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lat zajmuje się projektowaniem l realizacją

POWIERZCHNIA:110 n2
GLEBA: nawieziona

ogro'

WYSTAWA: polu

dÓw' GlÓwnie są to ogrody prywatne, ale chętnie podejmuje

GŁOWNE

się także projektowania parkÓw i zieIenl w terenach miejskich'

Na swojm koncie ma pro]ekty ogrodÓw miejsklch, tarasÓw
i oranzer]i, jak rÓwniez parkÓW 0 powierzchnL kilku hektarÓw,
zieleni wokÓl flrm oraz przy

restauracjach

*.'{

zacji J zaskaku]ących rozwązań'
W jej dorobku znalazly się między innymi: rea|izacje wlasnych pro]ektÓw zieleni przy
obiektach McDonald's w Polsce I na Lltwie (Wilno), projekty: ogrodu przyjaznego dla
niepelnosprawnych przy domu mode|owym Muratora w JÓzefoslawiu oraz parku we wsi
skweru przy ul' Kopernika w By'tomiu

0drzańskim (wspÓlautor Zbigniew Sahajdak) udzial w projekcie budowlano-wykonawczym rewaloryzacji parku im, H, Jordana w Krakowle, projeK zagospodarowania

telenu

zieIeni miejskie] przy u|' Kożuchowskiej w Bytomiu Odrzańsk]m oraz terenu zieleni przy
restauracji ,'BÓŹana'' w Warszawie, koncepcja zagospodarowania

sch od n i a

nowatorski, kaneralny,

nity ogrodek

,

Projekty ogrodÓw przydomowych wykonuje Zgodnie Z zasadami sztuki ogrodowej' ale
bardzo ]stotne jest dla niej to, żeby ogrÓd zaspokajal przede Wszystkim oczekiwania
i potrzeby użytkownika' Dba' żeby w je1 projektach nle zabraklo interesujących aran-

Łękuk na Mazurach' koncepcja Zagospodalowania

d n i owo -w

cEcHY

patlo na warszawskiej

Sadybie oraz terenu zielenl przy restauracji ,,iulianna" w Piasecznie.

Nłały ogród polł.stał na \Ąlarsza\Ą/skiej Sad1'bie. Teren za'
mkniętyjest ze r'r.,szystkich stron ścianami. Z dlłóch stron

otacza go dom w kształcie litery ,,L'', a z dwóch pozostałych ogrodzenie w formie muru. Przez mur od sąsiadów
przer'r,ie sza się imponuj ącvch rozmiarów bluszc z
Qredera

helix').

Na dztałcę rósł stary lilak,

b1ł w tak kiepskiej kon-

d1.cji, że projektantka postanowiła z niego zrezyłnować,

a takżę pnąCa róża i piękna hortensja, które zostały za-

chor.vane. Ti:.żprzy bud'vnku znajdor,r'ał się taras, na środ-

ku działki r'r1'budorvano prostokątny, betonow1, zbiornik
rł.odnv bez charaktcru, którv \yraz z pochylającą się nad

nim lvie rzbą iwą tlvorą,ł Smutnv widok. Projektując norłr'ogród' nalezałcl ucz1,nić z niego głórł'n1, atut pa1io. Zr.
czenie m rłłaścicielibyło zaIożcnie nier'vielkiego trawnika
i optl,czne por'r,iększeni e działki.
Ponierł'aż teren jest dobrze nasłoneczniony t zacl'szny; mozna było strł.orzvć patio o charakterze śródzięn-

podpora pod pnącza
podpora pod pnącza i lustro

taras - plyty kamienne

w donicy
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Ilrll
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granitowej

nawierzchnia z kostki granitowej

trawnik

oświetlenie

(t

:'2s z meblami wypoczynkowymi

' ']llorskim. Jasny kolor ścian oraz pł1,t,v na tarasie,
.tble i ccramika zostały odporł'iednio dobrane do te- , zamierzenia. Podobnie było z roślinnością'Wonne
-.,tLlrrki roślin - macierzanka (Thumus serplryllum), szaŁ-

Widok na fontannę

pnąCza i metalolr,e PrQtV trł,orzą
ciekarł1. rysunek na tle ścianr''.Kształt podpór prz\po-

W stanie bezlistn,vm

mina we.jściazw,tęń'czone łukiem. W jedn,vm z nich,
znajdującyrn się na osi głórł'nej llyjścia z salonu, zapro-

l.i omszona (Saluia nemorosa),larvenda (Lauandula an' ,Itfolia) - prz1łvołują na m,vślsłcinecznv gorącv kli'''1t. a jałowiec (Juni|1erus scof1ulorum 'Blue Arrorł'')

jektorł'ano lustro, które przeclłuża perspektr'rr'q i optr-cznie porł,iększa ogród, strvarzając rł.razenie, żę za nim
jest drugie \Ąrnętlze.

-.:ll kolorze, imitując1. sr.voją fakturą naturalny ka''i.-łi, W cicniu płóciennego parasola mozna tu rł1'god'
'_'- \\a'począć nawet w bardzo upalne dni, a suche,
-.l]ie pou,ietrzę orzeźwia cz,vsta r'voda z fontanny.
l:rr,rrnik zajmuje centralne mie.jsce kompozycji . Z jed' ,j stron,V obejmuje go niski, Stlzyzonv ż1m'opłot
ilukszpanu (Buxus sem|2eruirens), który SWą geome:-'cztrą formą podkreśla kształt zbiornika. Teren do.l,,ła pokr).wa nawierzchnia z drobnej kostki granito,j. W;'gospodaror'vanie na tak małej porł'ierzchni
,iclr miejsc do r'r'ypoczYnku powiększa opt1-cznie
-l'ód. Podkreślato dodatkowo z,różniccxlanie na.rrzchni ogrodow1'ch; kamienne płyty na tarasie
'' .'stka granitorł'a rł' ogrodzie. Kolory zastosor'r'anych
-.teriałów to jasne odcienie bezu i ćcru, dzięki któ'':]l \r.nętrZe jest jasne, śrvietliste i słoneczne.
Uzupełnieniem śródziemnomorskich klimatów są
: ś1inl- jednoroczne - pelargonl,e (Pelargonium) u, teta:. ro\r\ch donicach.
\a przecirł'Iegłej do tarasu ścianie zaprojektor'r,ano
_.'tz'ilorł,e podpory pod pnącza. Nalvet w okresie zimy;
- l.' nie korzysta się z ogrodu, miejsce to musi rłvglądać
:akcl'jnie, gdyz rozpościera się na nie r,vidok z salonu.

Widok z hortensją

i zabarr,r'ieniem nawiązuje do śród''-j1llnomorskich cyprysów. Słoneczny taras i bortnice
]]tannY projektantka propono\'vała wyłożyćpłytami
ifa\\,ertYn u. Ze lvzględór'v praktycznych właściciele
-' ilrali.jednak ll.ysokiej jakciści gres lv jasnym, kremo-

t. ,lirn pokrojem

