 

Nad wodą Sadzawka pozostała
najważniejszym elementem patio,
ale zupełnie zmieniła charakter.
Wyłożono ją kremowym gresem
imitującym trawertyn, wzdłuż
dwóch brzegów posadzono niski
żywopłot z bukszpanu w kształcie
litery L. Jasne płyty z gresu poja-
wiają się także na słonecznym tara-
sie. W letnie dni przed żarem moż-
na się schronić w cieniu ogromne-
go płóciennego parasola.

Na ścianie naprzeciw tarasu
umieściłam metalowe podpory na

pnącza. Przypominają zwieńczone
łagodnym łukiem bramy. Patrząc
na nie, mamy wrażenie jakbyśmy
wkraczali w głąb ściany. W cen-
trum jednego z trejaży, dokładnie
naprzeciwko wyjścia z salonu
umieściłam lustro. Obraz w tafli
przedłuża perspektywę i optycz-
nie powiększa przestrzeń. Obsa-
dzenie metalowych krat pnączami
maskuje granicę pomiędzy praw-
dziwym ogrodem a jego odbiciem.
To wzmacnia iluzję.

Woń ziół i kwiatów Śród-
ziemnomorski klimat stwarza też
odpowiednio dobrana roślinność.
Na szerokiej rabacie wzdłuż ogro-
dzenia posadzono strzeliste jałow-
ce ‘Arnold’ i ‘Blue Arrow’, które
przypominają cyprysy. Pod krze-
wami rozrastają się wonna lawen-
da, szałwia i macierzanka. Zamiast,
wrażliwej na mrozy bugenwilli
po ścianie wspinają się powojniki
i milin amerykański o jaskrawych
kwiatach.

Wiosennym akcentem są różowe
kwiaty tawuły japońskiej. Później
rozwijają się fioletowy różanecznik
i bujne kwiatostany hortensji ogro-
dowej. Wczesną jesienią patio roz-
wesela fioletowy łan astrów. Uzu-
pełnieniem roślinności na raba-
tach są jednoroczne rośliny w tera-
kotowych donicach na tarasie. Zna-
komicie będą się tu czuły kolorowe
pelargonie, przypołudniki (Doron-

theanthus), nemezje, portulaki... n 

Śródziemnomorskie
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Plan nasadzeń

1 jałowiec pospolity ‘Arnold’

2 lawenda wąskolistna

3 bukszpan wieczniezielony

4 cyprysik Lawsona ‘Alumnii’

5 powojnik ‘Polish Spirit’

6 tawuła japońska ‘Anthony

Waterer’

7 budleja Dawida

8 różanecznik

9 milin amerykański

10 powojnik alpejski ‘Willy’

11 szałwia omszona

12 macierzanka piaskowa

13 jałowiec płożący ‘Wiltonii’

14 hortensja ogrodowa

15 różanecznik gęsty

16 aster krzaczasty

17 wiśnia piłkowana ‘Kanzan’

18 irga Dammera ‘Eichholz’

19 tawuła japońska ‘Little

Princess’

20 bluszcz pospolity

21 cis pospolity ‘Fastigiata’

22 trzmielina Fortune’a 

‘Emerald’n Gaiety’

23 jałowiec ‘Blue Arrow’

Opracowanie Małgorzata Narkiewicz-Jodko

Na tarasie ustawiono okazałe meble z rattanu, na placyku – finezyjne z żeliwa
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Taras

Sadzawka 
z fontanną

Nawierzchnia 
z kostek granitowych

Placyk
otoczony
wyniesioną 
rabatą
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