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P ywaj ca altana, letniaP ywaj ca altana, letnia 
kuchnia i ziemna piwniczkakuchnia i ziemna piwniczka

OGRODY

Niektórzy zak adaj  ogród tylko dla adnych widoków i uporz dkowania 

najbli szego otoczenia domu. Inni natomiast, tak jak pani Eugenia, 

dodaj  ogrodowi szereg u ytkowych funkcji. Mebluj  go podobnie jak 

dom. I estetycznie, i bardzo praktycznie.

Lilianna Jampolska

Dla ludzi praktycznych ogród pani Eugenii 

mo e by  szczególnie godny na ladowania. 

Zaprojektowa a go bowiem w taki sposób, aby 

dos ownie ka dy skrawek gruntu by  przydat-

ny i s u y  konkretnemu celowi. 

Ogromny staw odwadnia podmok  dzia -

k . P ywaj ca altana pozwala na wypoczynek 

na tafli wody. Wolno stoj ca wiata gospodar-

cza mie ci pod dachem nie tylko miejsce na 

samochód, drewutni  i sk adzik ogrodniczy, 

ale równie  obszern  letni  kuchni  oraz piw-

niczk  ziemn . Ogród zimowy, wybudowany 

przy po udniowej elewacji domu, w ch odne 

dni dogrzewa wn trza oraz s u y do zimo-

wania egzotycznych ro lin. Du y trawnik, 

wyposa ony w hu tawki i zje d alnie, staje 

si  placem zabaw dla wnucz t. A zaciszny za-

daszony taras – dodatkow  letni  przestrzeni

mieszkaln . Trudno nie wspomnie , e wa-

rzywnik, jagodnik i sad dostarczaj  rodzinie 

zdrowych ekologicznych warzyw i owoców 

na wiele miesi cy w roku. 

W a cicielka przyznaje, e tak praktycznego 

podej cia do ziemi nauczy a si  w rodzinnych 

stronach, w podrzeszowskiej wsi. I kiedy 

wreszcie, po kilkudziesi ciu latach sp dzo-

nych w bloku w centrum Warszawy, uda o jej 

si  kupi  pod stolic  dzia k  i zbudowa  na 

niej dom, chcia a na powrót poczu  si  jak na 

wsi. Tyle e wspó czesnej. 
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Staw zamiast mokrad a
Ku zdumieniu rodziny i znajomych na swój 

nowy dom pani Eugenia wybra a podmok

k , otoczon  olszynowym laskiem. Ale od 

razu pomy la a, e mokra niecka, gromadz ca 

wody podskórne, b dzie idealnym miejscem 

do za o enia wymarzonego stawu. Kupi a

wi c 2000 m2 ki, bo ju  wtedy mia a g ow

pe n  pomys ów na jej zagospodarowanie. 

A i cena tej nie do ko ca pe nowarto ciowej 

parceli by a dla niej bardziej przyst pna. Na 

szcz cie le a a w obr bie zabudowy jednoro-

dzinnej i mia a dost p do niemal wszystkich 

mediów (brakowa o tylko kanalizacji), wi c

mo na by o wybudowa  na niej funkcjonalny 

dom.

Staw powstawa  równolegle z budow

domu. Pani Eugenia wynaj a kopark , która 

odmuli a dno istniej cej sadzawki, a na-

st pnie znacznie j  powi kszy a. Postara a

si , by akwen by  du y i proporcjonalny do 

wielko ci dzia ki. Ma powierzchni  300 m2

przy g boko ci si gaj cej do 2 metrów (po 

roztopach, kiedy z pól sp ywa najwi cej wody, 

jeszcze g biej).

Sadzawka jest ca kowicie ekologiczna 

i osusza okoliczny teren, poniewa  przy 

umacnianiu dna i uko nie wyprofilowanych 

brzegów w a cicielka zastosowa a polne ka-

mienie, osadzaj c je w pod o u bez zaprawy 

cementowej. W okolicznym przedsi biorstwie 

rybnym zakupi a karpie, karasie, liny, które  

wpu ci a do jeziorka. Brzegi zbiornika obsa-

dzi a ro linami, rosn cymi wcze niej przy ba-

gienku: tatarakiem, sitowiem oraz kowymi 

kacze cami i kosa cami. I niezapominajkami, 

które szczególnie lubi  mokre siedliska. 

W najg bszym miejscu jeziorka posadzi a kil-

ka grzybieni. Ich oryginalne kwiaty s  ozdob

stawu latem, a du e li cie pe ni  funkcj

parasoli ochronnych, pod którymi ch tnie 

skrywaj  si  ryby, kiedy podp ywaj  tu  pod 

powierzchni  wody.

Nic dziwnego, e w a cicielka nabra a

ochoty na podgl danie ycia stawu nie z brze-

gu, a z bli szej perspektywy.

Odpoczynek na wodzie, 
zamiast na brzegu
W tym celu, wspólnie z bratem, zbudowa a

pomys ow  altan . W g b stawu wypu ci a

drewniany pomost, a na jego ko cu, na 

okr g ej platformie, skonstruowa a a urow

zadaszon  wiat . Ale myli si  ten, kto my li, 

e ca a budowla stoi na palach, wbitych 

w dno stawu. Oryginalnym rozwi zaniem 

jest oparcie jej na dziewi ciu plastikowych 

beczkach. 

– Dla go ci bujaj ca si  niczym statek na fa-

lach altana jest niema ym zaskoczeniem. Przy 

ma ej liczbie osób, altana jest stabilna i prawie 

nie czuje si  ko ysania. Co innego, kiedy zbiera 

si  spora gromadka. A ile nieraz jest miechu, 

kiedy trzeba wywa a  ci ar altany! Co wa -

ne, nigdy nikomu nic z ego si  nie sta o, za to 

wszyscy maj  dobr  zabaw .

Przewiewna altana na wodzie ma jeszcze 

jedn  wa n  zalet . Jest znakomit  och od

podczas upa ów. Zreszt  w a nie w tym celu 

równie  powsta a. Dopiero do wiadczywszy, 

e bywaj  w lecie takie dni, kiedy na tarasie 

i w domu jest zbyt gor co, pani Eugenia wpa-

d a na pomys  jej zbudowania. I nie zawiod a

si .

P ywaj ca altana by a atwiejsza i ta sza 

w realizacji ni  budowa na rodku stawu 

sztucznej wyspy, potem altany i przeprawy do 

niej. Bo i tak  mo liwo  rozwa a a. 

W letniej kuchni
Uroki i praktyczne funkcje letniej kuchni 

w a cicielka pami ta a z dzieci stwa na wsi. 

Nie wyobra a a sobie jej braku we w asnym 

ogrodzie. To tutaj, a nie w tradycyjnej kuchni, 

przez wiele miesi cy w roku gotuje i sma y

potrawy o intensywnych zapachach. To tutaj 

robi przetwory na zim . Tutaj wreszcie cz sto 

urz dza ogrodowe przyj cia z potrawami 

pieczonymi na ogniu i w piecu chlebowym.

O przyj cia w letniej kuchni prosz  j

wszyscy. I rodzina, i przyjaciele, bo potrawy 

z pieca maj  prawdziwie swojski i niepo-

wtarzalny smak. Specjalno ci  w a cicielki 

s  cebulaki oraz dro d owe pierogi z serem 

i mi t , podawane tak jak w jej rodzinnym 

domu, ze mietan . Na deser za  p czki 

z w asn  konfitur  z ró y. Do tego naparstek 

domowej roboty nalewki z pigwy.

Letnia kuchnia zajmuje prawie po ow  go-

spodarczego budynku, który stan  nieopodal 

domu mieszkalnego. Ma powierzchni  16 m2.

Pani Eugenia równie  tutaj zadba a o funk-

cjonalne szczegó y. Wyposa y a j  w elek-

tryczno  i wod , zlewozmywak i lodówk .

Zbudowa a kuchni  w glow  i piec chlebowy. 

I nie koniec na tym.

Z wn trza kuchni mo na bezpo rednio 

wej  do piwniczki ziemnej. Pomieszczenie 

piwniczki, zag bione w pod o u na 165 cm, 

mie ci si  ju  poza obr bem letniej kuchni, 

pod nasypem ziemnym. Jest to wietne miej-

sce do przechowywania napojów, przetworów 

z sadu i warzywnika oraz produktów, które 

nie zmie ci y si  w lodówce. Jest to równie

magazynek cebulek i k czy ro lin ozdob-

nych, których co roku jest ca a moc.

Atrakcji w ogrodzie
ci g dalszy
Nie jest dzie em przypadku, e warzywnik 

i jagodnik znajduj  si  blisko letniej 

kuchni i piwniczki ziemnej. Pani Eugenia 

sprytnie schowa a je za szerokimi rabatami 

bylinowymi, rozci gaj cymi si  wokó

stawu. Kwatery z krzewami owocowymi: 

borówkami ameryka skimi i malinami, 

oraz rozleg y warzywnik z daleka nie s

widoczne, za to niezwykle po yteczne. 

S  te  tutaj poletka eksperymentalne, bo 

w a cicielka w ród pospolitych jarzyn do 

zupy, co roku zak ada poletko: a to ze sko-

rzoner , a to z fiku nymi odmianami sa aty. 

Miejsce na warzywa jest wietnie dobrane 

– nas onecznione, a jednocze nie wilgotne, 

pozwala wi c na osi ganie wysokich plo-

nów. Jest wi c co gotowa  i przerabia .

Pani Eugenia chcia a przez ca y rok 

podziwia  jeziorko. Z tego powodu 

przestrze  przed budynkiem pozostawi a

otwart  i przeznaczy a na trawnik. Rozleg y

trawnik te  ma wa ne zadanie. Powi ksza 

perspektyw  ogrodu i tworzy plac zabaw dla 

wnucz t.

Z tego powodu szerokie rabaty z ro lina-

mi znajduj  si  tylko na jego obrze ach. Na 

tle olszynowego lasku od strony po udnia 

rozci ga si  kolekcja ro lin wrzosowatych: 

azalie, ró aneczniki, magnolie, pierisy 

i wrzosy. Pomi dzy nimi rosn  ro liny 

iglaste oraz krzewy li ciaste: perukowce, 

arnowce, tawu y oraz kar owe odmiany 

wierzb. Wierzby pani Eugenia upodoba a

sobie szczególnie, poniewa  razem z ol-

chami tworz  naturalistyczne otoczenie 

posesji.

Zwarte grupy ro lin ci gn  si  równie

dooko a budynku mieszkalnego. Przy po-

udniowej cianie oran erii wietnie czuje 

si  niewielkie rozarium, natomiast po prze-

ciwleg ej stronie domu w cieniu i w kwa nej

glebie – krzewy hortensji.

Za domem znajduje si  sad. W a cicielka 

posadzi a tam porzeczki, agrest i ró e na 

konfitury, brzoskwinie, wi nie i liwy. 

Budynek mieszkalny skutecznie ochrania 

drzewa i krzewy owocowe przed mro nymi 

wiatrami ze wschodu.

– Ciesz  si , e zd y am przed emerytur

zbudowa  dom i za o y  ogród. Od dzieci -

stwa lubi am grzeba  si  w zieleni. A teraz 

z wiekiem ta pasja si  jeszcze pog bia.

Powrót na wie  to najlepsze, co mi si  przy-

trafi o. Wa ne, e mój ogród jest tak samo 

funkcjonalny jak dom. Dla mnie liczy y si

nie tylko adne widoki.
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