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Najbardziej
ukwiecony ogród
w Wołominie
Na początku wakacji Urząd Miejski w Wołominie ogłosił konkurs
„Ukwiecony Wołomin - najbardziej ukwiecony ogród lub balkon”.
Pierwsze miejsce zdobyła mieszkanka Wołomina Elżbieta Rączka,
która jak przyznaje, zgłosiła się
spontanicznie w ostatniej chwili.
Zwyciężczyni konkursu jest ogrodnikiem-samoukiem, z wykształcenia
budowlańcem, pedagogiem i artystą-plastykiem (ukończyła Studium
Architektoniczne, Pedagogiczne i
Nauczycielskie o kierunku plastycznym oraz Politechnikę Radomską Wydział Nauczycielski, specjalność
plastyka, kierunek malarstwo). Przez
wiele lat związana zawodowo i nie
tylko z ZS nr 1 im. Z. Nałkowskiej
w Wołominie. - Do tej szkoły ja
chodziłam, później moje dzieci,
tam też uczyłam plastyki i techniki
w podstawówce i liceum - mówi
Elżbieta Rączka. - Tematem konkursu był „najbardziej ukwiecony
ogród”, a tak się złożyło, że w tym
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roku kwiaty narażone były na upały
i ulewy, więc martwiłam się, że
niewiele z tego ogrodu zostanie
do przyjścia komisji konkursowej.
Jednak rośliny przetrwały i powitały
komisję szeroką gamą swoich barw
i pięknym zapachem. Przybyłym
gościom bardzo podobało się, że
nie jest to typ otwartego ogrodu, ale
pełen zakamarków, jak go nazwali
„tajemniczy ogród” - wspomina.

Tajemniczy ogród

Jak to ktoś pięknie ujął: „Z ogrodem jest jak z kobietą - nie można
go tak od razu odkryć, trzeba powoli,
po troszku”. Jak twierdzi, nie było
żadnego wzoru idealnego ogrodu.
- Pomysły biorę z głowy. Wszystko
wymyślam zależnie od potrzeby,
gdy chcę na przykład stworzyć jakiś
zakątek - przyznaje. W ogrodzie
znajduje się wiele budowli, według
projektu Elżbiety Rączki, tj. wędzarnia z paleniskiem, rozsadnik z młodziutkimi sadzonkami, przydomowy
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Rączka w swoim ogrodzie. Fot. A.M.

warzywniak z cukinią, pomidorami i
dorodnymi selerami czy tzw. domek
ogrodnika, czyli pomieszczenie na
narzędzia ogrodnicze. Także różnego rodzaju, czasem jednoosobowe
altanki, zaciszne kątki, zwane przez
właścicielkę nagrodzonego ogrodu
„świątyniami dumania”, są robione
na „zamówienie u męża” pani Eli,
który z racji nazwiska i wykonywanych prac zyskał już przydomek
„złotej Rączki”. Są także „pozostałości architektoniczne”, udające
fragment starego dworu, ale jak
się okazuje, to tylko trochę ponad
100-letnich cegieł i okno znalezione na starociach, zaprojektowane
na zagadkową dekorację. Każdy
domownik znajdzie tutaj coś dla
siebie, czy szuka słońca czy chłodu
i cienia w upalny dzień. Dzięki solarnemu oświetleniu i słoiczkom na
klimatyczne światło świec, ogród jest
miejscem całodobowym. W ogrodzie można też znaleźć kilka rzeźb,
podarowanych przez znajomych
artystów, m.in. drewnianego koguta.
Nie brakuje też typowego dla takiego
miejsca obiektu, czyli oczywiście
stracha na wróble.

W przyrodzie nie ma kątów prostych, więc wszystkie ścieżki wiją
się jak strumyczki pośród krzewów i
kwiatów. Dodatkową atrakcją ogrodu
są małe, klimatycznie ulokowane
fontanny i akwen na kształt jeziorka z mostkiem. Wiele roślin pani
Ela sama przywozi znad rzeczek
i jezior, jak np. pływające żółte
grążele, strzałkę wodną czy moczarkę kanadyjską. Z wody korzystają
wszędobylskie tutaj żabki oraz ptaki,
które dzięki konarom włożonym do
wody, chętnie przychodzą się napić.
Na terenie ogrodu, oprócz oczywiście
budek dla ptaków, znajdują się też
budki dla nietoperzy. Z racji, że ptaki
są dokarmiane cały rok, jest ich tutaj
bardzo dużo. Oprócz domowych
psów, w ogrodzie pojawiają się także
oswojone, polne myszki łodygówki.
Masowo występują też, niestety,
ślimaki, z którymi jak przyznaje,
przegrywa nierówną walkę.
Ogród jest uprawiany od ponad
30 lat i stanowi część rodzinnej,
dziedziczonej działki, na której wciąż
znajdują się stare drzewa - sosny
i modrzewie, którym właścicielka
nieco podcięła gałęzie, by nie zabierały światła pozostałym roślinom.
Ogromne świerki rosnące przed
domem były niegdyś przycięte na
kształt palm, przez co posesja zyskała nazwę „domu pod palmami”.
Niektóre drzewa oplata kwitnący bluszcz nadając im nietypową,
ukwieconą formę. W centralnej części ogrodu rośnie równie wiekowa
jabłonka przycięta a la bonsai. Nawet
jeśli stare drzewa są wycinane, to
nigdy do pnia, zostawia się konar,
który służy jako rusztowanie, np.
dla trzmieliny. Wiele fantazyjnych
konarów jest też wykorzystanych do
podtrzymywania roślin, co wygląda
zdecydowanie lepiej niż plastykowe
rurki. Niektóre znane gatunki roślin
są potraktowane w nietypowy sposób, jak np. berberys wyprowadzony
na drzewko o kształcie dużego,
otwartego parasola. Posadzone na
obrzeżach okazałe cisy, bukszpany i
tawuły otulają ogród tworząc zaporę
przed wścibskim okiem z zewnątrz.
Powszechna ogrodowa „tujoza” tutaj
prawie nie występuje, poza podjazdem dla samochodu, gdzie było zbyt
mało miejsca na inne krzewy.

Moc kolorowych
kwiatów

Elżbieta Rączka mieszka w Wołominie „na górkach”, gdzie panuje
żółty piasek, czyli ziemia zupełnie
nienadająca się na ogród. - Początki
były trudne, tata przywoził ziemię
od ludzi, którzy mieli pieczarkarnię
i przekopywał ją razem ze „złotym
piaskiem”, a potem wszędzie nam
rosły pieczarki i było fajnie. Niestety,
nawóz się szybko przetworzył. Żeby
stworzyć ogród musieliśmy wzbogacić teren i nawieźć mnóstwo ziemi,
inaczej marnie by nam tutaj rosło.
Dużo roślin jest zdobycznych, jak
podarowana wierzba mandżurska
- wyhodowana z patyczka. Mam też
nietuzinkowe okazy od znajomego ,
pracującego niegdyś w warszawskim
Ogrodzie Botanicznym. Chciałam
połączyć rośliny, które mają różne wysokości, niższe z wyższymi, żeby tworzyły naturalne kobierce. Większość
kwiatów to rośliny wieloletnie np.:
liliowce, hosty, lisie ogony, ciemierniki.
Jednoroczne rośliny, które uzupełniają
ogród to: aksamitki, fiołki trójbarwne,
nasturcje. Mowa głównie o polskich
kwiatach, takich z babcinych ogrodów,
jak np. chabry, suchołuski, dalie czy
kosmosy - dodaje Elżbieta Rączka.
W swoim ogrodzie ma jeszcze takie
gatunki kwiatów jak: floksy, hortensje,
geranium, georginie, fioletowe i białe
marcinki, niebieski oset, ozdobne trawy, rudbekie, klematis, pysznogłówki,
kosmosy, kokorycz wzniosłą, pelargonie, begonie, hosty, lilie, nawłoć zw.
mimozą, różne odmiany słoneczników
i pięknie pachnącą trojeść amerykańską, przyciągającą trzmiele i owady
zapylające. Na wiosnę same wysiewają
się błękitne niezapominajki, które
są po przekwitnięciu sukcesywnie
rozsiewane po ogrodzie, a także takie
zioła jak prawoślaz dziki czy płożący
się kurdybanek. Oprócz ozdobnego
bluszczu, w jej ogrodzie występują też
takie pnącza jak milin amerykański
czy wiciokrzew pomorski. Na wiosnę
pięknie kwitły i pachniały kwiaty magnolii, bzu, jaśminu panieńskiego czy
katalpy o oryginalnych, dużych liściach.
Mimo dużego zagęszczenia roślin
nie odnosi się wrażenia zbytniego
natłoku, uciekania do światła - rośliny regularnie są przycinane lub

przesadzane, jeśli jest taka potrzeba.
Ciekawostką może być fakt, że w całym ogrodzie w ogóle nie ma agrowłókniny, co wiąże się z ciężką pracą,
głównie na wiosnę, kiedy prawdziwą zmorą dla każdego właściciela
ogrodu są trudne do wyplenienia
mlecze i inne chwasty - które ostatecznie trafiają do kompostownika.
Jako wytrawna już ogrodniczka, ma
kilka wypracowanych patentów, np.
na jesieni przykrywa rośliny, które
potrzebują zabezpieczenia na zimę,
innymi ściętymi po uschnięciu.
W centrum ogrodu pod parasolem
jest miejsce ze stołem służącym
właścicielce jako ogrodowe atelier
do malowania. Inspiracją twórczą
często są kwitnące kwiaty. W jej
ogrodzie odbywają się plenery malarskie. Elżbieta Rączka prezentowała już swoje malarskie prace na
wielu wystawach indywidualnych
i zbiorowych na terenie powiatu
wołomińskiego oraz w wielu miastach w Polsce. Obecnie prowadzi
warsztaty plastyczne dla dorosłych
w Izbie Muzealnej, poświęconej
pamięci Wodiczków w Wołominie.
Do 10 września w wołomińskiej Galerii Przy Fabryczce na wystawie pt.
„Między słowem a obrazem” można
oglądać jej rysunki do poradników
i zielników Stefanii Korżawskiej
oraz ilustracje do książki mówiącej
o wizerunku kobiety, czyli wizaż i
stylizacja. (am)

