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Cel modułu 

 

Celem przedmiotu jest nabycie wiedzy i umiejętności: 

Poznania najnowszych osiągnięć sztuki ogrodowej i jej promocji. 

Wykonania projektu dzieła sztuki ogrodowej przy wykorzystaniu doświadczeń 
najnowszej sztuki i jego promocji. 

Treści modułu kształcenia – 
zwarty opis ok. 100 słów. 

Współczesna forma prezentacji nowości w sztuce ogrodowej. Przeglądy sztuki 
współczesnej – Kassel, Wenecja. Wystawy ogrodnicze w Polsce: Gardenia, 
Zieleń to życie. Ogrody i parki rzeźb – Orońsko, Europos Parkas. Wystawy 
ogrodowe - Francja Chaumond-sur-Loire. Wystawy ogrodów pokazowych – 
Anglia Chelsea Flower Show. Wystawy ogrodów tematycznych – Niemcy 
BUGA, Hamburg. Festiwal Ogrodowy w Bolestraszycach. Elementy 
kształtujące ogrody pokazowe. Sztuka środowiskowa i procesualna. Ogrody 
tymczasowe i dekoracje okolicznościowe. Dobór roślin do ogrodów 
pokazowych. Współczesne wzornictwo ogrodowe. Sztuka krajobrazu i sztuka 
w krajobrazie. Parki kieszonkowe i partyzantka ogrodowa. Idea i temat ogrodu 
pokazowego. Konstrukcja i struktura ogrodu pokazowego oraz ich znaczenie. 
Materiały stosowane w ogrodach pokazowych i ich znaczenie. Elementy 



dekoracyjne w ogrodach pokazowych i ich znaczenie. Relacja ogrodów 
pokazowych do architektury krajobrazu. Promocja sztuki ogrodowej poprzez 
ogrody pokazowe. Promocja regionu, zleceniodawcy, projektanta i wykonawcy 
poprzez ogrody pokazowe. 
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