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Ogród Iwony i Paw∏a ma wymarzone
otoczenie. Z jednej strony 
sosnowo-brzozowy las, z drugiej pola
z ∏anami ˝yta i polnymi kwiatami.
Naturalny krajobraz odbija si´ w nim 
jak w zwierciadle. 
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RRosnà tu nietypowe jak na ogród roÊliny – sosny, brzozy,
ja∏owce i d´by. Wszystko po to, by podkreÊliç bliskoÊç
sàsiadujàcego lasu. Agnieszka Piotrowska, architektka
krajobrazu, chcia∏a zatrzeç granic´ pomi´dzy lasem
a najbli˝szym otoczeniem domu. Na wzniesieniu, pod-
trzymywanym przez murek oporowy, prym wiodà
wrzosy, których urod´ mo˝na najpe∏niej podziwiaç je-
sienià. Jest ich wiele odmian, dlatego majà tak ró˝ne
kolory kwiatów i liÊci. Wy˝ej rosnà równie˝ ciekawe
odmiany Êwierków i sosen. 

Ustronny i tajemniczy zakàtek z wodozbiorem i ∏a-
weczkà to miejsce do wypoczynku. Jest tu tak cicho
i przytulnie, ˝e mo˝na si´ zaszyç i zupe∏nie zapomnieç
o bo˝ym Êwiecie. To dzi´ki otulajàcej ∏aweczk´ rabacie.
RoÊnie na niej wiÊnia pi∏kowana, lawenda wàskolist-
na i budleja Dawida. Kamienna Êciana zosta∏a obsa-
dzona winobluszczem pi´ciolistkowym i teraz ledwo jà
widaç zza liÊci i ga∏àzek . Spacerujàc Êcie˝kà z „wtopio-
nych” w zieleƒ kamieni, mijamy gàszcz delikatnie
pachnàcych hortensji. Dalej mo˝emy podziwiaç
dzwonki malowniczo splecione z berberysem i las
za p∏otem. To kolejny zamys∏ projektantki – ogród po-
winien intrygowaç mnóstwem urokliwych zakamarków
i zach´caç do spacerów.

PoÊrodku jest trawnik . Agnieszka zostawi∏a otwartà
przestrzeƒ, by zapewniç „oddech” ca∏ej kompozycji.
Na rabatach przykuwa wzrok perowskia, która ∏agodnie
rozchyla swe ∏odygi okraszone mnóstwem drobnych
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niebieskich kwiatów, gdzie indziej ostro wybija si´
w gór´ rudbekia z jaskrawo˝ó∏tymi kwiatami. Przy wej-
Êciu do domu rosnà krzewy ró˝ane i roÊliny cebulowe,
dzi´ki czemu na wiosn´, jeszcze zanim zakwitnà ró˝e,
ogród mieni si´ wszystkimi kolorami t´czy.

Ogrodzenie z szerokich desek równie˝ podkreÊla sielski
charakter ogrodu. Wijàcy si´ po rozpi´tej siatce powojnik
i milin sprawiajà, ˝e mimo solidnej konstrukcji, nie wyglàda
ci´˝ko. Wi´kszoÊç roÊlin to gatunki typowe dla polskich wiej-
skich ogródków. Jedynym egzotycznym akcentem jest katal-
pa, która roÊnie przed domem i podkreÊla reprezentacyjny
charakter wejÊcia. Jej owoce – d∏ugie stràki, które z daleka
kszta∏tem przypominajà troch´ szpony – nadajà drzewu nie-
samowity bajkowy wyglàd. ¸agodnieje latem, kiedy pojawià
si´ wielkie i bardzo dekoracyjne liÊcie.

W∏aÊciciele wk∏adajà mnóstwo serca w piel´gnacj´
ogrodu. Ale podlewanie, przycinanie i pielenie to dla
nich relaks i odpr´˝enie. Dzi´ki ich pracy ogród z ka˝-
dym rokiem pi´knieje. A roÊlinom niestraszne sà susze
i ostre mrozy. Majà dobrych opiekunów. ■
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