oGROD W RESTAURACJIo
& 6* *
E

ta

fu

a

0d ponad ]5

? ę*\r *ęł r;b"*

lat zalmuje się projektowaniem
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POWIERZCHNIA:300 n'Ż
GLEBA: nawieziona

rea|izacją

WYSTAWA: póln oc-poludnte

ogrodÓw. Glównie są to ogrody prywatne, ale chętnie podejmuje się takŻe projektowanJa parkÓw
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GŁOWNE

zieleni w terenach

cEcHY

nowatorski, kaneralny,

nily ogrodek

miejskich.

W iei dorobku znalazly się między innymi: realizacje wtasnych projektÓw zieleni przy obiektach McDonald's w Pol'
sce ina Litwie (Wilno), projekty: ogrodu przyjaznego dla niepetnosprawnych przy
domu mode|owym Muratora w JÓzefoslawiu oraz parku we wsi Łękuk na Mazurach, koncepcja zagospodarowania skweru przy ul' Kopernika w Bytomiu 0drzańskim (wspÓlautor Zbigniew Sahajdak), udziai w projekcie budowIano-wykonawczym
rewaloryzacji Parku im. H. Jordana w Krakowie, projekt zagospodarowanla terenu
zieleni m]ejskiej przy ul' Kożuchowskiej w Bytomiu Odzańskim terenu zieleni przy
restauracj| ,,RÓzana" w Warszawie, koncepcja zagospodarowania patio na warszaw-

skiej Sadybie oraz terenu zieleni przy restauracii ,,Julianna" w Piasecznie.

re stauracji ,,Rózana'' można wejść
lub
bezpośrednio z ulicy Chocimskiej
przez restaurację

Na teren ogrodu w

a pod

przez żeli,vną, Starą furtę. Działka jest zamknięta
z trzech stron, stąd teren był wyzrł'aniem dla projektanta. Naprzccir.v rł'ejściab1ła monotonna płaszczyzna ściany sąsiadującego budynku. Minusem był też brzydki rł,idok na sąsiadując,v teren szpitala i jego betonowe
ogrodzenie, a takżc uks zt ałtclrvanie działki z wyr aźnym
spadkiem rł' kierunku budynku
Cała koncepcję nor,vego projektu podporządko\Ą/ano
wyznaczeniu osi symetrii, które dz'ielą ogród na kilka
W,nętrz' Podział ten podkreśIa wzór na na'nvierzchni.
Częśćto gładka narvierzchnia z nieregularnych płyt ka-
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projektowane drzewa liściaste
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drzewa i krzewy istnieiące iglaste
drzewa i krzewy istniejące liściaste
drzewa i krzewy do usunięcia
projektowane drzewa liściaste
z koronami w formie wachlarza
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projektowane krzewy iglaste
projektowane krzewy liściaste
rośliny okrywowe, byliny, pnącza
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żywoplot
kwiaty jednoroczne

FI7

nawierzchnia z plyt kamiennych

v77V kostka granitowa mozaika 4x6 cm
V'a-/Ż

kostka granitowa szara 1 6x1 6x24
konstrukcje żeliwne

mie nnych, ręszta wvkonana jest z dlvóch rodzajórł' kostki granitowej.Wyraźny spadek terenu wymógł podział
na trzy tarasy Całośćzaprojektowałam tak, ab,v strł.'orzyć jak naju.ięcej kameralnych miejsc ze stolikami. Te
małe vr'nętrza wydzieione są formowanvmi zyrvopłotanri z cisór,r.. (Taxus x media'Hicksii), ostrrikrz ewu (Ilex mert, ae) lub z bukszp anu (Btłxus em|yeruirc ns')'
Na przedłuzeniu osi widokcllvej biegnącej przez lvejściow-ą furtę zaprojektor,l.ałam lustro otoczone żeliw-ną
konstrukcją, która sw-ciją lormą trvorzy wraże nie perspcktyły Przedłuża się w ten sposób rvidclk i por'viększa
optycznie W-nętrze, co daje lł,razenie, że dalejjest naStępnv ogród. Dodatkovr'o, $ościemają r'vrażenie, ż'e
lt oddali są jakieśosobv a tymczasem lt'idzą własne odllicie. Wzór żeliwnej konstrukcji i balustrady zaczerprręłam z zachow'anej, pięknej furty. Balustrada na murze oporo\ĄĄ'/m została wzbogacona rvazami z krviatami
na postumentach.
}ia przccięciu głótł'n1'ch osi stanęła lontanna' Na ścianie obo'k podpor'v z lustrem został u1konan1, rysunek
rr' tynku metoclą ssrallitto.
1\ajbardziej słoneczny taras urozm aicają platany
z koronami pror.r,adzonymi w formie wachlarza, którr'ch ciekar,vą formę będzie rł,idać natl'et zimąna tle ja'
sncj ścian1..
Wnętrzu z ostrokrzerł,ami towarzys7'y żeliwna podpora ze Sztucznąpcrspektyr'vą, rów,niez porośnięta pną;

e

e

.s

Widok z gÓry na ogrÓd

czami. Umieszczono rł' niej, na osi widokowej z wnętrza restauracji, wodozbiór przyścienny Z mosiężnvm
rzygaczem.
W połudnlowej częściogrodu, gdzie przervaża cień,
zapro.j e ktor'vano srł,obodn iej sz e. a)'ę zw ar t ę nas adze nia,

zasłaniając w ten sposób bctonorł,e ogrodzenie. Są to
a także bylinv cie-

głór,r.nie r6zaneczn1ki, cis1.i bluszcz,

niolubne. Podobny charakter mają obsadzenia przy

oknach pir'vnicznvch, gdzie przew ażająpaprocie.
Cały ogród urozmaicony j est kamiennymi dekoracj ami, donicami i łal'vami Chronos' co dodaje mu elegancji, a jednocześniespina całośćniczym klamra.

i r'łprorł.aclze nie
c]ementów małej architektury sprar'r'.ia, że ogróci
.jest atrakc1j nv przęZ cały rok, nar.vet zimą, kiedy mozna go podziwiać z okien restauracji i pensjonatu.
Prz er,vaga gatunkór,v zimozi elonych

'ur.ielu

=

.e

.9

o
Widok na pÓtnocną częŚĆ ogrodu z platanami

Balustrada z kamiennymi postumentami i wazami
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