
Architektura 

krajobrazu 

 

 
NAUKA: 

 
✓ Przedmioty ogólne jak  

w liceum 
✓ Ochrona środowiska  

i kształtowanie krajobrazu 
✓ Rośliny ozdobne 
✓ BHP w architekturze 
✓ Stylizacja ogrodów 
✓ Projektowanie z 

wykorzystaniem programu 
Gardenphilia 

✓ Urządzanie i pielęgnacja 
zieleni 

✓ Obiekty architektury 
krajobrazu 

✓ Język niemiecki zawodowy 
✓ Architektura i sztuka 
✓ Florystyka w architekturze 
✓ Kosztorysowanie w 

programie Norma PRO 
✓ Zajęcia praktyczne 

(minimum 50% czasu 
kształcenia) 

✓ Praktyka zawodowa –  
8 tygodni 
 

PRACA: 
 

✓ Przedsiębiorstwa terenów 
zieleni 

✓ Biura projektów  
i zagospodarowania 

✓ Szkółki (leśne, roślin 
ozdobnych) 

✓ Sanatoria, osiedla, ośrodki 
wypoczynkowe 

✓ Działy zieleni zakładów 
pracy 

✓ Wydziały zieleni 
samorządów 

✓ Pracownie urbanistyczne 
✓ Prowadzenie własnej 

działalności (przesadzanie 
drzew, projektowanie, 
urządzanie, pielęgnacja) 

✓ Praca za granicą (głównie  
w Niemczech) 

 

 

TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 

Tarce 19, 63-200 Jarocin, tel. (62) 747 24 43 

 
OGÓLNA INSTRUKCJA WYKONANIA PROJEKTU 

 

I. Na potrzeby konkursu „MÓJ WYMARZONY OGRÓD” – uczeń sam  

lub z pomocą nauczyciela 

1. Pamiętaj, że to ma być TWÓJ wymarzony ogród, stąd obowiązuje duża 

dowolność w doborze roślin i obiektów oraz ich oznaczenia. 

2. Przeczytaj dokładnie regulamin konkursu i stosuj się do zapisów tam 

zamieszczonych. 

3. Skorzystaj z załączników (nr 1, 2 i 3) do regulaminu, co uporządkuje i ułatwi 

Ci pracę. 

4. Polegaj na własnej wyobraźni i własnym pomyśle, bowiem w rzeczywistości 

ostatecznie o wszystkim sam będziesz decydował. 

5. Sztukę zawodowego projektowania i kosztorysowania z wykorzystaniem 

programów komputerowych, możesz poznać w czasie nauki w szkole 

średniej, wybierając rozwijający się kierunek: architektura krajobrazu. 

 

II. Zaprojektowanie własnego ogrodu – właściciel z pomocą architekta 

krajobrazu 

1. Ty jako właściciel ogrodu wskażesz miejsce i ewentualne sugestie do projektu 

ogrodu. 

2. Architekt wykona projekt biorąc pod uwagę: koncepcję ogrodu, sztukę 

projektowania, zasoby finansowe, otoczenie i stałe elementy działki, 

powiązanie z budynkiem, warunki świetlne, glebowe i wodne, strefy 

mrozoodporności, stosunki sąsiedzkie i uwarunkowania prawne. 

3. Architekt pomoże Ci urządzić ogród według projektu.  

 

III. Zawodowe projektowanie i urządzanie ogrodów i innych obiektów 

architektury – architekt z dyplomem technika 

 
Architekt krajobrazu wykona wszystkie prace wykorzystując różne programy 

komputerowe 

 

 

Opiekun: Magdalena Radowska, e-mail: magdalenaradowska.tarce@wp.pl 

mailto:magdalenaradowska.tarce@wp.pl


 

Kwiaty są jak wiersze, to poezja ziemi,  

zakochana jestem w niej po same uszy,  

napisane barwą, zawsze w tle zieleni,  

dostarczają zmysłom najpiękniejszych wzruszeń. 

Każda kwietna fraza zapachem odurza,  

roznoszonym wiatrem najsilniej wieczorem,  

w lotnych aromatach myśli swe zanurzam,  

niezależnie w jaką zakwitają porę. 

Kwiaty są muzyką, więc ucha nadstawiam,  

dźwięczą w metaforach, dodając im znaczeń,  

coraz inną muzę co dzień z nich wyławiam  

i dopóki żyję, nie umiem inaczej. 

 

 

1. Gdzie kwitnie kwiat – musi być wiosna, a gdzie jest wiosna – wszystko wkrótce rozkwitnie 
 

Friedrich Rückert – niemiecki poeta 
 

2. Kiedy w ogrodzie zwiędły już najpiękniejsze kwiaty i chwasty wydają się być urocze 

Sokrates – grecki filozof 

3. Chwast to roślina, której zalety nie zostały jeszcze odkryte 

Ralph Waldo Emerson – amerykański poeta 

4. Możemy narzekać, że różane krzewy mają ciernie lub cieszyć się, że cierniste krzewy zakwitają różami 

Abraham Lincoln – prezydent USA 

5. Człowiek potrzebuje do życia ogrodów i bibliotek 

Cyceron – rzymski pisarz, polityk i filozof 

6. Mój ogród jest moim najpiękniejszym arcydziełem 

Claude Monet – francuski malarz 

7. Ogrodnictwo to nauka, nauka, nauka. Na tym właśnie polega zabawa. Cały czas się uczysz 

Hellen Mirren – brytyjska aktorka 

8. Pamiętajcie o ogrodach. Przecież stamtąd przyszliście 

Jonasz Kofta – polski poeta, piosenkarz 

9. Być może klimat zamieni wiele terenów w pustynie, ale ogrody zostaną, jak oazy (…)      MR 

Jeśli chcesz – dopisz swoją sentencję (będziesz mógł ją przesłać lub przedstawić w czasie podsumowania konkursu  

i być może przebije się ona do mediów) 

10. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

OGRODY MAJĄ W SOBIE COŚ Z POEZJI I SZTUKI 

WIELCY TEGO ŚWIATA O KWIATACH I OGRODACH 


