
T
am, gdzie sto su je my na wię kszym ob sza rze
ele men ty na wierz chni, mu rów, czy ścian o bar -
wie ciem niej szej (sje nit, ba zalt) – mo że my
osią gnąć efekt „zmniej sze nia” per spek ty wy

i pew nej do mi na cji traw ni ka czy na sa dzeń nad ka mien ną
ar chi tek tu rą ogro do wą. Ma to zna cze nie w miej scach,
gdzie za le ży nam na ukry ciu form ka mien nych wśród ro -
ślin no ści, stwo rze niu pew nej ta jem ni czo ści i wy ek spo no -
wa niu pięk nych barw kwia tów czy krze wów. Sa ma na -
wierz chnia, mur ki czy na wet po je dyn cze gła zy kra jo bra -
zo we „to ną” wte dy wśród ro ślin. 

Po dob ne efek ty wy stę pu ją w stre fie bez poś red nio
przy le ga ją cej czy łą czą cej się z bu dyn ka mi. Za sto so wa nie
tam np. ciem nej kost ki ka mien nej ze sje ni tu spo wo du je
op tycz ne zmniej sze nie po wierz chni bru ku. Od wrot ny ma -
newr – za sto so wa nie żół te go czy jas ne go gra ni tu – spo wo -

du je op tycz ne zwię ksze nie wy bru ko wa nej po wierz chni
i po głę bie nie kon tra stu z zie lo nym oto cze niem. Cie ka we
przy kła dy po wyż szych za leż no ści za ob ser wo wać moż na
w ogro dach japońskich. Tam, gdzie ja poń skie mu pro jek -
tan to wi za le ża ło na „wto pie niu” ka mie nia w ro ślin ność
– sto so wał ka mień ciem ny lub wręcz czar ny. Tam, gdzie
chciał pod kre ślić je go kształt i sym bo li kę – np ja ko po je -
dyn czy ele ment no sta li gicz ny – sto so wał czę ściej bar wę
jas ną czy wręcz bia łą. Pięk ne ko lo ry klo nów ja poń skich,
czy aza lii za wsze jed nak le piej łą czą się z ciem niej szy mi ka -
mie nia mi, co wi dać np. w ogro dach ce sar skich w Kio to. 

W prak ty ce czę sto po peł nia się błę dy w wy bo rze ko -
lo ru ka mie nia w ogro dzie, nad mier nie przy wią zu jąc wa gę
do szu ka nia je go po wią zań z bar wą ele men tów bu dyn ku
ta kich jak ele wa cja, dach czy co kół. Za po mi na się wte dy
czę sto, że ele men ty ka mien ne wo kół bu dyn ku łą czą się

rów nież z ogro dem i wy ni ka ją z te go okre ślo ne kon sek -
wen cje prze strzen no-pla stycz ne.

Oprócz bar wy rów nież struk tu ra i tek stu ra ma ją wpływ
na pla sty kę i wi zu al ność ka mie nia w ogro dzie. Pia skow ce,
ba zal ty i po rfi ry cha rak te ry zo wać się bę dą jed no rod no ścią
ma te ria łu i bar wy. Brak licz nych prze bar wień, czy tzw. sło -
jów po wo du je, że ma te ria ły wy ko na ne z tych ka mie ni czę -
sto sto so wa ne są w po łą cze niu z ar chi tek tu rą bu dyn ku ja -
ko co ko ły czy ele wa cje, gdzie two rzą spo koj ne, jed no rod -
ne ko lo ry stycz nie i fak tu ro wo bry ły i po wierz chnie.

Wszędzie tam, gdzie po wierz chnia bru ku sta no wi du -
ży plac czy pa tio – ka mie nie ta kie jak jak gra nit i sje nit
– sta no wią do sko na ły ma te riał kon struk cyj ny. Zwłasz cza
ze sta wie nie drob no ziar ni ste go jas ne go gra ni tu w po łą -
cze niu z ciem nym, o bia łych drob nych pun kci kach sje ni -
tem – roz bi ja mo no to nię i upla stycz nia po wierz chnię bru -
ku. Tak skom po no wa na na wierz chnia na ba zie sje ni tu
i gra ni tu od bie ra na jest jak coś wię cej niż tyl ko pla ma je -
do rod nej bar wy i fak tu ry – ale sku pia wzrok na po szcze -
gól nych ele men tach.

Sje nit i gra nit drob no ziar ni sty wspa nia le kom po nu ją
się rów nież przed obiek ta mi re pre zen ta cyj ny mi. Na Dol -
nym Ślą sku jest wie le przy kła dów od re sta u ro wa nych za -
byt ko wych dwor ków i ho te li, gdzie oba te ka mie nie do -
sko na le współ gra ją pla stycz nie – two rząc par tie bru ku lub
in dy wi du al ne or na men ty.
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w ar chi tek tu rze kra jo bra zu 

Kamień w ogrodach od zawsze odgrywał rolę łącznika między naturą
a człowiekiem. Jego kształt, barwa i wreszcie sposób ułożenia miały i mają
niepodważalne znaczenie w kształtowaniu otaczającego nas środowiska.
Mając do dyspozycji szerokie spektrum barw, struktur i tekstur kamienia
możemy świadomie oddziaływać na nasz zmysł odbierania przestrzeni.

Ka mień

Kostki kamienne nie wy ma gają spe cjal nej pie lę gna -
cji i czysz cze nia. Nie wchła niają bru du i nie po ja wia -
ją się na nich na lo ty wa pien ne a li ście i tłusz cze nie
zo sta wia ją na nich trwa łych plam i za bru dzeń.

Na tu ral na kost ka bru ko wa jest znacz nie bar dziej od -
por na na dzia ła nie agre syw nych wa run ków atmo s fe -
rycz nych i za cho wu je pięk no i ko lor na tu ral ne go ka -
mie nia przez set ki lat.

A R T Y K U Ł  R E K L A M O W Y

SJENITOWA KOSTKA BRUKOWA I KAMIEŃ OGRODOWY
WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR:
Slag Recycling Sp. z o.o.
ul. Igołomska 28a, 31-983 Kraków
tel. 012 642 14 35, fax: 012 644 18 42
www.slagrecycling.pl, www.sjenitprzedborowa.pl


