
Temat: Pamiętajcie o ogrodach….



Gdy dawni architekci projektowali pałace i 
rezydencje, nie zapominali o otaczających je 
ogrodach. A właściwie to budynki miały być
wkomponowane w przyrodę, którą
odpowiednio podporządkowano wizji 
architekta. Dziś wielu z nas mieszka w 
blokowiskach i na zamkniętych osiedlach, 
w których nie ma dużo miejsca dla zieleni. 
Może przykłady z poprzednich epok 
zachęcą nas do myślenia o tym, jak w 
warunkach miejskich moglibyśmy otoczyć
się dobroczynną roślinnością.



Francuski Angielski

(Wersal, Książ, Wilanów) (Łazienki Królewskie)

Japoński 
(ogród zen)



Renesansowa Villa Rotonda została 
zaprojektowana według zasad harmonii, 
proporcji i symetrii przez włoskiego 
architekta Andreę Palladia. Zbudowana na 
planie kwadratu, jest przykryta niewielką
kopułą. Całość przypomina antyczną
świątynię. Ten przykład idealnej 
renesansowej willi stał się źródłem inspiracji 
dla wielu późniejszych budowli powstałych 
w okresie klasycyzmu, takich jak pałac 
Królikarnia w Warszawie oraz pałac w 
Lubostroniu.







Przedstawione ogrody są zaprojektowane w 
stylu francuskim. 

Wzorem dla wielu barokowych ogrodów był
słynny podparyski Wersal, który przez 
blisko sto lat był oficjalną siedzibą króla 
Francji, a więc także stolicą kraju. Niczego 
nie zostawiono tu przypadkowi.

Symetryczny układ i geometryczne wzory 
tworzą wrażenie, że patrzymy na 
kunsztownie zdobiony zielony dywan. 
Przyroda nie rozprzestrzenia się
samowolnie, ale została podporządkowana 
wizji projektanta i rękom ogrodnika. 



Współczesny widok fragmentu ogrodów Wersalu



Przeciwieństwem sztucznych i regularnych 
ogrodów barokowych jest ogród angielski, 
cieszący się popularnością w kolejnych 
epokach – klasycyzmie i romantyzmie. 

Wydaje się bardziej naturalny, a co za tym 
idzie – sentymentalny i nastrojowy. 
Przykładem może być założenie ogrodowo-
parkowe w Arkadii koło Nieborowa. 

Może się nam wydawać, że mamy do 
czynienia z naturalną dzikością i bujnością
przyrody, jednak wbrew pozorom tu także 
wszystko dzieje się pod czujnym okiem 
architekta i ogrodnika.
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koniec XVIII wieku



 Ciekawym pomysłem na własny kawałek zieleni 
mogą być niewielkie ogródki, inspirowane np. 
sztuką Japonii. 

 W tak zwanych ogrodach zen realizowano 
zasadę prostoty i skromności. Nie ma tu 
specjalnie hodowanych kwiatów, więc 
pielęgnacja ogrodu nie wymaga dużo czasu. 

 Cechą charakterystyczną są drobne, jasne 
kamyki rozsypane i starannie zagrabione wokół
krzewów i większych głazów. W niektórych 
wersjach ogródków zen znajdziemy niewielkie 
oczko wodne lub szemrzący strumyk. 

 W takim ogrodzie można doświadczyć ciszy, 
spokoju, równowagi i harmonii z naturą.





Ogrody zamku w Książu





Zamek na Wawelu



Na koniec dla umilenia link do piosenki 

„Pamiętajcie o ogrodach…” Jonasza Kofty

 https://www.youtube.com/watch?v=G8OUQW8ycB4
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