


Poszukiwa!am wspó!czesnych tapet o orna-
mentach, które nawi"#" do tych opisów. St"d 
te# dominuj"ce w nowych salach restauracyjnej 
i konferencyjnej euforyczne motywy ro$linne. 
Kr"#y historia, #e meble gi%te, którymi urz"-
dzono pomieszczenia w uzdrowisku, zosta!y 
przywiezione z wystawy paryskiej w 1925 r. Do 
restauracji wybra!am wi%c pokrewne wyposa#e-
nie z polskiej fabryki mebli gi%tych. 

Budynek ma status zabytku i nie móg! 
zmieni& kszta!tu mimo rozbudowy swoich 
funkcji. – Obecnie przestrze' dzieli si% na dwie  
strefy: medyczn" i „historyczn"”. W pierwszej 
znajduj" si% diagnostyka obrazowa, ambula-
torium, blok operacyjny, oddzia! medyczny, 
strefa (zjoterapii, w drugiej – sale konferen-
cyjne, restauracja, kawiarnia oraz pokoje dla 
go$ci. Dla mnie jako architekta wn%trz by!a to 
fascynuj"ca przygoda projektowa, !"cz"ca si%  
z nieustannym balansowaniem na stykach tak 
ró#norodnych bran# po to, by osi"gn"& spójny 
efekt – zapewnia Ula Brzozowska-Majdecka. 
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– Wszystkie detale obiektu, których w ocenie 
konserwatorów nie da!o si% uratowa&, zosta!y 
wiernie odtworzone. W ca!o$ci oryginalne s" 
dwie koronkowe werandy i elewacja zachodnia. 
Przywrócono taras do k"pieli s!onecznych i ten 
przy restauracji oraz charakterystyczn" dla naj-
wi%kszego $widermajera wie#yczk% wie'cz"c" 
pó!nocne skrzyd!o. 

ZIELE! INSCENIZOWANA
Miejscowo$& s!yn%!a w mi%dzywojniu z dobro-
czynnego klimatu. Sta!a si% miejscem spotka' 
dla ludzi szukaj"cych wytchnienia od zgie!ku 
Warszawy. Dlatego istotna by!a rola otoczenia. 
Ogród i ca!a ro$linno$&, starannie dobrane  
i piel%gnowane, by!y wizytówk" uzdrowiska. 
Ros!y tu zarówno typowe dla rejonu sosny, jak 
i egzotyczne okazy: bananowce czy juki. Dzi$ 
mamy do czynienia z barwnym wspomnie-
niem mi%dzywojnia. – Podstawowym )ród!em 
historycznym by!y czarno-bia!e zdj%cia, które 
pozwoli!y odtworzy& zarys ca!o$ci. Da!o si% 

zidenty(kowa& np. gatunek ro$lin, ale ju# nie 
ich odmian% – mówi Anna Tarnawska, architekt 
krajobrazu, zajmuj"ca si% zieleni" zabytkow" pod 
k"tem konserwatorskim. – To rodzaj insceni-
zacji, która odpowiada wspó!czesnym trendom  
w projektowaniu ogrodów. Park kwitnie od 
marca do pó)nej jesieni, a krzewy wprowadzaj" 
dodatkowe akcenty kolorystyczne.

Ziele' stanowi kontynuacj% budynku,  
a tarasy i werandy – spójny !"cznik pomi%dzy 
nimi. Dzi%ki temu dzisiaj Nowy Gurewicz znów 
jest per!" w koronie Otwocka. Restauracja, 
kawiarnia i park s" ogólnodost%pne, a MIRAI 
Clinic ju# przyjmuje kuracjuszy. 

:7ǆ+A(50,�*A(:<�5(�A,>5ǂ;9A�� oddychanie 
zbawiennym dla p!uc powietrzem – tak by!o tutaj  
w mi"dzywojniu, dzisiaj do tego mo#na wróci$. 
Architektura i zielone otoczenie tworz% spójn% ca!o&$.

Uchwyci! d"ugowieczno#!.
Architektka pos!u"y!a si# dawnym,  
rzadko dzi$ u"ywanym w projektowaniu 
wn#trz j#zykiem, w którym proponuje si# 
przestrzenie bez wra"enia tymczasowo$ci, 
gdzie dba!o$% o detale, materia!y i tworzenie 
atmosfery miejsca s& kluczowe.
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TURNUS REHABILITACYJNY „ZDROWY KR!GOS"UP”:
! konsultacja z chirurgiem kr!gos"upa ! konsultacja z fizjoterapeut# ! konsultacja z dietetykiem 

! pakiet bada$ krwi ! terapia manualna ! trening medyczny ! %wiczenia usprawniaj#ce 
! zabiegi fizykoterapii ! sesje w komorze normobarycznej

Ka&dy program jest dopasowany do indywidualnych potrzeb Pacjentów.
Dla komfortowego pobytu naszych Go'ci przygotowali'my odrestaurowane pokoje 

dawnego skrzyd"a hotelowego pensjonatu, a posi"ki serwujemy w stylowej restauracji 
„Nowy Gurewicz”.

MIRAI Clinic Ul. Armii Krajowej 8, 05-400 Otwock
www.miraiclinic.pl
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