
Targi GARDENIA – tysiąc odcieni zieleni w trzy listopadowe dni 

Jesień w pełni, czas więc na targi GARDENIA – doroczne święto roślin w samym sercu Poznania. Hasło 

przewodnie edycji 2022 to „Ekologiczny ogród”, który z trendu stał się standardem. Jak założyć  

i pielęgnować zieloną oazę tak, aby Matka Natura przecierała oczy z zachwytu? Tego zarówno 

profesjonalna publiczność, jak i hobbyści, dowiedzą się już 17-19 listopada na Międzynarodowych 

Targach Poznańskich. 

Szesnasta już edycja targów GARDENIA zgromadzi ponad 270 wystawców, wśród których znaleźli się 

zarówno liderzy branży ogrodniczej, jak i firmy debiutujące na poznańskiej scenie. Powierzchnia stoisk 

liczy ok 20 000 m2, a ekspozycja wypełni po brzegi pawilony 5 i 6, czyli dwie największe hale MTP.  

Gdy rośliny śpią, budzą się… ogrodowi eksperci! 

Z nadejściem jesieni eksperci-praktycy ogrodnictwa mogą nareszcie przenieść siły z ogrodu na scenę –

doświadczeniem i wiedzą podzielą się z widownią w czasie prelekcji, warsztatów i żywych debat 1:1. 

Nie zabraknie interesujących spotkań, m. in. z Rafałem Grabiasem, Bogdanem Kasperskim, ekspertami 

Zielonego Pogotowia, Sylwią Hennek, Wojciechem Kołodyńskim czy dr Joanną Gałązką i drem Jakubem 

Garnisem. 

Z Paryża do Poznania 

…i nie chodzi o inwazję croissantów tuż po poznańskim rogalowym święcie. Zarządcy paryskich 

parków: Lasku Bulońskiego, Parku Bagatelle, Parków Historycznych Paryża opowiedzą na żywo o tym, 

jak kształtują „pocztówkową” zieleń znaną na całym świecie. Ich prelekcje będą częścią 3-dniowej 

Areny Krajobrazu, prawdziwej gratki dla projektantów ogrodów prywatnych i terenów miejskich. 

Publiczność zobaczy także ekspertów: Jana Maruniewicza i Szkółkę Byczkowscy w akcji przycinania  

i formowania drzew i krzewów najczęściej spotykanych w przydomowych ogrodach. 

Nie „disco- łączka”, a świadome i nowoczesne projektowanie mikro- i makro-zieleni 

Praktycy ogrodnictwa powinni dobrze rozplanować pobyt na Gardenii. Oprócz Areny Krajobrazu będą 

mogli uczestniczyć w XVI edycji forum Miejska Sztuka Ogrodowa (temat: „Ekologia miasta”), 

warsztatach projektowania Gardenphilia Designer, posłuchać debat o mądrym projektowaniu w czasie 

Speakers’ Corner czy zaczerpnąć wiedzy o pielęgnacji drzew na stoisku Federacji Arborystów Polskich  

i w czasie konferencji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Twórców Ogrodów. Mocnym punktem będzie 

także start „Koalicji na rzecz miejskich łąk” – inicjatywy podnoszącej tematykę dobrych (i złych) praktyk 

w planowaniu terenów zielonych, w tym popularnych ostatnio łąk kwietnych. Poza programem 

wydarzeń szereg atrakcji i inspiracji przygotowują sami wystawcy, którzy zaprezentują ekologiczne 

nowinki (bio-podłoża, eko-nawozy, alternatywne białko bezkręgowców czy wydajne i trwałe narzędzia  

i maszyny). 

Listopad w kolorach tysięcy kwiatów 

Ramię w ramię ze świadomym ogrodnictwem pójdą w czasie Gardenii dekoracyjne inspiracje. Blisko 

100 florystów, w tym znani i cenieni mistrzowie florystyki Polski i Europy, w aż 13 pokazach da wgląd  

w najnowsze trendy estetyczne i ekologiczne. Oprócz Adwentu i Bożego Narodzenia, które zdominują 



tę część pawilonu 5 MTP, widzowie zobaczą pokaz nietuzinkowej florystyki ślubnej oraz inspiracje 

wprost z pałacu Buckingham. Szczególnie warte polecenia wydarzenia florystyczne: 

 otwarty pokaz mistrza florystyki Piotra Sekundy z okazji jubileuszu działalności Floral Academy 

(pierwszy od lat!) 

 pokaz na 10-lecie Stowarzyszenia Florystów Polskich (30 florystów na scenie, wśród nich m. in. 

Zbigniew Dziwulski) 

 Iza Tkaczyk i Premysl Hytych we wspólnym pokazie NIESKOŃCZONOŚĆ 

 florystyczne pokazy bożonarodzeniowe: Kwiaty&Miut, Monika Bębenek – Kwitnące Horyzonty, 

grupa mistrzowska Izy Tkaczyk 

 pokazy florystyki inspirowane osobą Królowej Elżbiety II 

 pokaz naukowy „ULicami mistrzów” – wykład dotyczący pszczelarstwa, którego tłem będzie 

powstawanie kompozycji z roślin miododajnych 

Uzupełnieniem propozycji wystawców będzie Strefa Inspiracji Bożonarodzeniowych – cztery oryginalne 

aranżacje stołów świątecznych w duchu eko, wykonane przez czołowe firmy dekoracyjne. 

Dopełnieniem aranżacji będą kompozycje florystyczne wykonane specjalnie w tym celu przez czterech 

mistrzów florystyki. A to tylko niewielki fragment kwiatowych atrakcji. Szkoły florystyczne  

i indywidualni mistrzowie florystyki w czasie Gardenii zaprezentują swoje umiejętności szerokiemu 

gremium, ale również umożliwią kameralne spotkania: przekażą wiedzę i umiejętności w czasie cyklu 

warsztatów. 

Międzynarodowe Targi Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu GARDENIA 
 
Kiedy: 17-19 listopada 2022 r. 
Gdzie: Międzynarodowe Targi Poznańskie, pawilony 5 i 6 (wejście Holem Północnym od ul. 
Grunwaldzkiej oraz Holem Wschodnim od Dworca PKP) 
Więcej informacji o wydarzeniu na www.TargiGardenia.pl  

Katalog wystawców  ZOBACZ 

Pełen program wydarzeń  ZOBACZ 

Godziny otwarcia:  

czwartek, piątek – dni dla profesjonalistów: 9:00-17:00;  

sobota – dzień dla publiczności: 9:00-16:00 

Bilety: www.ToBilet.pl  

https://www.targigardenia.pl/pl
https://www.targigardenia.pl/pl/aktualnosci/wystawcy-targow-gardenia-2022/
https://www.targigardenia.pl/pl/program-wydarzen/
https://tobilet.pl/gardenia-listopad-2022.html

