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Wiele osób marzy o urządzeniu przestrzeni ogrodowej w konkretnej konwencji np. leśnej, 
śródziemnomorskiej, skandynawskiej, a może naturalistycznej lub angielskiej. Ogród przy-
domowy w każdej konwencji planuje się, obsadza i wyposaża nieco inaczej. Każda konwencja ma 
zwyczajowo przypisane konkretne rozwiązania kompozycyjne, materiałowe, czy konkretne 
wskazania w obszarze dobru roślinnego. Zupełnie inaczej projektuje się ogród naturalistyczny 
w duchu „dutch wave” i ogród angielski z rabatami w stylu Gertrude Jekyll i tak dalej. 
Niniejszy ebook powstał, aby ułatwić planowanie i urządzanie ogrodów w różnych stylach oraz 
dobranie właściwych rozwiązań. Korzystając z ebooka zrealizujesz swoje ogrodowe marzenia 
bez miotania się w gąszczu pomysłów, możliwości i rozwiązań.

Mam na imię Ania i jestem architektką krajo- 
brazu z wieloletnią praktyką projektową i wy- 
konawczą.  
Projektuję ogrody i tereny zieleni, prowadzę 
warsztaty i piszę bloga Fajne Ogrody. Cza-
sem, jako ekspert pisuję do gazet, lub poja-
wiam się w TV. 
Od kilku lat dynamicznie rozwijam działania 
edukacyjne online. Uczę jak planować fajne 
ogrody, które nie tylko wyglądają, ale również 
działają! Inspiruję posiadaczy ogrodów do 
porzucenia sztampy i śmiałego wyjścia poza 
schemat „rządka tuj pod płotem”.
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W niniejszym ebooku znajdziesz gotowe 
projekty ogrodów w popularnych obecnie 
stylach i konwencjach.  
Do danego stylu i konwencji dopasowa-
łam konkretne rozwiązania kompozycyj-
ne. Dzięki temu chcąc urządzić np. natu-
ralistyczny ogród w stylu „dutch wave”, 
możesz skorzystać gotowego projektu op-
tymalnego dla danej konwencji.  
Projekt dla każdego ze stylów rozrysowa-
ny jest na modelowym przykładzie ogrodu 
przydomowego. Proponowany układ 
kompozycyjny łatwo dostosujesz do swo-
jego ogrodu (chyba, że dysponujesz nie-
typowym terenem). 
Dzięki konkretnym wskazówkom bez pro-
blemu dopasujesz do każdej konwencji 
odpowiednie materiały i dodatki, wpro-
wadzisz pasujące rozwiązania. 
Każdy ogrodowy styl ma swój KOD kom- 
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pozycyjny i estetyczny. Do jednego stylu 
pasuje kompozycja formalna oraz linie 
proste, do innego kompozycja swobodna 
oraz organiczne kształty. W określonych 
konwencjach ważna jest symetria, a w in-
nych to asymetria układu jest kluczem. 
Jeden styl wymaga zastosowania stali i be-
tonu, inny drewna i kamienia.  
Niniejszy ebook rozkodowuje ogrodowe 
niuanse i pozwala na tworzenie stylowych 
ogrodów zgodnie z zasadami sztuki i regu-
łami danej konwencji. 

W ebooku „Fajnie Zaplanowane” nie znaj-
dziesz informacji o dobieraniu roślin do da-
nego stylu i konwencji. Wskazówki doty-
czące doboru oraz gotowe listy roślin dla 
różnych stylów ogrodowych znajdziesz za 
to w ebooku „Fajnie Dobrane”, który skupia 
się wyłącznie na aspekcie dopasowania 
roślin do stylu ogrodu. 

Jak korzystać z ebooka „Fajnie Zaplanowane”?
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https://efajneogrody.pl/ebook-fajnie-dobrane/


Ogród formalny  
o regularnej kompozycji. 
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Kompozycja ogrodu formalnego opiera się o proste, geome-
tryczne linie nawiązujące często do architektury budynku. 
Geometryzacja, symetria i osiowość to podstawowe cechy 
stylu formalnego.  
Styl formalny jest charakterystyczny dla ogrodów history-
cznych. Można go jednak z powodzeniem adaptować do ogro-
dów współczesnych. Sprawdzi się z klasyczną, nieco history-
zującą architekturą budynku mieszkalnego o charakterze wil-
lowym, rezydencjonalnym, czy tzw. polskiego dworku. Doś-
wiadczony projektant może pokusić się o połączenie tego kla-
sycznego konceptu nawet z nowoczesną architekturą.  

Kompozycje formalne najczęściej wykorzystuje się tworząc 
ogrody w stylu angielskim z bujnymi rabatami bylinowymi, 
strzyżonymi, zielonymi ścianami i topiarami. Można też 
pokusić się o wariacje na temat klasycznego stylu i rabaty an-
gielskie zastąpić bardziej trawiastymi w duchu holenderskiego 
nurtu  „dutch wave”. Nie polecam jednak łączenia tych dwóch 
trendów w jednym ogrodzie. Polecam za to konsekwentne 
zastosowanie jednej konwencji.  
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PRZEDOGRÓDEK.  
Podjazd i chodnik wejściowy.

TARAS. 
Taras wpisany w układ komunikacyjny. 
Na przedłużeniu osi głównej budynku 

i tarasu, altana z ozdobnym patio. 

OGRÓDEK WARZYWNO - ZIOŁOWY. 
Niewielki  warzywnik skrzyniowy. Skrzynie  
w kształcie litery L  obramowują  niewielki 

utwardzony placyk. Na placyku można umieścić  
akcent dekoracyjny  np. zegar słoneczny, 

poidełko czy rzeźbę. 
Zamiast skrzyń, można zastosować model 

„potagera”, czyli rabat warzywno - ziołowych  
z obwódką np. z bukszpanu lub lawendy.

BUDYNEK MIESZKALNY. 
Budynek mieszkalny jest połączony z garażem.  
Ściana garażu od strony warzywnika może być 

przeznaczona pod obsadzenie pnączem lub 
drzewkami owocowymi prowadzonymi „na płasko”.

ALTANA Z PATIO. 
Patio i altana zostały otoczone rabatami 

bylinowymi. 
W centralnym punkcie patio usytuowano niewielki, 

ozdobny zbiornik wodny 

MURAWA 
REKREACYJNA. 
Główna murawa - 
miejsce wypoczynku 
biernego (opalanie na 
kocu) lub/i zabaw 
dzieci (gra w piłkę).

ZIELONA ŚCIANA. 
Kompozycja formalna 
wygląda korzystnie, 
gdy jest wydzielona  
z otoczenia. 
Zaproponowano 
zieloną, formowaną 
ścianę z cisa lub 
żywotnika.

Kompozycja tego ogrodu przydomowego nawiązuje do klasycznych rozwiązań 
stosowanych w ogrodach formalnych. Mamy zatem geometryzację obecną w całej 
kompozycji. W dwóch kluczowych miejscach (układ: altana, patio, taras oraz warzywnik) 
wprowadziłam do kompozycji wyraźne osie symetrii (niewidzialne linie dzielące 
kompozycję na dwie równe, symetryczne połowy) i symetrię. Dzięki temu zabiegowi 
współczesne elementy programowe zyskały „historyzujący”, nieco rezydencjonalny sznyt.  
Wprowadzając konwencję formalną starałam się zachować balans między współczesnym 
charakterem ogrodu, a konwencją formalną. Dlatego wyraźne cechy stylu formalnego 
wprowadziłam tylko na fragmentach. W przypadku reszty ograniczyłam się do 
geometryzacji.
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Zastosuj  kompozycję symetryczną,  
w całym ogrodzie lub jego 

fragmentach, z wyraźną osią symetrii, 
która dzieli układ na dwie 

symetryczne połowy. 
Symetrię możesz delikatnie przełamać 

asymetrycznym rozmieszczeniem 
mocnych, wertykalnych elementów  

- drzew.

Postaw na proste linie 
ścieżek i rabat.

Wprowadź klasyczne motywy  
z ogrodów historycznych jak np. 

motyw parteru ogrodowego  
z ozdobnymi kwaterami  
- rabatami o regularnym 

kształcie (w tym wypadku 
wykorzystany w warzywniku).

Wprowadź zieleń formowaną  - tzw. 
zielone ściany jako izolacja przestrzeni 

ogrodu wzdłuż ogrodzenia 
(jednocześnie jako tło dla rabat 

bylinowych). W przypadku silnych 
nawiązań do estetyki angielskiej lub 

rezydencjonalnej wprowadź na rabaty 
topiary (nie jest to dodatek 

obligatoryjny). 

Drzewa możesz wprowadzić kierując 
się zasadą symetrii lub rozplanować 

asymetrycznie . W pierwszym 
wypadku podkreślisz formalny 

charakter kompozycji, w drugim nieco  
przełamiesz formalny klimat 

(rozwiązanie polecane do ogrodów 
przydomowych). 

Nie możesz przenieść do swojego ogrodu przykładowego 
projektu w całości? Wykorzystaj charakterystyczne cechy 
kompozycji i zastosuj w swoim ogrodzie!

Wykorzystaj elementy charakterystyczne konwencji 
formalnej we własnym koncepcie. Wprowadzenie 
charakterystycznych rozwiązań (motywów) pomoże 
czytelnie określić i wyrazić styl twojej przestrzeni.
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Rabaty bylinowe kipiące kolorami z dodatkiem 
drzew (pokrój regularny lub swobodny).

Klasyczne nawierzchnie z kostki 
granitowej, płyt kamiennych lub/i żwiru.

Drzewa owocowe prowadzone „na płasko”
rozpięte  na tylnej  ścianie garażu.

Zielone, formowane 
ściany - izolacja  
i tło dla rabat 
bylinowych.

Warzywnik 
skrzyniowy 
z centralnym 
placykiem.

Drzewa o regularnym 
kształcie koron (kuliste 
lub prowadzone „na 
płasko”).

Klasyczna (drewniana lub kuta) 
altana otoczona rabatami bylinowymi.

Jak urządzić ogród formalny o regularnej kompozycji w angielskim 
klimacie? 
Styl angielski, inspirowany twórczością Gertrude Jekyll świetnie sprawdzi się w połączeniu  
z kompozycją o charakterze formalnym.  Bujne, bylinowe nasadzania są równoważone 
przez proste linie rabat i trawnika oraz przez elementy zieleni formowanej (zielone ściany  
i topiary). Taka równowaga to klucz do udanej przestrzeni ogrodowej w klimacie 
angielskiego ogrodu. Drugim, dobrym patentem na angielskie klimaty w ogrodzie jest 
połączenie angielskich motywów rabatowych z kompozycją w duchu modernistycznym. 
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Prekursorką tzw. angielskich ogrodów i bylinowych rabat była 
brytyjska, kultowa projektantka Gertrude Jekyll. Jej twó-
rczość spopularyzowała angielskie rabaty bylinowe oraz 
ukształtowała klasyczny model brytyjskiego ogrodu przydo-
mowego. 
Gertrude Jekyll najczęściej współpracowała z architektem 
Edwinem Lutyensem. Tworzyli zespół projektowy, w którym 
Gertrude odpowiadała za koncepty roślinne. Zadaniem Lut-
yensa było opracowanie planu ogrodu, kształtu rabat, prze-
biegu ścieżek, zaplanowaniu elementów architektonicznych 
itp.  
Dzięki tej współpracy powstawały założenia ogrodowe na 
regularnych, zgeometryzowanych planach z prostokątnymi 
rabatami i ścieżkami krzyżującymi się pod kątem prostym. 
Regularny układ kompozycyjny równoważyły bujne bylinowe 
nasadzenia o żywych barwach, uzupełnione dodatkiem krze-
wów i pnączy.

WYRÓŻNIKI KONWENCJI: 

Nasadzenia roślinne w układzie piętrowym, często na 
tle muru lub zielonej, formowanej ściany. 

Operowanie „barwną plamą”, czyli jednogatunkowymi 
(jednoodmianowymi) grupami roślin. 

Topiary (strzyżone, zimozielone rośliny) najczęściej  
w formie stożka lub ostrosłupa rozmieszone rytmicz-
nie na obszarach rabat. Zimozielone, niskie, strzyżone 
obwódki rabat, najczęściej z bukszpanu.  

Stosowanie powtórzeń - stosowanie grupy tego same-
go gatunku (odmiany) lub tej samej cechy (np. kolor 
kwiatów) więcej niż jeden raz w kompozycji rabaty.

W angielskim ogrodzie nie 
może  zabraknąć typowej 

angielskiej ławki. Ostrożnie z 
kolorem białym, lepiej 

sprawdzą się odcienie brązu, 
szarości lub butelkowa 

zieleń.

W angielskim ogrodzie,  
jako dodatki, świetnie 

sprawdzą się elementy 
kute np . Zegar 

słoneczny lub poidełko 
dla ptaków.

Drewniane lub kute pergole i trejaże  
to popularne elementy ogrodu  

w angielskim klimacie. Podobnie jak  
w przypadku mebli, radzę unikać bieli, 

zarezerwowanej dla innych konwencji.

Topiary, czyli zimozielone rośliny 
formowane w kształt stożka lub kuli to 
klasyczny dodatek do angielskich rabat 

bylinowych. Zdobią i zapewniają 
strukturę poza sezonem. 

Kute lub drewniane 
podpory dla  pnączy są  

często wprowadzane na 
angielskie rabaty i do 

warzywnika.

Jak urządzić ogród formalny o regularnej kompozycji w angielskim 
klimacie?
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