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HISTORIA BALKONÓW SIĘGA XI W – CZASÓW 
ZAMKÓW I GRODÓW 

HURDYCJA-  rodzaj przenośnego drewnianego 
ganka,  mocowana na murze obronnym lub 
wieży, zastosowanie obronne 
  
W XIV w hurdycję zastąpiły murowane 
MACHIKUŁY wsparte na ceglanych lub 
kamiennych wspornikach. 
  
Od machikuł do balkonów jeden krok – 
włoscy architekci zaczęli budować cywilne 
„machikuły”, aby umilić życie mieszkańcom 
bogatych domów. 
  
W okresie baroku balkony pełniły funkcję 
ozdobną fasady budynku 
  
Namiastki balkonów można znaleźć już 
starożytności, na przykład w Pompei. 
Niestety po upadku Imperium Rzymskiego 
zapomniano o tym pomyśle. 
 
 
 
 
 



Pierwsze balkony w Warszawie  
W 1740 roku Stanisław Poniatowski wybudował w Warszawie przy ul 
Krakowskie Przedmieście (w miejscu stajni Zygmunta Augusta) 
pałacyk. Z braku miejsca reprezentacyjny podjazd zastąpiono w nim 
balkonem. 
  
W miejscu dawnego pałacu Poniatowskiego stoi teraz pałac 
Czetwertyńskich-Uruskich, z równie atrakcyjnym balkonem (zdjęcie 
po lewej).  
  
Balkon ten zapoczątkował modę w ówczesnych budowlach 
pałacowych na coraz piękniejsze balkony 
  
Po prawej balkon zaprojektowany specjalnie pod suknię damy - 
Kamienica Prażmowskich  
w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 87 
 

Balkon zaprojektowany specjalnie pod suknię damy- 
Kamienica Prażmowskich ul Krakowskie Przedmieście 87 



Do niedawna… 



Pierwszy konkurs na najpiękniej ukwiecony balkon 

Organizacja konkursu 
,,Warszawa w kwiatach i zieleni 
‘’ sięga czasów przedwojennych 
  
W 1938 nagrodzono pierwsze 
balkony. I miejsce zdobyły 
balkony pani Miry Zimińskiej -
Sygietyńskiej (późniejszej 
szefowej zespołu Mazowsze) i 
Zofii Wóycickiej. 
  
Po wojnie w 1971 Pani Zofia 
Wóycicka jako Prezes Oddziału 
Powiśle TPW zaczęła 
organizować konkurs na 
najpiękniejszy balkon w swojej 
dzielnicy, który stopniowo 
objął całą Warszawę. 
  
W 2004 roku wprowadzono 
nagrodę ,,Mister kwiatów’’, 
za ukwiecenie całego budynku.  
 
 



WSPÓŁCZESNE BALKONY LOGGIE TARASY 



Co należy brać pod uwagę, przystępując do 
urządzania tarasu?  

• Projektant tarasu powinien skupić 
największą uwagę na:  

 
• Doborze roślin odpornych na trudne 

warunki uprawy, odpowiednich do uprawy 
w pojemnikach. 

• Warunkach panujących na tarasie 
(nasłonecznieniu, sile i kierunku wiatrów, 
braku kameralności, zanieczyszczeniu 
powietrza) 

• Dopuszczalnym obciążeniu tarasu  
• Funkcjonalnym oświetleniu i wygodnym 

systemie podlewania  
• Trwałych i estetycznych nawierzchniach 
• Życzeniach właścicieli 
• Aspektach ekonomicznych 

  



Różany taras na dachu (proj. Eliza Różowicz 2010 r.) 
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Wybrane gatunki krzewów i krzewinek odpornych na 
ciężkie warunki na tarasach   

L.p. Nazwa polska Nazwa  łacińska 

1. Barwinek pospolity Vinca minor 

2. Berberys Thunberga Berberis thunbergii  ‘Maria’, ‘Kobold’, ‘Golden 
Rocket’,  ‘Dart’s Red Lady’, ‘Bogozam’, 
‘Bagatelle’,  ‘Atropurpurea  Nana’ 

3. Brzoza karłowata  Betula nana 

4. Bukszpan wieczniezielony Buxus sempervirens 

5. Dereń biały Cornus alba  

6. Irga dammera  Cotoneaster dammerii ‘Major’ 

7. Jałowiec  łuskowy  Juniperus squamata ‘Blue Star’ 

8. Jałowiec pospolity  Juniperus communis  ‘Glacier’ 

9. Jałowiec rozesłany Juniperus procumbens ‘Nana’ 

10. Ligustr pospolity  Ligustrum vulgare 

11. Pięciornik krzewiasty  Potentilla fruticosa 

12. Sosna górska  Pinus mugo 

13. Tawuła japońska Spirea japonica 

14. Trzmielina  Fortune’a Euonymus fortuneii 



Wybrane gatunki bylin i traw odpornych na ciężkie 
warunki na tarasach 

L.p. Nazwa polska  Nazwa łacińska 

1. Dzwonek dalmatyński Campanula portenschlagiana 

2. Dzwonek drobny Campanula cochleariifolia 

3. Dzwonek gargański Campanula garganica 

4. Dzwonek Poszarskiego Campanula poscharskyana 

5. Gęsiówka Arabis 

6. Goździk  Dianthus 

7. Macierzanka Thymus 

8. Płomyk szydlasty Phlox subulata 

9. Rojniczek pospolity Jovibarba  hirta 

10. Rojniki Sempervivum 

11. Zawciąg nadmorski Armeria maritima 

12. Żagwin Aubrieta 

13. Dąbrówka rozłogowa Ajuga reptans 

14. Krwawnik kichawiec Achillea ptarnica 

15. Smagliczka górska Alyssum montanum 

16. Kostrzewa Gautiera Festuca  gautierii 

17. Kostrzewa sina Festuca  glauca 



Wybrane gatunki pnączy odpornych na ciężkie 
warunki na tarasach 

L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska 

1. Winobluszcz  trójklapowy Parthenocissus  tricuspidata  

2. Winobluszcz pięciolistkowy Parthenocissus  quinquefolia 

3. Powojnik Clematis 

4. Róże pnące Rosea  ‘White  New Down’, 
‘Sympathie’, ‘Super Excelsa’-
do pojemników doskonała,’ 
Rosarium  Uetersen’, ‘Paul’s 
Scarlet Climber’, ‘Paui’s 
Himalayan Musk’, ,’New 
Down’-do cienia,’ ‘Dorothy 
Perkins’ , ‘Flamentanz’, … 



Modne rośliny polecane na tarasy – nie w pełni 
mrozoodporne, ale efektowne w kompozycjach 

l.p Nazwa polska Nazwa łacińska 

1. Gaura Lindheimera Gaura lindheimeri 

2. Werbena patagońska Verbena bonariensis 

3. Perowskia łobodolistna ‘Blue Spire’ Perovskia atriolicifolia ‘Blue Spire’ 

4. Miskanty Miscanthus 

5. Fargesia rdzawa Fargesia rufa 

6. Laurowiśnia wschodnia  Prunus laurocerasus 

7. Hortensja Hydrangea 

8. Dereń biały Cornus alba  

9. Wierzba japońska ‘Hakuro Nishiki’ Salix integra ‘Hakuro-nishiki’ 

10. Rdest pokrewny Polygonum affine 

11. Krzewuszka cudowna Weigela florida 

12. Glicynia Wisteria 

13. Róża Rosa  



Gaura Lindheimera 



Werbena patagońska 



Perovskia łobodolistna ‘Blue Spire’ 



Miskant 



Fargesia rdzawa 



Laurowiśnia wschodnia 



Hortensja 



Dereń biały 



Rdest pokrewny 



Krzewuszka cudowna 



Glicynia 



Róże 
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OŚWIETLENIE 
  

  

Rodzaje oświetlenia 
  

 oprawy wiszące,  kinkiety 

 

 oświetlenie w podłodze 
(oprawy najazdowe) 

 taśmy ledowe, węże świetlne 

 

 Lampiony na świece, 
świeczniki 

 oświetlenie solarne 

 

Oświetlenie punktowe w 
podłodze i w ściankach 
podestu 

  

Świecące detale 
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OŚWIETLENIE TARASU –inne możliwości 

Wąż świetlny Oświetlenie punktowe w 
podłodze i w ściankach podestu 

Świecące detale 



OŚWIETLENIE TARASU 

Naświetlacz w donicy- 
reflektorek halogenowy 

Oświetlenie punktowe  w 
donicy pod roślinami 



OŚWIETLENIE TARASU 

Oświetlenie ścienne 

Oświetlenie  

solarne 

lampiony 



Taras na dachu przy ul Dolnej z ekranem z 
laminatu (proj. Eliza Różowicz 2011 r.) 
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Rdest  pokrewny 



Taras na dachu przy ul Dolnej z ekranem z 
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Taras na dachu przy ul Dolnej z 
ekranem z laminatu (proj. Eliza 

Różowicz 2011 r.) 



Inne rodzaje osłon 
na tarasy i balkony 

•Drewniane panele  

•Rolety 

Rolety drewniane  
kratki 

Osłony wiklinowe 

Panele/ścianki 



Mały balkon z ciekawymi meblami - strona północna 
(proj. Eliza Różowicz 2012 r.) 
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Balkon z ogródkiem 
ziołowym  
(proj. Eliza Różowicz 
2012 r.) 
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Balkon z ogródkiem 
ziołowym  
(proj. Eliza Różowicz 2012 r.) 



Ciekawe rozwiązania - stolik na zioła 



Duży nowoczesny taras na dachu   
(proj. Eliza Różowicz 2015 r.) 
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Malutki balkonik w bloku z wielkiej płyty 
(proj. Eliza Różowicz 2014 r.) 
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Malutki balkonik w 
bloku z wielkiej płyty 
(proj. Eliza Różowicz 

2014 r.) 
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PODŁOGA NA TARASIE 
 
 
  

•Drewno egzotyczne lub deska 
kompozytowa. 
Thermo Jesion i Thermo sosna 
 
• Modrzew syberyjski 
 
Egzotyki: 
 
•Bankirai 
• Cumaru 
• Massaranduba 
• Garapa 
 
•  
 

Czym się różnią deski 
kompozytowe od drewna 
egzotycznego ? 
-nagrzewanie, mocowanie, 
konserwacja 



 

 Starzenie się drewna egzotycznego 

Po 3 latach  Świeżo założony taras 



Balkon na parterze z zimozielonym żywopłotem 
(proj. Eliza Różowicz 2012 r.) 
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Donice na taras  

• Lekkie  

• Łatwe do utrzymania 
w czystości  

• Drewniane, 
ceramiczne, z  
tworzywa 
sztucznego,  
metalowe 

• Samonawadniające 

 



Prezentację i materiały do niej można pobrać ze strony 
 www.roza-ogrody.com.pl   oraz 
https://www.facebook.com/TarasyOgrody 
 

Dziękujemy za spotkanie 
 

 
mgr  inż. architekt krajobrazu Eliza Różowicz 
mgr inż. architekt krajobrazu Aldona Zakrzewska  

http://www.roza-ogrody.com.pl/
http://www.roza-ogrody.com.pl/
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