
POWIERZCHNIA: 2500 m²

GLEBA: gliniasta i gliniasto-piaszczysta

WYSTAWA: południowo-zachodnia

GŁÓWNE CECHY: zapożyczony krajobraz, wyspa rododendronów, 

dzikie zakątki

OGRÓD Z WYSPĄ RODODENDRONÓW©
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Wyspa z rododendronamiRabata wśród wrzosów i brzóz

go wyj ście, pod kre ślo ne dwie ma wi śnia mi ko lum no wy -
mi, pro wa dzi do ogro du. Tu taj moż na ćwi czyć za gryw -
ki do ko sza po wie szo ne go na ścia nie do mu.

Z do mu do ogro du moż na wyjść przez ta ras. Je go
kształt na wią zu je do oczka wod ne go. Obok głów ne go ta -
ra su za pro jek to wa ny zo stał tra wia sty ta ras dol ny, przed
któ rym ro śnie pla tan. Oba ta ra sy łą czą wie lo po zio mo -
we ga zo ny z ak cen tem wod nym. Ta ki układ za pew nia ła -
god ne przej ście w zie leń ogro du.

Głów nym ele men tem ogro du wy po czyn ko we go jest
staw. Znaj du je się on na głów nej osi wi do ko wej za ło że -
nia. Z jed nej stro ny ota cza on pół księ ży cem wznie sie nie

Głów ne za ło że nia pro jek to we dla te go ogro du to: po zo -
sta wie nie czę ści drzew owo co wych, wy bu do wa nie sta wu
oraz usy tu owa nie dom ku na na rzę dzia w oto cze niu wiej -
skich ra bat.

Te ren zo stał za go spo da ro wa ny w ta ki spo sób, aby
moż na by ło wy dzie lić wnę trza o róż nym cha rak te rze.
Fron to wi do mu to wa rzy szy re gu lar ny par ter z cię te go,
prze pla ta ją ce go się buksz pa nu i ci sa, na to miast ścia nę
ga ra żu wy ko rzy sta no ja ko tło dla grup ro ślin no ści.

Jed no z przejść z pra wej stro ny do mu, za pro jek to wa -
no ja ko cie ni sty za ką tek. Za to dru gie, z le wej stro ny, zo -
sta ło po dzie lo ne na dwa wnę trza. Pierw sze to wi ją ca się
Zło ta Ścież ka, pod sa dzo na ro śli na mi o zło to -żół tych li -
ściach i kwia tach, kwit ną cych o róż nych po rach ro ku.
Dru gie – pro sto kąt ny sa lon w cię tym li gu strze, z któ re -
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Li dia To kar ska

Ar chi tekt ka kra jo bra zu, ukoń czy ła Aka de mię Rol ni czą w Po zna -
niu oraz stu dia po dy plo mo we na Po li tech ni ce Wro cław skiej
i w war szaw skiej Szko le Głów nej Go spo dar stwa Wiej skie go.
Pro wa dzi fir mę Zie lo ny Sa lon zaj mu ją cą się pro jek to wa niem
i za kła da niem ogro dów.
W jej do rob ku znaj du je się wie le pro jek tów i za ło żeń zie le ni
miej skiej (m.in. pro jek ty re pre zen ta cyj nych miejsc Po zna nia: ul. Ro ose vel ta, ul. Pu -
ła skie go, Ron do Śród ka, zie leń przy Dwor cu Za chod nim, przy Teatrze Wielkim) osie -
dlo wej, przy fir mach i obiektach pry wat nych. Fir ma na le ży do Ogól no pol skie go Sto -
wa rzy sze nia Twór ców Ogro dów.



mi za kąt ka mi, prze cho dzą cy mi w za ło że nia na wią zu ją -
ce do par ko wych. Póź niej z za ro śli wy ła nia się do mek na
na rzę dzia pod drze wa mi owo co wy mi w oto cze niu tru ska -
wek, ma lin, ziół i ra bat kwia to wych.

z ro do den dro na mi oraz ocie nia ją cy mi je drze wa mi igla -
sty mi. Dzię ki te mu wy da je się, że ro do den dro ny ro sną
na wy spie. Po za tym uzy ska no od bi cie ro ślin w wo dzie.

Do sta wu wpły wa wo da z gór ne go oczka dwo ma stru -
mie nia mi – je den jest do brze wi docz ny z ta ra su, dru gi
z ogro du. Przy sta wie zaś znaj du je się ma leń ka piasz -
czy sta pla ża. Pa trząc z ta ra su, oprócz sta wu moż na do -
strzec naj waż niej sze ele men ty ogro du – oczko gór ne,
wgłęb nik z ła wecz ką pod wierz ba mi i wrzo so wi sko do -
peł nia ją ce gru pę krze wów.

Do spa ce ru za chę ca ją ele men ty ma łej ar chi tek tu ry
oraz kom po zy cje ro ślin ne. Wszyst ko za pro jek to wa no
w ta ki spo sób, że pa trząc z prze ciw nej stro ny, ma się
wra że nie, iż wi dzi się zu peł nie in ny ogród.

Dział ka do wy so ko ści sta wu jest bar dziej upo rząd ko -
wa na. Idąc da lej, wcho dzi my w część swo bod ną z dzi ki -
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Dzika ścieżka
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LEGENDA

� węzłowe partery z ciętego 
bukszpanu i cisa

� obraz z grup roślin na tle ściany
garażu

� cienisty zakątek
� złota ścieżka
� zielony salon z ligustru
� kamienny taras górny
 trawiasty taras dolny

� staw
� wyspa rododendronów
� oczko górne
� wgłębnik z ławeczką
� wrzosowisko
� założenia swobodne
� założenia swobodne
� domek na narzędzia
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