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Szanowni Państwo, 

w imieniu Samorządu Województwa Dolnośląskiego prezentujemy Państwu kolejną, 
ósmą z kolei publikację, wchodzącą w skład cyklu „BIBLIOTEKA NESTORA” – serii po-
radników popularyzujących kwestie i problemy łączące się z procesem starzenia się 
organizmu. 

Niniejsza publikacja poświęcona została problematyce „zielonej opieki”, rozumia-
nej jako wieloaspektowe dobroczynne oddziaływanie otoczenia przyrodniczego na 
człowieka. Badania naukowe dowodzą, że korzyści płynące z kontaktu z naturą – za-
równo tą ożywioną, jak i nieożywioną, są dla organizmu ludzkiego nie do przecenie-
nia, łączą się z poprawą samopoczucia, stanu zdrowia, redukcją stresu i negatywnych 
emocji. Stąd też kwestią kluczową dla dobrostanu człowieka staje się stwarzanie 
różnego rodzaju możliwości obcowania z przyrodą w jej rozmaitych przejawach. 

Publikacja ta stanowi próbę przybliżenia czytelnikowi rozwiązań dostępnych w ra-
mach „zielonej opieki”, szczególnie w odniesieniu do osób starszych i o ograniczo-
nej sprawności. Zawarto w niej szereg wskazówek i porad, w jaki sposób planować 
i wdrażać koncepcje zagospodarowania terenów zielonych, tak by służyły poprawie 
jakości życia osób zarówno w warunkach domowych, jak i instytucjonalnych, oraz 
w jaki sposób budować kontakt z naturą, by czerpać z niego jak największą radość 
i korzyści zdrowotne. 

Podobnie jak poprzednie publikacje w serii „BIBLIOTEKA NESTORA”, również ta 
skierowana jest do szerokiego grona odbiorców – przede wszystkim samych se-
niorów i ich rodzin, ale również do kadr służb społecznych, m.in. pracowników so-
cjalnych, lekarzy, fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, pielęgniarek środowi-
skowych, opiekunów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, czyli wszystkich 
profesjonalistów, którzy na co dzień pracują z seniorami. 

Wierzymy, że całokształt działań przez nas podejmowanych przyczyni się do tego, 
by osoby starsze – mieszkańcy Dolnego Śląska – miały szansę na godne, aktywne 
i wartościowe życie także w okresie starości.

Piotr Klag
Dyrektor DOPS, 

Zespół Redakcyjny 
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Nie można mówić: «Cóż to? Dlaczego tamto?» 
Wszystko bowiem zostało stworzone
w zamierzonym celu.
Syr 39,21

Moim Bliskim…
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Pamiętajcie o ogrodach…
W żar epoki nie użyczy wam chłodu

Żaden schron, żaden beton.
Jonasz Kofta

1. Wprowadzenie
Od siedmiu lat obserwuję rozwój naukowy Autorki niniejszego opracowania, dr Lucy-
ny Górskiej-Kłęk, która weszła na ścieżkę poszukiwań wpływu świata roślin na popra-
wę stanu zdrowia człowieka.

W tym czasie Autorka zebrała z piśmiennictwa cenne informacje na temat „zielo-
nej opieki” oraz wyniki własnych badań we współpracy ze środowiskiem wrocław-
skim. Uzyskane dane zostały przedstawione na kilku konferencjach, ukazały się dru-
kiem, a niektóre rozważania i pomysły wykorzystano w praktyce.

Życzę PT Czytelnikom, żeby w trakcie wędrówki po zielonych szlakach towarzyszy-
ła im piosenka Jonasza Kofty: Pamiętajcie o ogrodach.

A to jej znamienny fragment:

Pamiętajcie o ogrodach,
Przecież stamtąd przyszliście.
W żar epoki użyczą wam chłodu
Tylko drzewa, tylko liście.

Pamiętajcie o ogrodach.
Czy tak trudno być poetą?
W żar epoki nie użyczy wam chłodu
Żaden schron, żaden beton.
Remember the gardens

prof. dr hab. Krzysztof A. Sobiech
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Był maleńki ogródek, ścieżkami porznięty,
Pełen bukietów trawy angielskiej i mięty.
Adam Mickiewicz

2. Słowo wstępne autorki
Coraz częściej marzymy o tym, by się zatrzymać, nie spieszyć, odpocząć… Móc podzi-
wiać piękne krajobrazy, zielone łąki, falujące zboża, nacieszyć się szumem strumienia, 
śpiewem słowika, pianiem koguta, grzmotem wodospadu, spacerem wśród lasów, do-
trzeć do dziewiczych zakątków puszczy… Mieć czas dotknąć ziemi i poczuć jej zapach. 
Wyciszyć się, plewiąc chwasty, siejąc, zbierając owoce prosto z drzew i krzewów, po-
czuć ich smak. Cieszyć oczy piękną budową i barwami kwiatów, owoców, motyli, pta-
ków, zapachem i smakiem ziół. Wreszcie dostrzec pracowitą mrówkę dźwigającą igłę 
sosny czy pszczołę zgarniającą skrzętnie pyłek kwiatowy i liżącą słodycz miodników 
wybranych gatunków roślin. Zachwycić się pięknem raniuszka, makolągwy, gniazdem 
remiza czy śpiewem zawisłego na nieboskłonie skowronka.

Te niewymierne wartości przyrody są nam niezbędne do odczuwania radości ży-
cia, prawidłowego funkcjonowania, zachowania równowagi, zarówno tej biologicz-
nej, psychicznej, jak i duchowej. Badania naukowe dowodzą, że otoczenie pozba-
wione zieleni wiąże się z gorszym samopoczuciem, większym zmęczeniem, mniejszą 
wydajnością w pracy, większą wrażliwością na ból i drażliwością. Trzeba mieć czas 
na kontakt z przyrodą, zarówno ten bierny, jak i czynny w różnych formach (od spa-
ceru w lesie, przez kontakt ze zwierzętami, hortiterapię, po modlitwę przy kaplicz-
kach rozsianych wśród wzgórz i pól). Obecnie jakby na nowo, naukowo musimy so-
bie udowadniać to, co oczywiste…

Myślę, że większość osób, które sięgną po tę książkę, rozumie znaczenie przyro-
dy w życiu człowieka i lektura ta tylko utwierdzi ich we właściwym postępowaniu. 
Jednak właśnie do nich apeluję o przekazanie, dzielenie się tą bezcenną wiedzą z in-
nymi, zwłaszcza z młodszym pokoleniem. To ono najczęściej nie miało szczęścia być 
dziećmi wychowanymi od początku swego życia w kontakcie z naturą, w otoczeniu 
zieleni, zwierząt, często nie zna smaku owocu zerwanego prosto z drzewa czy krze-
wu, nie wie, skąd biorą się nasiona marchewki, sałaty, rzodkiewki.
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A przyroda jest niezastąpionym lekarstwem, zarówno ta biotyczna, czyli ożywio-
na ze swą mnogością gatunków, jak i ta abiotyczna – nieożywiona. Piękne krajobra-
zy zwane są terapeutycznymi (ang. therapeutic landscape). Coraz rzadziej, zwłasz-
cza w miastach, na skutek zanieczyszczenia światłem, możemy podziwiać piękne 
rozgwieżdżone niebo, które od niepamiętnych czasów cieszyło i inspirowało czło-
wieka, wpływało na literaturę, sztukę, naukę. Brak ciemności w nocy ma wpływ na 
wiele aspektów zachowań flory i fauny, zaburzając naturalne cykle światła i ciem-
ności, m.in. orientację przestrzenną zwierząt, zdobywanie pożywienia, komunika-
cję. Konsekwencje zanieczyszczenia światłem, czyli brak ciemności w naszej sypial-
ni, mogą przejawiać się: częstszymi bólami głowy, zmęczeniem, stresem, odczuciem 
niepokoju, bezsennością. Wyniki badań wskazują, że nocne sztuczne oświetlenie 
może być czynnikiem powodującym m.in. raka piersi, poprzez zmniejszanie ilości 
wytwarzanej nocą melatoniny, tzw. hormonu snu. Obecnie dobrze poznany jest pro-
ces biosyntezy (tworzenia) i metabolizmu (przemiany) melatoniny, jej właściwości 
antyoksydacyjne (przeciwstarzeniowe), immunomodulacyjne (wzmacniające odpor-
ność). Z badań in vitro i in vivo wynika, że melatonina odgrywa także ważną rolę 
w hamowaniu procesu nowotworzenia [1]. Amerykańskie Towarzystwo Medyczne 
twierdzi, że całodobowe oświetlenie może także powodować nasilenie problemów 
zdrowotnych, takich jak nadwaga, cukrzyca, wahania nastroju, depresja i zaburze-
nia płodności. Zadbajmy więc nie tylko o ciemne sypialnie, ale także o prawidłowe 
oświetlenie naszych miejscowości. By my i młodsze pokolenie nie tylko mogli podzi-
wiać gwiazdozbiór Oriona czy Drogę Mleczną, ale byśmy byli zdrowsi.

Ogródki działkowe
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Okazuje się też, że dzieci wychowywane bez kontaktu fizycznego z przyrodą żywą 
(np. bojące się dotknąć mokrej trawy, liścia, patyka) mają często problemy ze skupie-
niem uwagi, są otyłe, niespokojne, lękliwe oraz cierpią na nastroje depresyjne. Cho-
dzenie boso, kiedyś częste nie tylko z powodu biedy, dziś okazuje się konieczne dla 
zdrowia (stąd warto zwrócić uwagę na ścieżki sensoryczne, o których będzie mowa 
w dalszych rozdziałach). Jeśli dziecko chodzi cały czas w butach i skarpetkach, upo-
śledza wrażliwość receptorów, co prowadzi do nadwrażliwości dotykowej.

Jedną z możliwości systematycznego obcowania z naturą jest posiadanie przydo-
mowego ogródka. Ogródek to nie tylko radość, spełnienie marzeń, łączenie pokoleń 
przy wspólnej pracy, zdrowsze produkty, tańsze... ale również ruch, aktywność fizycz-
na na świeżym powietrzu, a tym samym m.in. witamina D. Eksperci WHO określili 
dzienną normę ruchu dla dorosłego człowieka pracującego fizycznie na ok. 10 tysię-
cy kroków (5–6 km), dla osób pracujących umysłowo niezbędne minimum wynosi 15 
tysięcy kroków dziennie. Jakże ważne są działki w miastach jako wyspy zieleni, gdzie 
wg WHO powinno przypadać na jednego mieszkańca co najmniej 50 m2 zieleni.

Ile radości może dać nawet najmniejszy ogródek, posianie rzodkiewki, zerwanie 
własnego pomidora, zasadzenie krzaczka poziomki…. I tu znowu ogromna prośba do 
babć, dziadków, cioć, wujków, rodziców, sąsiadów... o przekazywanie swojej bezcen-
nej wiedzy ogrodniczej młodszym pokoleniom. Szansą na zmianę w tym zakresie jest 
powrót do ogródków międzypoko-
leniowych (w Polsce jest ponad mi-
lion ogródków działkowych – to ol-
brzymi potencjał), które mogą się 
stać ważnym miejscem przekazy-
wania doświadczeń, wspomnień, 
historii; spędzania razem czasu. 
Czynności, które dla starszej osoby 
stanowią nadmierny wysiłek fizycz-
ny, dla młodszej mogą być przyjem-
nością, ale potrzebna jest jej wie-
dza, np. na jakiej głębokości wysiać 
nasiona, jak i kiedy przyciąć krzew 
porzeczki, maliny itp. I tu senior 
może być niezastąpionym nauczy-
cielem i autorytetem. Już profesor 
Henryk Jordan zwracał uwagę, jak 
cenna jest wiedza zdobyta dzięki 
pracy w przyszkolnych ogródkach. 
Podobnie wspólna praca i uczenie 
się jakby mimochodem z rodzicami, 
dziadkami jest wielkim darem.

Przy okazji warto zwrócić uwagę 
na zmiany, nie zawsze korzystne, 

Karagana (Caragana brevispina)
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jakie zachodzą we współczesnych ogródkach. Często wycina się starodrzew i zastę-
puje go drzewami zimozielonymi. Zamiast drzew i krzewów owocowych, lip, bzów, 
kaliny sadzi się tuje, cyprysy, ostrokrzewy, drzewa iglaste oraz karagany, złotoka-
py, ligustry. Jednolite trawniki dominują tam, gdzie kiedyś były ogródki warzywne 
i kwiatowe pełne bogactwa, różnorodności kolorów i zapachów.

Co tracimy? Wiele, m.in. dobrodziejstwo dla naszych zmysłów zarówno wzroku, 
smaku, dotyku i słuchu, ale również możliwość wykonania niepowtarzalnego, indy-
widualnego prezentu, np. konfitur, wiązanki, bukietu. Coraz częściej jesteśmy przy-
tłoczeni, zmęczeni nadmiarem dóbr materialnych produkowanych masowo i zu-
nifikowanych, poszukujemy tego, co pojedyncze, zindywidualizowane, wykonane 
z naturalnego materiału.

Ubożeje również nasza znajomość gatunków roślin i umiejętność ich rozpozna-
wania. Przypomina mi się zdarzenie z ostatnich wakacji, telefon alarmowy: „Ciociu 
co robić? Dzieci zjadły strączki z jakiegoś drzewa w naszym ogrodzie!”. Pytam jakie-
go? „Zielonego”. Pytam o budowę liścia, kwiatostanu, owoców… Trudno uzyskać od-
powiedź. Słyszę – niezmiennie – zielone. Chińczycy znają nazwy wielu gatunków, 
o czym świadczy bogata w nazwy gatunkowe poezja, a np. kto z nas pamięta tak 
wdzięczne nazwy roślin, jak niedospiałek maleńki, siódmaczek leśny, bluszczyk kur-
dybanek, perłówka jednokwiatowa. Ile nazw gatunków traw znamy? Albo czy potra-
fimy nazwać piękne motyle występujące w naszym kraju: modraszek ikar, czerwoń-
czyk żarek, niepylak apollo, listkowiec cytrynek. Wracając do historii z wakacji: cóż, 
współczesne ogrody pełne są ozdobnych gatunków, często obcych, trujących, o któ-

Truskawki w rabatach podniesionych
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rych niewiele wiedzą sami właściciele (a powinni nawet ze względów bezpieczeń-
stwa). Dzień wcześniej dzieci były w ogrodzie cioci, jadły poziomki i zielony groszek. 
Po powrocie szukały groszku w swoich ogródkach, znalazły… Na szczęście zjadły 
strąki karagany, a nie np. trującego złotokapu.

Coraz częściej w ogrodach sadzi się również wawrzynek wilczełyko. Owszem, ro-
ślina ta ma ładne różowe kwiaty, wyrastające bezpośrednio z łodygi (ciekawe zjawi-
sko kauliflorii), pachnące kwiaty, pojawiające się już w lutym, marcu, a potem latem 
półprzeźroczyste czerwone owoce mogące przywabiać dzieci. Tymczasem wystarczy 
5–10 owoców do wywołania zatrucia. Może więc lepiej, by obok domu rosły, tak jak 
kiedyś, maliny, porzeczki, agrest, czereśnie, wiśnie itd. Szczególnie, że Światowa Or-
ganizacja Zdrowia zaleca, aby każdy codziennie spożywał minimum 400 g owoców 
i warzyw, podzielonych na 5 porcji, a jeśli będą pochodziły one z naszych upraw, bez 
pestycydów itp., to ich wartość zdrowotna będzie nie do przecenienia. Szkoda, że ten 
„zawód przydomowego ogrodnika” zanika, trochę jak inne ginące zawody (plecion-
karstwo, snycerstwo, garncarstwo). Jednak to dziedzictwo, właśnie w tych latach, 
kiedy zaczynamy doceniać jego wartość, powinno mieć szansę na rewitalizację, za-
chowanie dla przyszłych pokoleń.

Warto zdawać sobie sprawę, że nasze zdrowie aż w 55% zależy od stylu życia, 
jaki preferujemy na co dzień, naszych nawyków żywieniowych, aktywności fizycz-
nej, umiejętności radzenia sobie ze stresem i osiągania równowagi psychofizycz-
nej, stąd niezwykła wartość profilaktyczna prozdrowotnego trybu życia, w kontak-
cie z przyrodą.

Z upływem lat osoby starsze zaczynają szybciej odczuwać zmęczenie, to, co kiedyś 
było interesującym hobby, miłym zajęciem, zaczyna się kojarzyć ze znacznym wysił-
kiem, przekraczającym możliwości. Na emeryturze mamy więcej czasu, ale mniej sił 
– czy to znaczy, że należy zrezygnować z ulubionego kawałka ziemi? Zdecydowanie 
nie.

Celem tej publikacji jest m.in. zainspirowanie czytelników do stworzenia dostoso-
wanego do obecnych możliwości, własnego wymarzonego ogrodu. Trudno jest podać 
jeden, wzorcowy przykład ogrodu dla seniora, jest to po prostu niemożliwe. Zależy 
to bowiem od wielu czynników, m.in. od wieku, stanu zdrowia, miejsca zamieszka-
nia, preferencji, zainteresowań, doświadczenia, wielkości rodziny, chętnych do pracy 
w ogrodzie, samego terenu czy funkcji, jakie ogród ma spełniać. Należy więc dosto-
sować ogród do własnych potrzeb.

Zamieszczone w niniejszym opracowaniu przykłady elementów zagospodarowa-
nia terenu pomocne w zielonej terapii, a także gatunki roślin, a nawet różne typy 
ogrodów terapeutycznych mogą być wykorzystane w części lub całości do tworze-
nia własnych zielonych zakątków. Takie podejście umożliwi seniorom i ich rodzinom 
wzbogacenie ogródków tradycyjnych warzywnych czy kwiatowych o nowe funkcje, 
np. rehabilitacyjne. Dzięki przeglądowi różnych form zagospodarowania terenu każ-
dy może znaleźć coś dla siebie, co poprawi jego samopoczucie, wzmocni siły fizycz-
ne. Jeśli ktoś nie chce lub nie ma możliwości zastosowania ogrodoterapii, w publika-
cji tej znajdzie również uzasadnienie, dlaczego warto spacerować po lesie czy mieć 
kontakt ze zwierzętami itp.
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NA CO ZWRACAĆ UWAGĘ, dOStOSOWUJąC OGRÓd dO POtRZEB SENIORA?

Jeśli praca w ogrodzie zaczyna przekraczać możliwości seniora, należy zaplanować 
pewne zmiany, takie żeby ogród stał się mniej pracochłonny. Warto zastanowić się, 
która z czynności powoduje nasze zniechęcenie, sprawia nam największe trudności. 
Oto kilka przykładów:

 � Jeśli powinniśmy unikać schylania, warto np. zastosować grządki podniesione, 
pionowe (patrz rozdz. 12), odpowiednio dobrać narzędzia, np. trzonki o regulo-
wanej długości, chwytaki (rozdz. 13).

 � Jeśli np. trawnik jest zbyt pracochłonny, warto go częściowo zastąpić np. ścieżką 
sensoryczną (rozdz. 12A), która będzie służyła nie tylko seniorowi, ale wszyst-
kim użytkownikom ogrodu w utrzymaniu, poprawie prawidłowej funkcji chodu 
oraz wydolności i sprawności ogólnej organizmu.

 � Jeśli np. musimy zmniejszyć nieco nasz ogród kwiatowy czy warzywny (bo nie 
mamy możliwości pracy z młodszym pokoleniem), warto zastąpić rośliny jedno-
roczne wieloletnimi, np. krzewinkami, krzewami.

 � Jeśli sytuacja zdrowotna zmusza nas do rezygnacji z uprawiania ogródka i nie 
mamy możliwości podzielenia się pracą w nim z młodszym pokoleniem, można 
rozważyć założenie dzikiego ogrodu przyjaznego dla zwierząt (patrz rozdz. 8).

 � Jedną część ogrodu warto zastąpić brodzikiem z poręczą, który będzie wykorzy-
stywany do zimnej kąpieli stóp, zabieg ten (metoda Kneippa) działa odświeża-
jąco i stabilizuje krążenie w nogach (patrz rozdz. 14B).

Zioła
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 � W innej części ogrodu można zaplanować miejsce do wyciszenia się, medyta-
cji, modlitwy, np. z kapliczką, ulubionymi cytatami umieszczonymi na tablicz-
kach (patrz rozdz. 12 i 14D).

 � Jeśli senior nie może wychodzić z domu, nie należy pozbawiać go zieleni, na-
wet kwiat w doniczce poprawi nastrój chorego – inspirację warto zaczerpnąć 
z rozdziałów 10 i 18.

Książka ta powstała w oparciu o literaturę polską i światową, własne i zespołowe 
badania, przemyślenia, uwagi, uczestnictwo w wielu konferencjach, a także dzięki 
możliwości zapoznania się z wieloma ośrodkami, miejscami skłaniającymi do nowe-
go spojrzenia na kwestię zagospodarowania terenów zielonych. Mam nadzieję, że to 
opracowanie trafi jako prosty poradnik „zielonej opieki”, do wielu osób odpowie-
dzialnych za małe i duże tereny zielone. Uzmysłowi nam jeszcze raz to, co oczywiste: 
że natura uzdrawia, jest nam niezbędna do życia. Chciałabym, by książka ta była in-
spiracją do ochrony już istniejących i tworzenia nowych zakątków zieleni wszędzie, 
gdzie to możliwe – przy własnych domach, ogródkach działkowych, szpitalach, do-
mach pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej, szkołach czy przedszko-
lach. Stąd wiele przykładów – czasami bardzo prostych rozwiązań, często prawie 
niewymagających nakładów finansowych, a raczej dobrych chęci. Wszystko po to, 
żeby chciało nam się chcieć spędzać czas aktywnie wśród zieleni.
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Słyszałem wiele o rozmaitych ogrodach,
lecz ani brylantowe ogrody Al-Raszyda,

ani wille na stromej pochyłości Tuskulańskiej,
ani Sady Hesperyjskie, ani ogrody hiszpańskie Maurów,

z których przebijała się cała fantazja Wschodu,
ani nawet sławne Puławy i Zofiówka

nie mogą iść w porównanie z Parkiem dra Jordana.
Bolesław Filiński

4. „Zielona opieka” – rys historyczny
Lecznicze działanie przyrody znane jest od wieków, dokumentacja historyczna opi-
suje starożytnych medyków, którzy zalecali osobom z rodziny faraona, mającym pro-
blemy z psychiką, spacery w ogrodach pałacowych. Dla nomadów, którymi u swo-
ich początków byli Izraelici, funkcję pierwszych ogrodów pełniły oazy. Postrzegano je 
jako miejsca odpoczynku i ucieczki od trudów codzienności. Natomiast teren położo-
ny w pobliżu źródła i odgrodzony od dzikiej przyrody dawał ludziom poczucie bezpie-
czeństwa i spokoju, stawał się symbolem szczęścia (nazywano go Pardes). Na kartach 
Biblii takim miejscem jest ogród rajski, bogaty w rośliny i obfitujący w wodę, ofiaro-
wany pierwszym ludziom jako teren bezpieczny: „A zasadziwszy ogród w Eden na 
wschodzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka, którego ulepił. Na rozkaz Pana Boga wy-
rosły z gleby wszelkie drzewa miłe z wyglądu i smaczny owoc rodzące oraz drzewo ży-
cia w środku tego ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. Z Edenu zaś wypływała rzeka, 
aby nawadniać ów ogród, i stamtąd się rozdzielała, dając początek czterem rzekom” 
(Rdz 2,8–10) [2, 3, 4].

Arabowie tworzyli geometryczne ogrody o kształcie kwadratu lub prostokąta, ide-
alna symetria w pustynnej scenerii miała kierować myśli ku Bogu. Kontynuację tych 
form w czasach późniejszych można znaleźć u Rzymian (ogrody otoczone kolumna-
dą, tzw. sale pod gołym niebem), a dalej w średniowiecznych ogrodach zamkniętych 
i klasztornych wirydarzach [5]. Przy zamkach w średniowieczu było niewiele miejsca, 
jednak potrzeba obcowania z pięknem przyrody powodowała zakładanie nawet nie-
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wielkich ogrodów, powstawały „ogrody miłości” [6]. Średniowieczni mnisi wierzyli, 
że kontakt z przyrodą jest dobroczynny zarówno dla ducha, umysłu, jak i ciała.

W XIX w. Benjamin Rush (1745–1813), uważany za „ojca amerykańskiej psychia-
trii”, był jednym z pierwszych, który udowodnił, że terapia ogrodnicza może przy-
nieść skutki lecznicze. Zaobserwował, że stan pacjentów jest o wiele lepszy, kie-
dy są zaangażowani w prace ogrodnicze (zmniejszenie stanów lękowych, depresji, 
większa dbałość o siebie). W Europie francuski psychiatra Philips Pinel (1745–1826) 
zmienił zupełnie sposób traktowania pacjentów na przyjazny, opiekuńczy, bez prze-
mocy (uwolnił chorych psychicznie z kajdan i łańcuchów). Wielkie znaczenie przypi-
sywał pracy w polu, ogrodzie, uważał, że działa ona wyciszająco, uspakajająco, wy-
równuje krążenie, sprzyja spokojnemu snowi. Wybitna angielska projektantka ponad 
400 ogrodów na świecie Gertruda Jekyll (1843–1932) pisała, że ogrody są cudow-
nym nauczycielem: cierpliwości, pilności, oszczędności, a przede wszystkim bezgra-
nicznej ofiarności.

W pierwszej połowie XX w. zaczęto opracowywać pierwsze programy hortiterapii 
dla pacjentów psychiatrycznych. Skierowane były początkowo do weteranów I, a po-
tem II wojny światowej [7]. W 1936 r. w Anglii ogrodnictwo zostało uznane za ofi-
cjalną metodę terapii dla fizycznie i psychicznie chorych. W 1942 r. przeprowadzono 
pierwsze kursy terapii ogrodniczej jako formy terapii zajęciowej w Milwaukee Do-
wner Center. W 1951 r. terapię ogrodniczą wprowadzono jako oficjalną metodę le-
czenia w szpitalu geriatrycznym w Michigan State Hospital. W latach pięćdziesiątych 
XX w. hortiterapia pojawia się w programach uniwersyteckich w USA. W 1955 r. przy-
znano tam pierwszy tytuł magistra w tej dziedzinie, powstały pierwsze podręczniki. 
Natomiast pierwsze organizacje i stowarzyszenia powstają w latach siedemdziesią-
tych w USA i Wielkiej Brytanii.

W krajach, takich jak: Japonia, Australia, Stany Zjednoczone, Kanada, Wielka Bry-
tania, Niemcy – hortiterapia jest często wykorzystywana w rehabilitacji. Zajęcia tera-
peutyczne prowadzone są w ogrodach przy obiektach opieki. Metodę tę popularyzu-
je ponad osiemset organizacji skupiających osoby bezpośrednio związane z „zieloną 
terapią”. Można tu wymienić najważniejsze: American Horticultural Therapy Associa-
tion (działające od 1973 r.), Cana-
dian Horticultural Therapy Society, 
Australian Horticultural Therapy  
Association, Japan Horticultural 
Therapy Society, Korea Horticul-
tural Therapy Society oraz Thrive 
z Wielkiej Brytanii. Wszystkie te 
organizacje stawiają sobie za cel 
podniesienie jakości życia poprzez 
terapię w ogrodzie [8].

Dzisiaj, z perspektywy czasu, 
możemy powiedzieć, że w naszym 
kraju prekursorem „zielonej opie-
ki” był niewątpliwie Henryk Jordan, 

Ogród przy zamku (Ojców)
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wielki popularyzator aktywności fizycznej na świeżym powietrzu, zespołów rekre-
acyjno-zabawowych, lekcji wychowania fizycznego, ogródków szkolnych, lekcji histo-
rii ojczystej w plenerze. W 2016 r. mija 127 lat od utworzenia parku w Krakowie, a to 
zrealizowane dzieło wychowawcze Jordana zachwyca kolejne pokolenia mądrością, 
dalekowzrocznością twórcy i ma wymiar ponadczasowy. Ten ceniony profesor, lekarz 
położnik, pedagog i społecznik żyjący na przełomie XIX i XX w., uważał, że tylko dzię-
ki patriotycznemu wychowaniu młodzieży oraz stworzeniu odpowiednich warunków, 
które zainteresują i umożliwią młodym ludziom powszechny, nieskrępowany dostęp 
do czynnego uprawiania ćwiczeń i gier ruchowych, sportu na łonie przyrody, można 
będzie odrodzić naród i odbudować państwo polskie. Zależało mu na kształtowaniu 
charakterów, wychowaniu moralnym i narodowym społeczeństwa, a także na zdro-
wiu i higienie, dlatego chciał wyprowadzić dzieci i młodzież z dusznych, nielicznych, 
małych pomieszczeń na świeże powietrze, słońce, tereny zielone.

Powiedział: „Każdemu, który w przyszłość patrzy i pragnie, byśmy jako naród pol-
ski wśród burz wieków ostali się i żyli, musi na tym zależeć, byśmy fizycznie byli tę-
dzy i by nas było coraz więcej. Inaczej rzecz daremna – coraz liczniejsi a silniejsi nasi 
sąsiedzi musieliby nas strawić; to nie fantazja, innej alternatywy nie ma. Wielkość 
narodu zależy przede wszystkim od rozwoju fizycznego jego mieszkańców, a wszyst-
kim tym, co się robi dla zdrowia ludu, utrwalamy fundamenta potęgi i chwały całe-
go narodu”.

Uważał, że rozwój i zdrowie wymaga, aby przynajmniej dwie godziny zabaw i ćwi-
czeń dziennie odbywało się na wolnym powietrzu. Wiedział, że dziecko przebywa-
jące długo na dworze wśród zieleni, nie zważając na pory roku, hartuje się, „nabie-
ra odporności i zdrowia na długie lata”. Właśnie dzięki jego inicjatywie jako radnego 

Mikołaj Kopernik Ks. Piotr Skarga
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miasta Krakowa i z jego funduszy w 1889 r. powstał pierwszy w Europie publiczny 
ogród zabaw i gier ruchowych (8 ha), pośród kilkudziesięciu tysięcy drzew i ozdob-
nych krzewów (tysiące drzewek zostało dzięki niemu dosadzonych). Park spełniał 
wszystkie standardy, jakie obowiązywały m.in. w Szwecji, Niemczech, Szwajcarii. Co 
ciekawe, Profesor osobiście dobierał najodpowiedniejsze, najnowocześniejsze sprzę-
ty sportowe za granicą, uczestniczył także w działalności parku, organizując i bez-
pośrednio nadzorując różne działania. Uważał, że rekreacja powinna umożliwiać 
wszechstronny rozwój człowieka i dotyczyć każdej ze sfer, a nie tylko być ograniczo-
na do aktywności fizycznej. Był przewodniczącym zarządu parku, natomiast funkcję 
jego zastępcy i kierownika obiektu pełnił dr Kazimierz Homiński, który opracował 68 
różnorodnych zabaw i zajęć.

Przyjaciel Jordana, Józef Rostafiński, pisał: „(…) gdziekolwiek takie zabawy urzą-
dzane dla dzieci istniały nie miały jordanowskiej organizacji, on ją stworzył i z Kra-
kowa rozeszła się dopiero po świecie. Na czymże ona polega? (…) Jest to porządek 
ćwiczeń z góry co dzień oznaczony dla osobnych zastępów dzieci.(…) Co wieczór na-
czelnicy zabaw układają, co w każdym zastępie będzie się robić następnego dnia, 
oprócz śpiewu, który zawsze wchodzi w zakres zabaw, co dzień Jordan zatwierdza 
taki wybór ćwiczeń. Jedne mają wyrabiać zręczność, inne siłę, inne pewną biegłość, 
wszystko zastosowane do płci i wieku dzieci, a co dzień jest w tym wyborze odmia-
na. Ten Park promienieje na wszystkie strony, (…) a najogólniejszą zasługą jego twór-
cy jest praktyczne przełamanie naszego szablonu wychowania. Miano przedtem wy-
obrażenie, że zwracanie uwagi na fizyczną stronę wychowania i zajmowanie się nią 
jest stratą czasu i odrywaniem dzieci od nauki. Powoli przeciwne wyobrażenia zaczę-
ły się przyjmować i dziś jest inaczej”.

Podstawą integracji na terenie ogrodu 
były wspólne śpiewy (Jordan założył na-
wet chór i orkiestrę) i rozmowy o histo-
rii. Ogród wyposażył w 44 popiersia za-
służonych dla Polski sławnych mężów, 
np.: Jana Długosza (1415–1480); Mikoła-
ja Kopernika (1473–1543); Konstantego 
Ostrogskiego (1460–1530); Jana Tarnow-
skiego (1488–1561); Jana Kochanowskie-
go (1530–1584); ks. Piotra Skargi (1536–
1612); Jana Zamoyskiego (1542–1605); 
Stanisława Żółkiewskiego (1547–1620); 
Karola Chodkiewicza (1560–1621); Ste-
fana Czarneckiego (1599–1655); ks. Au-
gustyna Kordeckiego (1603–1673); Sta-
nisława Jabłonowskiego (1634–1702); 
księcia ks. Stanisława Konarskiego 
(1700–1773); Stanisława Małachow-
skiego (1736–1809); Tadeusza Rejta-
na (1741–1780); Tadeusza Kościuszki 

Tadeusz Rejtan
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(1746–1817); Hugona Kołłątaja (1750–1812); ks. Stanisława Staszica (1755–1826); 
gen. Henryka Dąbrowskiego (1755–1818); Juliana Ursyna Niemcewicza (1757–1841); 
Józefa Poniatowskiego (1763–1813); Tadeusza Czackiego (1765–1813); Jana Śnia-
deckiego (1768–1838); Adama Czartoryskiego (1770–1861); gen. Józefa Sowińskie-
go (1777–1831); Joachima Lelewela (1786–1861); Fryderyka Skarbka (1792–1866); 
Adama Mickiewicza (1798–1855); Karola Marcinkowskiego (1800–1846); Juliusza 
Słowackiego (1809–1849); Fryderyka Chopina (1810–1849); Zygmunta Krasińskie-
go (1812–1859); gen. Józefa Bossak-Haukego (1834–1871); Artura Grottgera (1837–
1867), Jana Matejki (1838–1893). Umieszczono je wzdłuż alei, a przy nich prowa-
dzone były pogadanki historyczne. Co ciekawe wykonał je rzeźbiarz, którego naukę 
sponsorował sam Jordan, miał wielu takich podopiecznych.

W skład kompleksu wchodziło 12 boisk:
 � I – w kształcie koła o promieniu 15 m, przeznaczone było do chodzenia na 

szczudłach, skoków o tyczce, ćwiczeń na przyrządach z wywijadłami na porę-
czach, koźle i koniu, służyło ono zarówno chłopcom (przednia część boiska), jak 
i dziewczętom (tylna);

 � II i III – służyły m.in. do zabaw dziewczętom w ślepą babkę, komórki do wyna-
jęcia, w „dzień i noc”, dawały także możliwość biegania w krążniku, oba mia-
ły kształt koła o promieniu 15 m (1256 m²), jedno było obsadzone jaworami, 
a drugie jesionami;

 � IV – boisko (109 m²) służyło do ćwiczeń gimnastycznych dziewcząt, znajdowa-
ły się tam np. drabinki, kładka belkowa i deskowa, drążki, pomosty, równoważ-

Park dr. Henryka Jordana obecnie
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nie, wywijadło krótkie i długie, rusztowanie do zawieszania kółek, drabina po-
zioma, pomost; było ono obsadzone brzozami i klonami;

 � V i VI – boiska (w kształcie prostokątów 472 m²) służyły do ćwiczeń gimna-
stycznych chłopcom na np. kozłach, drabinkach, drążku przenośnym, pojedyn-
czym, podwójnym oraz potrójnym, rusztowaniu do umieszczania kółek, spinal-
ni, drabinie równoważni, mostach, rusztowaniach, równoważniach, kładkach, 
skoku wzwyż i w dal; pierwsze ocienione było klonami, drugie akacjami;

 � VII – mające kształt prostokąta o powierzchni 480 m², z przeznaczeniem dla 
młodzieży męskiej na zabawy bez przyrządów;

 � VIII – w kształcie elipsy (o osiach 71 i 50 m), o twardej, ubitej nawierzchni 
z dwiema bramkami, służyło do gry w piłkę nożną;

 � IX – o pow. 480 m² do dziecięcych zabaw ruchowych;
 � X – o powierzchni 390 m², przeznaczone dla starszej młodzieży szkolnej 

i rzemieślniczej;
 � XI – w kształcie koła o promieniu 9 m, otoczone lipami służyło do zabawy dla 

najmłodszych chłopców;
 � XII – największe, przeznaczone do masowych imprez i zabaw, tu starsi chłopcy 

uczestniczyli w ćwiczeniach wojskowych i musztrze, a dziewczęta w tańcach; 
otoczone było rzędem świerków i brzóz.

Tylko boisko II i XII pokrywała murawa, pozostałe były twardo ubite i wysypane pia-
skiem. Interesujące jest to, że dla bezpieczeństwa przy przyrządach do ćwiczeń wyko-

Park dr. Henryka Jordana obecnie
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pywano dołki, które wypełniano korą dębową. Uprawiano mocowanie się liną, pcha-
dłem, zapasy i budowę piramid oraz rzucano bumerangiem. Dziewczętom przydzielone 
były boiska w zachodniej części parku czyli część boiska I oraz boisk II, III i IV i, co cie-
kawe, chłopcy mieli tam zakaz wstępu. Każde z tych boisk wyposażono w wieszadła 
na zarzutki i okrycia głowy młodzieży.

Oprócz wymienionych boisk w parku znajdowały się jeszcze boisko do tenisa, kry-
kieta, krokieta, boisko do krążnika, strzelnica (rzucano dzidą, oszczepem, strzelano 
z łuków, a potem do tarcz z karabinów), ścieżki historyczne wraz z pomnikami, ale-
je parkowe, wzdłuż których ustawiono 232 ławki z kutego żelaza, pawilon na sprzęt, 
altany (altana na zajęcia śpiewu i muzyki), werandy, labirynty, błędniki, zjeżdżalnie, 
huśtawki, piaskownice, brodziki z wodą, lodowiska, minibaseny, trawnik przeznaczo-
ny tylko dla matek z niemowlętami, ogólnodostępny kompleks trawników, zimowy tor 
saneczkowy, bieżnie, plac do przedstawień teatralnych, ogródek kwiatowy i warzywny, 
sad, obserwatorium ptaków wraz z karmnikami, budynek do zajęć dydaktycznych oraz 
specjalny budynek do przewijania i karmienia niemowląt, budynek z: salą gimnastycz-
ną, kancelarią zarządu parku, szatnią i magazynem oraz natryskami (na 20–30 osób) 
dla ćwiczącej młodzieży. Został wybudowany również budynek mleczarni, służący dzie-
ciom i młodzieży do podwieczorków, dofinansowanych przez Jordana.

Od 1905 r. program dydaktyczny rozszerzono o informacje dendrologiczne (na 
temat drzew i krzewów), o warsztaty rzemieślnicze (stolarski, ślusarski, snycerski, 
rzeźbiarski i tokarski) oraz warsztat ogrodniczy. Podczas tych warsztatów młodzież 
mogła zrozumieć niektóre podstawowe procesy wytwórcze, nauczyć się posługiwać 
prostymi narzędziami, ale przede wszystkim zapoznawała się z realnymi zawodami, 
doceniała ten rodzaj pracy. Co więcej, nad zdrowiem dzieci czuwał bezpłatnie lekarz, 
każde dziecko miało założoną swoją kartę zdrowia, była to profilaktyka zapobiega-
jąca groźnym infekcjom. Przebywanie w ogrodzie miało pozytywny wpływ i na doro-
słych – zamożni, widząc biedne, źle ubrane i wygłodzone dzieci, pomagali, np. zosta-
wiając w kancelarii ubranka, buty.

Przedsięwzięcie Jordana było skierowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży, 
w tamtych czasach sporo dzieci było ubogich, źle odżywionych, zaniedbanych, po-
zostawionych bez opieki, większość wolnego czasu spędzały na ulicy, żebrząc, krad-
nąc. Profesor chciał więc zapewnić im rozwój moralny i fizyczny. Również dzieciom 
z rodzin zamożnych brakowało dłuższego przebywania na świeżym powietrzu, spa-
cer ograniczał się najczęściej do 20 min, bo „trzymane za rękę szybko były zmęczo-
ne i znużone ciągłym deptaniem po bruku, siłą odciągane od kuszących wystaw”.

Profesor Jordan zauważył, że wspólna zabawa integrowała dzieci z różnych klas 
społecznych, lepiej się poznawały, zmniejszała się też ilość wypadków i przestępstw. 
Szczególnie cenił śpiew, uważał, że ożywia zajęcia, rozbudza poczucie solidarno-
ści, jedności i kształtuje postawy moralne oraz wpływa na rozwój kulturalny. Dzieci 
śpiewały pieśni patriotyczne przy zmianie boiska. Przewodnicy zastępów (liczących 
25 osób) byli wybierani najpierw przez Profesora spośród lekarzy, nauczycieli, stu-
dentów i starszej młodzieży gimnazjalnej. Wiedział, że „Dziecko trzymane w domu 
w atmosferze niezbyt szczęśliwej i beztroskiej, przebywając z dorosłymi, przejmuje 
bezwiednie ich wady i nałogi i przestaje być powoli sobą, to jest istotą jasną, uspo-
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sobioną optymistycznie i radośnie do 
świata i jego zjawisk, ciekawą, pełną 
wnikliwości i daru obserwacji”.

Sposób przebywania w ogrodzie 
nie był przypadkowy, lecz dokładnie 
przemyślany, dopracowany dla róż-
nych grup wiekowych i płci. W parku 
obowiązywał krótki regulamin:

1. „Młodzież zamierzająca brać 
czynny udział w zabawie, zechce 
zgromadzić się o oznaczonej go-
dzinie w miejscach odpowiedni-
mi tablicami oznaczonych.

2. Na boisko tylko uczestnicy za-
baw chodzić mogą.

3. Zabawami i ćwiczeniami kierują 
tylko przewodnicy, których pole-
cenia wykonane być muszą.

4. Dziecko słabowite, którego 
zdrowie większego umęczenia 
nie znosi, powinno być prze-
wodnikowi przed rozpoczęciem 
zabawy wskazane.

5. Przewodnik oznacza, kiedy i ja-
kie przybory mają być do zaba-
wy użyte.

6. Przyborów tych nie wolno z miej-
sca na zabawę przeznaczonego 
wynosić.

7. Dozorcy ogrodu napiwku dawać 
nie należy”.

Wspólne zabawy, szlachetne współzawodnictwo wpływało na kształtowanie się 
charakterów dzieci, miały szanse zanikać takie cechy, jak: egoizm, nieśmiałość, nie-
zaradność, kłótliwość itp. Uczono skromności, przyzwoitości, wstydliwości, samo-
dzielności, starano się wychować człowieka z silną wolą, zgodnego, harmonijnego, 
z dobrym charakterem, przyzwyczajonego do życia zespołowego. Gdy zauważono, 
że młodzież chętniej wybiera zabawy niż ćwiczenia powtarzane na przyrządach, 
wprowadzono więcej gier i zabaw ruchowych, np. piłkę nożną, walkę kogutów, „ja-
strząb i kury”, pościg. Zorganizowano także dla młodzieży Pułk Dzieci Krakowskich 
(miały sztandar, mundurki, odznaki, bawiły się w gry polowe, podchody oraz ćwi-
czenia wojskowe ze strzelaniem włącznie). Zasady gry w piłkę nożną przywiózł Jor-
dan z zagranicy, zaszczepił je wychowankom. Pierwsze mecze rozgrywano w parku 
na boisku VIII na twardo ubitej ziemi. Ważniejsze było wykiwanie dużej liczby piłka-

Niedźwiedź Wojtek w Parku dr. Henryka 
Jordana (od 2014 r.) — adoptowany w 1942 r. 
przez żołnierzy 22 Kompanii Zaopatrywania 
Artylerii w 2 Korpusie Polskim dowodzonym 
przez gen. Władysława Andersa
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rzy, a nie zdobycie gola. W 1906 r. zorganizowano mecz pomiędzy drużynami Lwo-
wa i Krakowa.

Park cieszył się ogromną popularnością, dzienna frekwencja sięgała około 2 ty-
sięcy osób. W 1907 r. we Lwowie jego uczeń Eugeniusz Piasecki skierował do władz 
miasta postulat przeszczepienia na grunt lwowski idei jordanowskiej.

Wieść o tak świetnie działającym i zorganizowanym parku (z prywatnych funduszy 
Jordana), w którym realizowano bardzo postępowy i wszechstronny program wycho-
wania fizycznego, patriotycznego, moralnego, kulturalnego, technicznego i obronne-
go szybko rozeszła się za granicą, miejsce to stało się wizytówką Krakowa, a w wie-
lu miastach podjęto próby podobnych założeń.

Warto jeszcze wspomnieć, że dzięki temu niezwykłemu wychowawcy dzieci do 
dnia dzisiejszego mają dłuższe przerwy w szkole, zajęcia z wychowania fizycznego 
oraz kształci się nauczycieli wychowania fizycznego na poziomie akademickim [9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16].

Kolejnym, tym razem już współczesnym, profesorem lekarzem zwracającym uwa-
gę na „zieloną opiekę”, jest Wiesław Kochański. Pisał wiele o potrzebie terenotera-
pii oraz w latach sześćdziesiątych XX w. zaproponował koncepcję parku rehabilita-
cyjnego przy uzdrowiskach. Uważał, że taki „park może stwarzać doskonałe warunki 
do stosowania zajęć fizycznych/gimnastyki leczniczej pod nadzorem kinezyterapeu-
tów w oparciu o tzw. tereny zielone z wykorzystaniem otwartej przestrzeni i kontak-
tu z przyrodą”. Podkreślał, że ten rodzaj zajęć zwiększa zaangażowanie pacjentów 
w proces rehabilitacji, przyśpieszając powrót do zdrowia oraz ułatwiając poruszanie 
się w środowisku naturalnym.

Wyróżnił dwa działy w swojej koncepcji parku rehabilitacyjnego.
I. Dział zajęć rehabilitacyjnych:

 � tory do ćwiczeń chodu, np. poziomy o równej nawierzchni, poziomy z utrud-
nieniami, podwójny tor supinacyjny (supinacja – naturalny ruch stopy na ze-
wnątrz) i pronacyjny (pronacja – naturalny ruch stopy do wewnątrz), tor rozko-
jarzenia patologicznego stereotypu chodu, tor piaskowy, tor – schody, bruzdy 
do nauki chodu;

 � trasy terapeutyczne;
 � urządzenia ogólnosprawnościowe.

II Dział sportowo-rekreacyjny:
 � boiska do piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki;
 � kort tenisowy;
 � inne urządzenia do gier ruchowych i sprawnościowych.

Również o potrzebie terenoterapii dwadzieścia lat później pisała profesor balneo-
log Irena Ponikowska. Uważa ona, że terapia ta uzupełnia inne metody fizjoterapii 
i może zwiększyć ich efektywność leczniczą oraz stanowi doskonałą formę racjonal-
nego wykorzystania wolnego czasu nie tylko chorego [17, 18, 19].

W ostatnim czasie na uczelniach w naszym kraju pojawiły się wykłady, kursy hor-
titerapii, terenoterapii, konferencje; niestety nie ma jeszcze u nas takiej specjalizacji, 
jak np. hortiterapeuta. Jednak spotyka się placówki, które podejmują już różne pro-
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jekty dotyczące „zielonej opieki”, np. cykliczny projekt prowadzony przez zespół in-
terdyscyplinarny „Hortiterapia metodą wspomagania rehabilitacji dzieci z zaburze-
niami narządu ruchu – pacjentów Szpitala św. Ludwika w Krakowie”, czy pracownia 
terapii ogrodniczej dla osób niepełnosprawnych prowadzona przez Fundację im. Bra-
ta Alberta w Radwanowicach.
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Kto chce naprawdę odnaleźć samego siebie,
musi nauczyć się obcowania z przyrodą,

bo oczarowanie jej pięknem
wprowadza bezpośrednio w ciszę kontemplacji.

św. Jan Paweł II

4. O wybranych pojęciach „zielonej opieki”

„ZIELONA OPIEKA”

U podstaw „zielonej opieki” leżą teorie mówiące o związku człowieka z przyrodą, wy-
jaśniające, dlaczego kontakt zarówno z czynnikami biotycznymi (ożywionymi – rośliny, 
grzyby, zwierzęta), jak i abiotycznymi (nieożywionymi – np. woda, piasek, kamienie) 
jest nam niezbędny do prawidłowego funkcjonowania. Jedną z nich jest zaproponowa-
na przez Ulricha i Persona [20] teoria przeciążenia i pobudzenia (ang. overload i aro-
usal). Mówi ona, że we współczesnym świecie człowiek cały czas atakowany jest hała-
sem, złożonymi obrazami, ruchem co przytłacza zmysły i prowadzi do wyniszczającego 
organizm pobudzenia psychicznego oraz fizjologicznego. Środowisko przyrodnicze 
(np. las, park, ogród), w którym dominują rośliny, jest mniej skomplikowane, dzięki 
czemu może ono obniżać pobudzenie, zmniejszając odczuwanie stresu. Człowiek in-
tuicyjnie wybiera miejsca, w których czuje się dobrze i bezpiecznie. Sama obserwacja 
przyrody zmniejsza stres. Natomiast środowisko zurbanizowane, poprzez nadmierną 
ilość bodźców docierających do człowieka, może powodować konieczność selekcji in-
formacji, nawet tych ważnych, a to z kolei utrudnia prawidłowe relacje społeczne, ma 
wpływ na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne [21, 22].

Natura i miejsca zagospodarowane przez człowieka z użyciem roślin zapewnia-
ją poczucie bezpieczeństwa, spokoju, stąd są dobrym miejscem dla działań terapeu-
tycznych. Wilson [23] uważa, że potrzeba kontaktu z przyrodą jest cechą wrodzoną, 
a więc będącą nieodłączną częścią natury ludzkiej. Jego teoria biofilii (ang. biophilia) 
– którą łatwiej udowodnić jej zaprzeczeniem, czyli teorią biofobii (np. że boimy się 
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myszy, pająków) – mówi o naturalnym związku człowieka z przyrodą oraz wrodzonej 
pozytywnej reakcji na środowisko naturalne i inne żywe organizmy [24].

Środowisko pozbawione przyrody może oddziaływać negatywnie na człowieka, 
pogarszając jego zdrowie i jakość życia. Kaplanowie [25, 26] stworzyli teorię regene-
racji uwagi (ang. attention restoration theory), która mówi, że w środowisku zurba-
nizowanym przed człowiekiem staje wiele zadań wymagających koncentracji uwagi 
i wysiłku intelektualnego, które wykorzystują „uwagę ukierunkowaną”. Długotrwa-
łe przebywanie w stanie skupienia prowadzi do jej zmęczenia. Przeciążenie informa-
cyjne objawia się trudnościami w koncentracji, zwiększoną liczbą błędów i ogólnym 
rozdrażnieniem. Nasze coraz szybsze życie, pełne różnorodnych bodźców, nadmiaru 
informacji wymaga ciągłego przetwarzania danych i podejmowania decyzji, dlatego 
też regeneracja uwagi ukierunkowanej ma zasadnicze znaczenie dla prawidłowego 
funkcjonowania naszego organizmu [27]. W teorii regeneracji uwagi to elementy na-
turalne, dalekie od czynników zmuszających do koncentracji, np. drzewa, piękne kra-
jobrazy: górskie, morskie czy polne – pobudzają umiejętności regeneracyjne.

„Zielona opieka” (ang. green care) to bardzo szerokie określenie działań prozdro-
wotnych, terapeutycznych, socjalnych, opiekuńczych, edukacyjnych, których głów-
nym elementem jest przyroda ożywiona i nieożywiona [28, 29]. Często termin ten 
bywa rozmaicie definiowany. „Zielona opieka” skierowana jest tak naprawdę do 
wszystkich osób, tak zdrowych, jak i chorych, dlatego jej forma powinna być dosto-
sowana do indywidualnej sytuacji danej osoby.

Formy „zielonej opieki” to m.in.:
 � terenoterapia;
 � hortiterapia (ogrodoterapia);
 � socjalne i terapeutyczne ogrodnic-

two (ang. social and therapeutic 
horticulture);

 � terapie z udziałem zwierząt;
 � farmy zdrowia (ang. care farming);
 � zielone ćwiczenia (ang. facilitated 

green exercise);
 � ekoterapia (ang. ecotherapy);
 � terapia przyrodnicza, w otocze-

niu dzikiej natury (ang. wilderness 
therapy);

 � inne działania terapeutyczne związa-
ne ze środowiskiem przyrodniczym.

Każdy może korzystać z „zielonej opie-
ki”, każdemu może w jakimś stopniu 
pomóc zregenerować siły witalne, bez 
względu na stan zdrowia, wiek, status 
społeczny itp. Będą się tylko zmieniały jej 
formy, niektóre osoby będą mogły uczest-
niczyć w niej tylko biernie (pacjenci dłu-

Ze szklarni do ogrodu
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gotrwale unieruchomieni w ogrodzie zrelaksują się, oderwą się choć na chwilę od 
swojej choroby), inne z radością włączą się w zajęcia o charakterze aktywizującym, 
np. hortiterapię.

Seniorzy bardzo sobie cenią warsztaty ogrodoterapii, oczywiście wykonywane 
prace nie mogą być ponad siły i możliwości zdrowotne organizmu. „Zielona opieka” 
jest dla osób starszych oderwaniem się od codziennych trosk, monotonii, pomaga 
odpowiednio wykorzystać czas wolny, przeciwdziała nudzie, powoduje nawrót wspo-
mnień, usprawnia pamięć, wycisza i sprzyja utrzymywaniu relacji z innymi ludźmi. 
Seniorzy mogą poczuć się przydatni, a owoce swojej pracy mogą ofiarować innym, 
sprawiając im radość (bukiet kwiatów, słoiczek konfitur) czy podreperować budżet, 
nie mówiąc o terapeutycznych korzyściach, zarówno tych fizycznych, jak i psychicz-
nych. Programy terapeutyczne pomagają wielu grupom, np. osobom z zaburzenia-
mi wzroku i słuchu poprzez m.in. dostarczanie szerokiej gamy wrażeń zmysłowych 
związanych z obcowaniem z przyrodą.

Programy zielonych terapii na świecie są zróżnicowane, mają zarówno charak-
ter profilaktyczny, jak i leczniczy, obejmują różne grupy wiekowe, społeczne, dotyczą 
także osób z różnymi zaburzeniami lub problemami, np.:

 � fizycznymi (po udarach, wypadkach, paraliżach, choroby narządu ruchu);
 � umysłowymi i psychicznymi (choroba Alzheimera, autyzm, depresje, stres 

bojowy);
 � sensorycznymi (choroby wzroku, słuchu);
 � onkologicznymi;
 � geriatrycznymi (np. w stanie demencji);
 � uzależnień (alkoholizm, narkomania);
 � wykluczenia społecznego (więźniowie, bezrobotni, mniejszości narodowe, bez-

domni, młodociani przestępcy) [30, 31, 32, 33, 34, 35, 36].

Ryc. Formy „zielonej opieki”  
(The Development of green care in western European countries) [37, 38].
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„Zielona opieka”, a właściwie jej różne formy mogą wykorzystywać poszczególne 
elementy przyrody, np. wodę, kamienie, nasiona, zioła, rośliny kwiatowe lub ogrody, 
całe gospodarstwa, lasy, krajobrazy. Należy oczywiście pamiętać o pewnych indywi-
dualnych ograniczeniach, np. alergiach (na pyłki, sierść), a także upodobaniach czy 
antypatiach do pewnych zajęć.

tERENOtERAPIA

Terenoterapia to wykonywanie dozowanego, dynamicznego wysiłku fizycznego w róż-
nych formach, w zmiennym widokowo i krajobrazowo terenie. Działanie lecznicze tej 
metody jest sumą wpływu na organizm czynników meteorologicznych i krajobrazo-
wych oraz wysiłku fizycznego.

Leczniczym celem terenoterapii jest:
 � usprawnienie funkcji narządu ruchu (mięśni, stawów, więzadeł);
 � zwiększenie wydolności fizycznej jej uczestników przez: usprawnienie czynno-

ści układu krążenia i układu oddechowego oraz poprawę koordynacji ruchowej 
i zwiększenia ukrwienia narządów;

 � zwiększenie wydatku energetycznego przeznaczonego na pracę mięśniową 
i w konsekwencji zmniejszenie masy (zmniejszenie tkanki tłuszczowej u osób 

Ogród warzywny
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otyłych oraz wyrównanie zaburzeń metabolicznych w gospodarce węglowoda-
nowej i lipidowej);

 � usprawnienie i zrównoważenie wegetatywnego układu nerwowego, odpowie-
dzialnego za kontrolę nad przemianą materii i pracą narządów wewnętrznych, 
oraz poprawa funkcji psychicznych (leczenie nerwic i zespołu przeciążeniowego).

Terapia ta powinna być stosowana we wszystkich porach roku z odpowiednią mo-
dyfikacją do warunków meteorologicznych. Dzięki systematycznym marszom można 
uzyskać dobrą wydolność fizyczną, która jest jednym ze wskaźników stanu zdrowia. 
Szczególnie wskazana jest dla osób prowadzących siedzący tryb życia, mało aktyw-
nych osób starszych i mających problemy z nadwagą.

Podstawowe formy terenoterapii:
 � spacery i marsze;
 � marszobiegi;
 � biegi i truchty (jogging);
 � nordic walking;
 � jazda na rowerze;
 � chodzenie i bieganie na nartach (narciarstwo biegowe);
 � ćwiczenia na urządzeniach sprawnościowych.

Ogród kwiatowy

Ogród kwiatowy
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Podstawowymi warunkami uzyskania dobrych wyników leczniczych czy profilak-
tycznych przy stosowaniu terenoterapii są:

 � dobór optymalnego obciążenia wstępnego, zależnie od indywidualnej wydolno-
ści fizycznej i sprawności chodu;

 � systematyczne stosowanie i stopniowanie obciążenia, ważne u osób prowa-
dzących mało aktywny tryb życia.

Amerykańskie Towarzystwo Medycyny Sportowej opracowało zalecenia, których 
praktycznym uproszczeniem jest łatwa do zapamiętania formuła:

3 x 30 x 130

Oznacza ona, iż korzystny dla zdrowia wysiłek fizyczny to taki, który wykonujemy 
przynajmniej:

 � 3 razy w tygodniu,
 � nieprzerwanie przez 30 minut,
 � częstość uderzeń serca wynosi 130 na minutę.

Przykładem ćwiczeń spełniających te wymogi jest bieg, szybki chód, jazda na ro-
werze, pływanie, taniec. Osoba, która idzie z prędkością 4,8 km/h, spala średnio 100 
kalorii na 1,6 km. Wystarczy dodać kijki, by spaliła 20% kalorii więcej.

Warto również pamiętać przy uprawianiu terapii o prostych zaleceniach, jak:
 � wyposażenie się w wygodne obuwie i ubranie stosowne do pogody;
 � zrobienie kilkuminutowej rozgrzewki przed marszem, zakończonej rozciągnię-

ciem mięśni, aby zwiększyć ich elastyczność i uniknąć ewentualnych obrażeń;
 � powolny początek marszu, stopniowe zwiększanie jego szybkości;
 � stosowanie częstszych przerw w przypadku upału, zapewnienie nakrycia gło-

wy i wody do picia;
 � diabetycy typu II powinni uprawiać chodzenie z mniejszą intensywnością i mieć 

ze sobą coś do jedzenia, aby uzupełnić spadek cukru we krwi;
 � osoby stale przyjmujące leki muszą mieć je przy sobie;
 � wszyscy powinni kontrolować tętno kilka razy w ciągu całego marszu [17, 18, 

19].

hORtItERAPIA (OGROdOtERAPIA)

Fakt, że pojęcie ogrodoterapii funkcjonuje w wielu językach (np. angielskim – horticul-
tural therapy, garden therapy, niemieckim – Therapie Garten, holenderskim – tuin te-
rapie, tuinbouw terapie, włoskim – terapia in giardino, terapia orticulturale, francuskim 
– jardin thérapeutique, thérapiede jardin) wskazuje na popularność tej formy terapii.

Hortiterapia (ogrodoterapia) jest metodą uzupełniającą w rehabilitacji, wykorzy-
stuje terapeutyczne walory roślin, przestrzeni ogrodu i pracy ogrodniczej dla ściśle 
określonych grup ze zdiagnozowanymi zaburzeniami i problemami [39]. Pod tym po-
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jęciem rozumie się często wykonywanie dowolnych prac ogrodniczych dających sa-
tysfakcję, poprawę zdrowia i samopoczucia [24].

Sempik ze współpracownikami [25] wprowadza termin socjalnego i terapeutycz-
nego ogrodnictwa (ang. social and therapeutic horticulture), uważając, że jest to pro-
ces, dzięki któremu osoba może osiągnąć dobre samopoczucie przez zastosowanie 
roślin i ogrodnictwa. Efekt te może być uzyskany przez czynne lub bierne uczestnic-
two. Natomiast terapię ogrodniczą (ang. horticultural therapy) definiuje jako używa-
nie roślin przez profesjonalistę jako środka do osiągnięcia pewnych zdefiniowanych 
klinicznie celów.

Elementy składowe ogrodoterapii to:
 � określona procedura terapeutyczna, koncentrująca się na zajęciach ogrodni-

czych, a przede wszystkim na uprawie roślin;
 � osoba ze zdiagnozowanym problemem, która poddawana jest terapii;
 � wyznaczony cel terapii, który może być zmierzony i oceniony;
 � wykwalifikowany pracownik prowadzący terapię.

Grupy programów terapeutycznych:
 � zawodowe – podnoszące kwalifikacje, zwiększające możliwości zdobycia 

zatrudnienia;
 � terapeutyczne – skoncentrowane na leczeniu chorób psychicznych i fizycznych 

oraz urazów powypadkowych;
 � społeczne – poprawiające umiejętności komunikacyjne uczestników, nawiązy-

wanie kontaktów, umożliwiające włączenie do społeczności [35, 36].
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Medicus curat, natura sanat.
(Doktor leczy, natura uzdrawia).
Hipokrates

5. Cele „zielonej opieki”

„Zielona opieka” jest alternatywą dla każdego z nas, a zwłaszcza dla ludzi starszych. 
Musimy zdawać sobie sprawę, że żaden system instytucjonalny nie jest w stanie za-
gwarantować nam pełnej opieki służby zdrowia, dlatego tak ważna jest profilaktyka 
poprzez odpowiedni styl życia – to właśnie on ma największy wpływ na nasze zdro-
wie. Jak zauważa w swojej koncepcji były minister zdrowia i opieki społecznej Kana-
dy, Marc Lalonde, nasze zdrowie zależy zaledwie w 10% od służby zdrowia, w 15% od 
czynników genetycznych, w 20% środowiska fizycznego i aż w ponad 50% od stylu 
życia. A przecież za ten ostatni odpowiadamy sami, możemy go świadomie kształto-
wać. Warto zwrócić uwagę również na nową piramidę zdrowego żywienia i aktywno-
ści fizycznej. Zmiana to m.in. podkreślenie roli warzyw i owoców w codziennej diecie. 
Powinny one stanowić podstawę posiłku, zaleca się ich spożywanie w proporcji 3/4 
warzyw oraz 1/4 owoców. Co ważne, warzywa powinny być zróżnicowane kolorystycz-
nie – z przewagą zielonego (co chroni nas przed wieloma chorobami) i jadane rów-
nież w postaci surowej. Należałoby jeszcze uzupełnić nową piramidę o „zieloną opie-
kę”, czyli podkreślenie, że aktywność fizyczna powinna się odbywać przede wszystkim 
w otoczeniu zieleni, np. w parku, w lesie, ogrodzie.

Kompleksowe działania terapeutyczne skupiają się na maksymalnej poprawie 
społecznego, poznawczego, fizycznego i psychicznego funkcjonowania osób oraz po-
prawie ich ogólnego zdrowia i samopoczucia [41]. Coraz częściej programy ogrodo-
terapii obejmują nie tylko samych jej uczestników, ale również ich najbliższych, jest 
to szczególnie ważne w przypadku chorób onkologicznych [34, 42]. Również osoby 
uzależnione czy z dysfunkcjami zachowań dzięki „zielonej opiece”, poprzez pracę 
uczą się cierpliwości, wytrwałości, odpowiedzialności, a zajęcia hortiterapeutyczne 
pomagają obniżyć stres, agresję, nawiązać dialog, współpracę w grupie.
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Wśród korzyści zielonej opieki dla różnych grup terapeutycznych należy wska-
zać m.in.:

 � stymulowanie organizmu poprzez zastosowanie odpowiednich działań w ra-
mach np. terenoterapii i ogrodoterapii wspomagających funkcjonalność układu 
ruchowego, krążenia, oddechowego i nerwowego;

 � usprawnienie i zrównoważenie wegetatywnego układu nerwowego i funkcji 
psychicznych poprzez nabycie nowych umiejętności ogrodniczych;

 � poprawę wytrzymałości i siły fizycznej;
 � poprawę koordynacji, równowagi;
 � poprawę nastroju, samopoczucia, odzyskanie równowagi psychicznej;
 � obniżenie ciśnienia;
 � obniżenie poziomu agresji przez ukierunkowane, pozytywne wydatkowanie 

energii na pracę;

Piramida Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej [44]
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 � zmniejszenie zapotrzebowania na środki przeciwbólowe i nasenne;
 � usprawnianie umiejętności komunikacyjnych i zwiększanie zakresu słownictwa;
 � oderwanie się od codziennych trosk, monotonii, problemów;
 � poprzez zachwyt przyrodą ułatwienie: wyciszenia się, modlitwy, medytacji;
 � przywrócenie nadziei poprzez obserwację i zrozumienie, że wszystko ma swo-

je miejsce w przyrodzie, swój czas, jest potrzebne;
 � wzbudzenie ciekawości i zwiększenie zdolności do obserwacji otoczenia, przy-

rody i zjawisk w niej występujących;
 � rozwijanie zdolności akceptacji ludzi i otoczenia oraz radowania się nimi;
 � uczenie się nowych umiejętności lub odzyskiwanie tych utraconych w wyniku 

ograniczenia sprawności organizmu/choroby;
 � zwiększenie kreatywności;
 � uzmysłowienie sobie naturalnych cyklów biologicznych, zrozumienie procesów 

narodzin, wzrostu, reprodukcji i śmierci wszystkiego, co żyje wokół nas, co uła-
twia prawidłowe zrozumienie sensu życia;

 � rozwijanie i wzbogacanie obszaru społecznego dzięki interakcjom wewnątrz-
grupowym oraz dzięki możliwości wskazania owoców swojej pracy;

Seniorka w ogrodzie kwiatowym
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 � zwiększenie pewności siebie poprzez podejmowanie nowych zadań;
 � rozwijanie i wzbogacanie procesu aktywności ruchowej o działania wdrażające 

osoby do zdrowego i higienicznego trybu życia;
 � pobudzanie wspomnień, ćwiczenie pamięci;
 � stałe doświadczenia sensoryczne, pobudzanie zmysłu wzroku, dotyku, słuchu 

i węchu;
 � redukcja zachowań problemowych (np. u osób z demencją);
 � uczenie systematyczności, odpowiedzialności, wytrwałości;
 � uporządkowanie dnia, sensowne zagospodarowanie czasu wolnego;
 � zwiększenie pewności siebie i samooceny, uwolnienie od agresywnych im-

pulsów w sposób społecznie akceptowany, również dzięki pracy fizycznej 
w ogrodzie;

 � uczenie cierpliwości i odraczania gratyfikacji;
 � rozwijanie wiedzy i umiejętności zapobiegania wadom postawy i korygowania 

ich w przypadku powstawania;
 � przysposobienie organizmu do funkcjonowania w środowisku, hartowanie go 

poprzez wykonywanie ćwiczeń w warunkach naturalnych;
 � doświadczenie swojej przydatności (podreperowanie budżetu, owoce swojej 

pracy mogą ofiarować innym, sprawiając im i sobie radość) [44, 45, 46, 47, 48, 
49, 50, 51, 52, 53, 54].

„ZIELONA BIOGRAfIA” (fItOBIOGRAfIA)

Fitobiografia („zielona biografia”) może być narzędziem pomocnym w zdiagnozowa-
niu potrzeb, oczekiwań, możliwości i dotychczasowych doświadczeń uczestnika horti-
terapii, co pozwoli na osiągnięcie jak najlepszych efektów udziału w programie. Senio-
rzy biorący udział w zajęciach hortiterapii, żeby utworzyć własną fitobiografię, powinni 
odpowiedzieć na kilkanaście pytań dotyczących m.in.:

 � miejsca zamieszkania (wieś, miasto);
 � posiadania:

 � ogródka;
 � sadu;
 � pola;
 � szklarni;
 � roślin doniczkowych;

 � zamiłowania, stosunku do pracy z roślinami;
 � zawodowego czy hobbystycznego zajmowania się roślinnością;
 � określenia, jakiego rodzaju rośliny są lubiane najbardziej (rosnące w ogrodzie, 

cięte, doniczkowe);
 � zdefiniowania obecnego stosunku, chęci do zajmowania się roślinami;
 � określenia ulubionych gatunków roślin;
 � ustalenia, jakie funkcje i elementy ogrodu są ważne dla tej osoby;
 � chęci do wykonywania np. przetworów, bukietów;
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 � zaangażowania w uprawę i zbieranie ziół;
 � używania, wybierania przede wszystkim produktów roślinnych, np. kosmety-

ków [55, 56].
Fitobiografia jest ważnym źródłem informacji nie tylko dla terapeutów zajęcio-

wych czy hortiterapeuty, ale również dla całego zespołu, w tym lekarzy, fizjoterapeu-
tów, ogrodników, architektów krajobrazu. Pozwala określić, jaki rodzaj ćwiczeń, prac 
ogrodniczych należy dobrać dla każdego użytkownika i jakich roślin należy użyć przy 
zagospodarowaniu, nie tylko ogrodu, ale również pokoi, wspólnych sal, żeby zapew-
nić seniorom wysoką jakość wsparcia i opieki.

Dodatkowo warto byłoby opracować na wzór metody biograficznej i fitobiograficz-
nej (stosowanej w hortiterapii) metodę „zielonej biografii”, która obejmowałaby nie 
tylko doświadczenia seniora z roślinnością w ciągu jego życia, ale z całą ożywioną 
i nieożywioną przyrodą, czyli również ze zwierzętami, grzybami czy kamieniami itp.

Fitobiografia może być również narzędziem do wykorzystania w warunkach do-
mowych, kiedy chcemy dostosować przydomowy ogród do aktualnych potrzeb i moż-
liwości seniora – warto wspólnie znaleźć odpowiedzi na pytania, w jaki sposób wy-
obraża on sobie swój ogród i w jakich obszarach, czynnościach chciałby aktywnie lub 
biernie uczestniczyć. Dzięki temu łatwiej uda się stworzyć miejsce, w którym osoba 
starsza będzie mogła cieszyć się kontaktem z przyrodą.

W sklepie ogrodniczym (Wielka Brytania)
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W zieleni człowiek jest aktywnym,
nie wiąże się z nią ani senność, ani apatia.

Nasze oko znajduje w niej prawdziwe zadowolenie,
oko i dusza odpoczywają w niej jak  

w czymś prostym.
J.W. Goethe

6. Ze świata nauki – przegląd wyników badań
Karty ilustracyjne ze świata nauki:

 �Urlich [20, 57] wykazał zależność pomiędzy zdrowiem a obecnością roślin. Prze-
prowadził badania wśród pacjentów po operacji woreczka żółciowego – leżą-
cy w salach szpitalnych, których okna wychodziły na drzewa, szybciej wraca-
li do zdrowia, odczuwali mniejszy stres, ich ciśnienie było niższe, potrzebowali 
mniej środków przeciwbólowych, otrzymywali mniej negatywnych komentarzy 
w notatkach pielęgniarskich niż ci, którzy widzieli tylko ceglaną ścianę z okna.

 �W innych badaniach [58, 59], analizując zdrowie mieszkańców dzielnic zadrze-
wionych, stwierdził, że osoby tam mieszkające w porównaniu z tymi z dzielnic 
niezielonych rzadziej przebywają w szpitalach, są mniej zestresowane a choru-
jąc, potrzebują mniej lekarstw.

 � Stiloge [59] uważa, że obecnie ludzie „uwięzieni” w wieżowcach mogą mieć 
zmniejszoną witalność i zdrowie.

 �Udowodniono [60], że przebywanie przynajmniej pięć minut dziennie na tere-
nie ogrodu powoduje obniżenie stresu, poprawia nastrój oraz pomaga oderwać 
się od problemów. Nawet umieszczenie zdjęć przyrodniczych na salach oddzia-
łu kardiologicznego poprawiło stan psychiczny pacjentów po operacjach serca 
i zmniejszyło zapotrzebowanie na środki przeciwbólowe.

 � Badania Sempik i współpracowników [61] przeprowadzone w Stanach Zjedno-
czonych pokazały, że pacjenci z problemami psychicznymi, jak schizofrenia, de-
presja, agresja, którzy wzięli udział w programie ogrodoterapii, poprawili swo-
je stosunki z rodziną (54%) i przyjaciółmi (43%). Uczestnicy byli w przedziale 
wiekowym od 18 do 78 lat. 81% z nich stwierdziło, że ich zdrowie się poprawi-
ło, a 34% uznało, że pozbyli się negatywnych emocji.
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 � Porównywano w Wielkiej Brytanii ludzi aktywnie ćwiczących na siłowni z ćwi-
czącymi w środowisku naturalnym – okazało się, że ludzie ćwiczący na siłowni 
byli w bardziej depresyjnym nastroju [62].

 � Spacery po parku najlepiej łagodzą zmęczenie umysłowe, a im bardziej „dzi-
ka” przyroda, tym spacery oddziaływują na nas pozytywniej, wykazują silniej-
szy wpływ na poprawę koncentracji, uspokojenie [63].

 � Lehrer [64] w swoich badaniach odkrył, iż przebywając w środowisku miejskim, 
upośledzamy nasze podstawowe procesy umysłowe. Po kilku minutach na za-
tłoczonej ulicy mózg zapamiętuje mniej rzeczy i wiele osób cierpi z powodu 
zmniejszonej koncentracji. Autor sugeruje, że są to zmiany w naszym otocze-
niu, które ostatecznie doprowadziły do zmiany naszych wyobrażeń, myśli i spo-
wodowały poważne konsekwencje dla zdrowia fizycznego i psychicznego ludzi. 
Umysł ma wrodzony wymóg natury, a więc sadzenie drzew lub innej roślinno-
ści w centrach miast uważa się za czynnik, który jest w stanie znacznie zmniej-
szyć negatywne efekty życia w mieście.

 � Australijskie badania wykazały wzrastającą liczbę mieszkańców miast przeno-
szących się na wybrzeże i do „buszu”. Prawdopodobnie odzwierciedla to na-
dzieje wielu osób, które chcą prowadzić inne, prostsze życie, próbując poświę-
cać więcej czasu na kontakty z rodziną i przyjaciółmi [65].

 �W literaturze naukowej pojawia się określenie witamina G (zielona) (ang. Vi-
tamin G – green), co oznacza związek pomiędzy zielonymi terenami wokół nas 
a zdrowiem [66].

 �Oprócz roli ozdobnej zieleń: tłumi hałas, stanowi osłonę od dymu i kurzu, 
oczyszcza powietrze z zanieczyszczeń stałych i gazowych, reguluje ilość tlenu 
i dwutlenku węgla w powietrzu, ma wpływ na kształtowanie klimatu, ma wła-
ściwości bakteriobójcze i jonizacyjne powietrza [67].

 � Louv mówi, że wkroczyliśmy w nową erę rozwoju miast, która ogranicza nas 
i warunkuje nowe sposoby spędzania wolnego czasu – na przykład gry kompu-
terowe absorbujące zwłaszcza dzieci i wymuszające długotrwałe przebywanie 
w domu. Duży procent dzieci spędza około czterdziestu czterech godzin tygo-
dniowo, tj. około sześć godzin w ciągu dnia przed ekranami dużymi i małym. 
Stąd problemy z: otyłością, agresją, niższym poziomem intelektualnym. Louv 
wprowadził termin Nature Deficit Disorder (NDD) – brak rutynowego kontak-
tu z naturą i wskazał jego objawy, do których należą: problemy ze skupieniem 
uwagi, otyłość, lęk i depresja. NDD to uboczny, niepożądany efekt w dobie elek-
troniki [68].

 � Badania Morita i współpracowników [69] przeprowadzone wśród 498 osób wy-
kazały, że przebywanie w lesie redukuje stres, poprawia nastrój.

 �Hansmann i in. [70] oceniali wpływ spacerów w parku i w lesie na poziom stre-
su i bólu głowy. Okazało się, że aż u 87% badanych nastąpiła redukcja stresu, 
a u 52% zmniejszył się ból głowy.
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 � Badanie De Vries i in. [71] wykazało, że fizyczne i psychiczne zdrowie osób 
mieszkających w pobliżu natury lub zieleni było lepsze niż tych, którzy żyją 
w gęsto zurbanizowanych miejscach z niewielkim lub żadnym dostępem do 
zieleni.

 � Pretty [72] na podstawie swoich badań twierdzi, że jeśli nie możemy podziwiać 
przyrody choćby przez okno, jesteśmy bardziej agresywni i zestresowani.

 � Badania prowadzone wśród dorosłych Szwedów, wykazały, że im bardziej zmę-
czona osoba koncentracją uwagi, tym chętniej wybiera spacer w środowisku 
naturalnym, a nie miejskim [73].

 � Cimprich [74] twierdzi, że jakość życia kobiet z rakiem piersi poprawia się, gdy 
mają możliwość biernego kontaktu z naturą (np. odpoczynek na ławce w par-
ku i obserwacja ptaków) lub czynnego uczestnictwa w ogrodoterapii (np. pie-
lęgnacja kwiatów).

 � Badano osoby chore na Alzheimera mieszkające w pięciu domach, u mieszkań-
ców trzech domów z ogrodami stwierdzono niższy poziom agresji i przemocy 
niż u osób mieszkających w domach bez ogrodów [75].

 � Rice i Remy [76] udowodnili, że więźniowie odbywający karę w zakładach oto-
czonych drzewami wykazują niższy poziom agresji.

 �W Chicago mniej przestępstw zgłaszanych było władzom w pobliżu bloków 
z większą ilością zieleni [77].

 � Tereny obsadzone drzewami są nie tylko bezpieczniejsze, ale, jak wykazali Kuo 
i Sullivan [78], mają one większy wpływ na postawy społeczne i dobre relacje 
międzyludzkie. Wzrost ilości zielonej roślinności w sąsiedztwie i wspólnej prze-
strzeni mieszkalnej wiązał się z mniejszym zmęczeniem psychicznym miesz-
kańców. Przebywając w otoczeniu bliższemu naturze, byli oni zdolni zajmo-
wać się ważnymi sprawami w ich życiu, mieli więcej nadziei oraz byli zdolni do 
konfrontacji z problemami, tymczasem ci mieszkający w otoczeniu z minimal-
ną ilością albo brakiem zieleni mieli odwrotne doświadczenie. Co więcej, ba-
dania mieszkańców bloków publicznych, gdzie poziom i naturalność pobliskich 
drzew i trawników była oszacowana w skali od 0 do 4, wykazały, że miesz-
kańcy których okolice były ocenione wyżej w tej skali, wykazywali niższy po-
ziom psychicznego zmęczenia, mniej agresji i przemocy niż mieszkańcy do-
mów, którym przypisano mniejsze wartości w tej skali. Badania prowadzone 
przez Kuo potwierdziły, iż przestrzenie pozbawione drzew stają się „ziemią ni-
czyją”, a w konsekwencji osłabiają relacje społeczne i stają się miejscem dzia-
łań przestępczych. Badacze ci wykazali, iż na terenie osiedli mieszkaniowych 
bogatych w zieleń rodzice rzadziej stosują wobec dzieci przemoc fizyczną [79].

 �W swoich badaniach Burls wykazał, że dzieci dzięki obcowaniu z przyrodą po-
prawiają swoje zachowanie oraz wyniki uczenia się [80].
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 �W innych badaniach Kuo i Faber-Taylor [81] stwierdzili, że dzieci nadpobudli-
we, jeśli spędzą czas przeznaczony na zabawę na łonie przyrody, np. w parku, 
a nie w centrum miasta czy na osiedlu, wówczas są spokojniejsze, łatwiej im 
się skoncentrować, zmniejszają się objawy nadpobudliwości.

 � Co ciekawe, wg badań Ruppel [82] środowisko przyrodnicze może zastą-
pić dziecku każde wyposażenie placu zabaw, ponieważ podsuwa ciekawsze 
rozwiązania.

 �W duńskich badaniach przeprowadzonych przez Nielsen i Hansen [83] wśród 
1260 dorosłych osób analiza wykazała, że nadwaga i poziom doświadczone-
go stresu związane są z większą odległością od publicznie dostępnych prze-
strzeni zielonych, a także mniejszym dostępem do prywatnych lub wspólnych 
ogrodów.

 � Badania prowadzone przez Hartiga wykazały, że w porównaniu z doświadcza-
niem krajobrazu miejskiego ze wszystkimi towarzyszącymi mu cechami, natu-
ralne otoczenie z widokiem na drzewa, naturalnymi rezerwatami, roślinnością 
i dzikim życiem, redukuje poziom stresu i ciśnienie krwi, jednocześnie polep-
szając nastrój i obniżając gniew oraz agresję uczestników [84].

 � Błaszczak i Kosmala [85] w swoich badaniach wykazali istnienie związku po-
między występowaniem drzew na ulicach a chęcią wykonywania określonych 
aktywności.

 � Bijnen i in. [86] stwierdzili, że m.in. ogrodnictwo wśród starszych mężczyzn ma 
korzystny wpływ na poziom HDL we krwi (tzw. „złego cholesterolu”).

 � Kosmala [87] wykazał, że jednym z mierników jakości życia w mieście, wskazu-
jącym na to, czy miasto było projektowane dla ludzi, czy samochodów, jest sto-
sunek powierzchni parków do powierzchni parkingów. (Coraz częściej na wielu 
osiedlach na rzecz parkingów likwiduje się kolejne tereny zielone).

 � Peacock i in. [88] zebrali dane wskazujące, że w Wielkiej Brytanii 15 mln osób 
regularnie zajmuje się ogrodnictwem, 5 mln – wędkarstwem, aż 60% gospo-
darstw posiada zwierzę domowe. Ponadto miliony innych osób są obserwato-
rami ptaków, hodowcami gołębi, opiekunami psów, wędrowcami, biegaczami, 
jeźdźcami konno, rowerzystami czy strzelcami amatorami.

 � Lohr i Pearson-Mims [89] przeprowadzali swoje badania w gabinecie zabiego-
wym. Polegało ono na tym, że osoby wkładały rękę do lodowatej wody – oka-
zało się, że jeśli w pokoju pojawiły się rośliny doniczkowe i osoby mogły na nie 
patrzeć, to trzymały rękę w lodowatej wodzie o 5 min dłużej niż inne. Podob-
nego efektu nie stwierdzono, gdy zamiast roślin do pokoju dodano różne kolo-
rowe przedmioty.

 �Hortiterapia prowadzona wśród więźniów przyniosła wiele pozytywnych skut-
ków m.in. zmniejszenie: niepożądanych zachowań, zażywania narkotyków, 
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uczucia niepokoju, depresji oraz wzrost: współpracy, własnej wartości i kompe-
tencji społecznych [90].

 � Lohr ze współpracownikami [91] sugeruje, że rośliny doniczkowe w pomiesz-
czeniach mogą poprawić wydajność pracy oraz zmniejszyć stres w lokalach bez 
okien. Badania wykazują, że osoby pracujące w pomieszczeniach bez okien 
mają niższą wydajność i są bardziej sfrustrowane.

 � Bates i Marquit [92] prowadzili badanie, w którym osobom starszym z domu 
opieki powierzono dbałość o rośliny doniczkowe – odnotowano szereg korzy-
ści, przede wszystkim w odniesieniu do zwiększonej aktywności, czujności 
i poprawy samopoczucia.

 � Każdego roku w Wielkiej Brytanii, aż 5 miliardów osób odwiedza parki miej-
skie [93].

 � Pacjenci w pomieszczeniach szpitalnych, w których zostały umieszczone do-
niczki z kwiatami, w porównaniu z pacjentami z sal bez kwiatów – byli hospita-
lizowani znacznie krócej, odczuwali mniejsze natężenie bólu, lęku i zmęczenia, 
przejawiali więcej pozytywnych uczuć, byli bardziej pogodni. Wyniki wskazu-
ją na znaczną wartość terapeutyczną roślin w środowisku szpitalnym jako sku-
tecznego „leku” uzupełniającego leczenie [94].

 � Badania przeprowadzone wśród 385 norweskich pracowników biurowych wy-
kazały, że osoby mające kwiaty na biurkach rzadziej korzystały ze zwolnień le-
karskich, a ich praca była bardziej wydajna [95].

 � Badanie, które oceniało wpływ parkowych i leśnych wizyt na poziom stre-
su i bólu głowy, pokazało, że 87% osób się zrelaksowało, a u 52% nastąpiło 
zmniejszenie bólu głowy. Wyniki badań wskazują, że przebywanie wśród zie-
leni można uznać za skuteczny reduktor stresu różnej intensywności. Okazało 
się, że wypoczynek w lasach i parkach wyeliminował intensywny poziom stre-
su psychologicznego [96].

 � Badania dotyczące korzyści zdrowotnych płynących z ogrodnictwa to m.in. 
zmniejszone ryzyko chorób układu krążenia, poprawa zdrowia u osób chorych 
na cukrzycę, zmniejszenie poziomu cholesterolu HDL u mężczyzn w podeszłym 
wieku oraz zmniejszone ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego [97, 98, 
99, 100].
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Gdzie bursztynowy świerzop, gryka jak śnieg biała...
Adam Mickiewicz

7. Ogrody o funkcjach terapeutycznych

Ogród zdrowia, terapeutyczny powinien być ogólnodostępny, uniwersalny, bez ba-
rier, czyli przystosowany dla osób w różnym wieku, o różnym stopniu sprawności, 
taki, w którym dobrze czują się jego użytkownicy. Powinien łączyć cele terapeutyczne, 
społeczne, dydaktyczne. Głównym założeniem funkcjonowania ogrodu w takim a nie 
innym kształcie jest stworzenie jego użytkownikom optymalnych warunków (m.in. 
przyrodniczych, architektonicznych, technicznych rozwiązań) do czerpania korzyści 
zdrowotnych z obcowania z przyrodą w sposób bierny lub czynny, np. z dozowaną for-
mą ruchu, pracą w ogrodzie, możliwością integracji z innymi.

OGÓLNE ZASAdY PRZY tWORZENIU OGROdU tERAPEUtYCZNEGO

Jak pokazały badania Katedry Podstaw Fizjoterapii AWF przeprowadzone we współ-
pracy z Instytutem Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocła-
wiu, przy tworzeniu miejsc pomocnych w „zielonej opiece” niezbędna jest współpraca 
interdyscyplinarna różnych specjalistów, m.in. architektów krajobrazu, lekarzy, fizjote-
rapeutów, biologów środowiskowych, architektów, ogrodników, terapeutów zajęcio-
wych, psychologów, pracowników socjalnych, opiekunów.

Na kształt zagospodarowania terenu pomocnego w „zielonej opiece” powinny 
mieć wpływ:

 � zasady uniwersalnego projektowania (dopasowanie przestrzeni do potrzeb jak 
najszerszego grona odbiorców);

 � znajomość specyfiki odbiorców (użytkownicy, odwiedzający, personel);
 � względy bezpieczeństwa – swobodny dojazd służb pomocowych do wszystkich 

miejsc w ogrodzie, punkty alarmowe rozmieszczone w terenie;
 � preferencje zespołu prowadzącego terapię w doborze elementów wspomaga-

jących rehabilitację.
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Należy odpowiednio zdiagnozować oraz usunąć zarówno bariery architektoniczne, 
jak i naturalne, tworząc m.in. odpowiednie ścieżki, poręcze, miejsca odpoczynku (też 
zacienione), podjazdy, miejsca parkingowe wyznaczone dla osób z niepełnospraw-
nością. Wynikiem badań był również wniosek, że ogromnie ważne dla fizjoterapeu-
tów, a tym samym użytkowników jest powstawanie urządzeń (projektowanych przez 
architektów) odzwierciedlających codzienne czynności, co umożliwia ich ćwiczenie 
(np. podniesienie szklanki, uchwycenie kubka za ucho, klamki, chodzenie po scho-
dach, odkręcanie kranu itp.) [101, 102, 103, 104].

POdZIAŁ NA PRZYKŁAdOWE StREfY fUNKCJONALNO-PRZEStRZENNE 
tERENU dO „ZIELONEJ OPIEKI”:

1. Strefa wejściowa – komunikacyjna oraz reprezentacyjna.
2. Strefa odpoczynku – zacieniona, np. wiata, parasole, i nasłoneczniona, w któ-

rej znajdują się stół, ławki.
3. Strefa ćwiczeń – zawierająca urządzenia siłowni zewnętrznej.
4. Strefa rehabilitacyjna, np. ścieżka sensoryczna.
5. Strefa zieleni edukacyjnej, z dopasowaną roślinnością o różnych właściwo-

ściach, z uwzględnieniem jej wymiaru edukacyjnego i terapeutycznego [105, 
106].

W ogrodzie warzywnym
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Na podstawie badań Ulricha [107] wiemy, że użytkownicy ogrodów terapeutycz-
nych źle czują się w miejscach, w których dominują:

 � surowe materiały;
 � twarde formy;
 � dym tytoniowy;
 � hałas;
 � śmieci;
 � niejednoznaczne, abstrakcyjne rzeźby.

By usprawiedliwić użycie terminu „uzdrawiający”, ogród powinien mieć terapeu-
tyczny, czyli pozytywny wpływ na większość jego użytkowników. Nieważne, czy pro-
jekt ogrodu będzie uznany za „dobry” przez profesjonalnych projektantów – jeśli 
będzie powodował negatywne reakcje użytkowników, zostanie zakwalifikowany 
jako źle zaprojektowany. Obliguje to projektantów do pewnych ustępstw w swo-
bodzie projektowania. Dobry projektant powinien szukać rozwiązań w bezpośred-
nim kontakcie z wszystkimi kategoriami odbiorców (użytkownikami, ich bliskimi, 
personelem).

Ogród ziołowy
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Wszystkie dzieła Pana są bardzo piękne.
Syr 39,16

8. Ogród ostoją dzikich zwierząt  
(przyjazny ogród)
Coraz częściej brakuje nam czasu na obserwację przyrody, zwłaszcza zwierząt, co, jak 
się okazuje, może również być dla naszego zdrowia korzyścią płynącą z „zielonej opie-
ki”. Na świecie coraz częściej tworzy się ogrody przyjazne dzikim zwierzętom, w któ-
rych: występuje przewaga rodzimej roślinności, unika się koszenia oraz jest wiele 
miejsc dających zwierzętom kryjówki. Co więcej, nie wymagają dużego nakładu pracy, 
czyli mogą być przykładem ogrodu dla seniorów – dla których typowe prace ogrodowe 
bywają często zbyt dużym wysiłkiem.

Zwierzęta chętnie przebywają, mieszkają w pobliżu siedzib ludzkich, m.in. dla-
tego, że czują się tu bezpieczniej ze względu na mniejszą presję ze strony drapież-
ników, łatwiej o pokarm wysokokaloryczny lub po prostu nie mogą się swobodnie 
przemieszczać ze względu na różnego rodzaju bariery (np. jezdnie, płoty, ogrodzenia, 
przeszkody uniemożliwiające migrację). Miejski krajobraz przypominający środowi-
sko naturalne albo zachowane jego obszary umożliwiają życie dzikim zwierzętom.

W ostatnim czasie coraz trudniej dzikim zwierzętom znaleźć odpowiednie warun-
ki egzystencji obok człowieka. Dzieje się tak m.in. ze względu na:

W dzikim ogrodzie (łąka kwietna, domek dla owadów, pszczoła na nawłoci)

Dziki ogród w centrum Londynu, tuż przy Natural History Museum
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 � małą bioróżnorodność gatunkową roślin i zwierząt;
 � niewielką ilość nisz ekologicznych, tworzących zwierzętom dobre warunki życia;
 � inwazję obcych gatunków;
 � ograniczenie przestrzeni życiowej zwierząt (rozwój cywilizacji);
 � uproszczone ogrody, siedliska (nadmierne koszenie, usuwanie ściółki, ekspan-

sja obcych gatunków).
Z tych powodów należy tworzyć dodatkowe przestrzenie dla dzikich zwierząt. Ozna-

cza to więc, że czasami nasz piękny niegdyś ogród, teraz z różnych powodów prze-
kształcony w „dziki”, może stać się ostoją dla zwierząt, co też nas powinno cieszyć.

CO mOżEmY ZROBIĆ W NASZYm OGROdZIE, BY BYŁ dOmEm WIĘKSZEJ 
LICZBY GAtUNKÓW?

W celu zwiększenia różnorodności gatunkowej dzikich zwierząt należy:
 � zwiększyć bazę pokarmową dla ptaków (np. poprzez sadzenie rodzimych ga-

tunków drzew i krzewów – patrz rozdz. 10);
 � zakładać łąki kwietne, rabaty z roślinami przyjaznymi dla owadów (pszczoły, 

motyle, trzmiele);
 � tworzyć:

 � kryjówki, domki dla owadów;
 � źródła wody dla ptaków;
 � oczka, zbiorniki wodne (dla płazów);
 � gęste zakrzaczenia (kryjówki dla zwierząt);

 � likwidować zbyt „szczelne” ogrodzenia ogrodów (brak migracji zwierząt);
 � rzadziej kosić;
 � zakładać oczka wodne, poidełka;
 � pozostawiać część ściółki.

Jeśli uda nam się stworzyć ogród przyjazny dla dzikich zwierząt, będziemy mo-
gli nie tylko czerpać radość z obserwacji przyrody, ale również możemy mieć udział 
w zwiększaniu różnorodności gatunkowej, przyczyniać się do ochrony gatunków za-
grożonych, zapewniać nisze ekologiczne i pokarm dla wielu gatunków, co często jest 
bardzo proste, np. sadząc głóg, zapewniamy pokarm dla ptaków zimą.

W dzikim ogrodzie (łąka kwietna, domek dla owadów, pszczoła na nawłoci)
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Kontakt z przyrodą daje pogodę ducha.
św. Jan Paweł II

9. Przykłady ogrodów
9A. OGROdY PRZYSZPItALNE

Obecnie w krajach zachodnich ponownie docenia się rolę ogrodów przyszpitalnych 
w przebiegu choroby i rekonwalescencji, coraz częściej się je tworzy i dba o nie. O ich 
wartości przekonali się nie tylko pacjenci i personel, ale również ekonomiści. Takie 
szpitale są chętniej wybierane przez pacjentów. Dzięki ogrodom również w budynkach 
szpitalnych zmniejsza się natłok gości, pacjentów i personelu, zyskują bowiem one do-
datkową atrakcyjną „zieloną salę”. Tym samym obniżają się koszty eksploatacyjne po-
noszone przez szpitale. Co więcej, również personel jest życzliwszy i bardziej zadowo-
lony ze swojej pracy.

Do ciekawszych przykładów dobrze zaprojektowanych ogrodów przyszpitalnych 
należą założenia przy Winship Cancer Institute at Emory University w Atlancie w sta-
nie Georgia Ameryki Północnej i Hospital Healing Garden w Lebanon w stanie Ore-
gon. Pierwszy z nich został nagrodzony w rankingu U.S. News & World Report Ranks 
Emory Among Nation’s Best Hospitals.

Ogród przed ośrodkiem onkologicznym cieszy się ogromnym zainteresowaniem 
pacjentów i personelu, którzy mają możliwość uczestniczenia w pielęgnowaniu ro-
ślinności. Interesująca jest forma utrzymania ogrodu dzięki zakupom „cegiełek”. Ka-
mienie z tekstem tworzą ścieżki w zdrowotnym ogrodzie (w zależności od wielkości 
kamieni i tekstu cena waha się w granicach 100–500 $). Do tego samego szpitala 
należy oddział geriatryczny, który również korzysta z hortiterapii jako formy rehabi-
litacji. Drugi z ogrodów zaprojektowano w stylu japońskim, w którym wykorzysta-
no elementy biotyczne – rośliny i abiotyczne – kamienie i wodę wprowadzającą ruch 
i dźwięk oraz poprawiającą warunki bioklimatyczne. Utworzono w nim m.in. strefę 
do ćwiczeń rehabilitacyjnych, kawiarnię, miejsce do nauki.

Kolejnym interesującym przykładem jest ogród terapeutyczny przy szpitalu neu-
rologicznym w południowych Niemczech – Akedemisches Lehrkrankenhaus der Uni-
versität Ulm, który jest otwarty również dla mieszkańców miasta. Wykorzystano 
w nim proste rozwiązania, nadając różnym przedmiotom rolę elementów terapeu-



9. Przykłady ogrodów 49

tycznych, np.: szynę tramwajową i drewnianą belkę umieszczoną w różnorodnej na-
wierzchni wykorzystywaną jako równoważnię, suchy strumień wypełniony otocza-
kami oraz głazy i mostek umożliwiające przejście nad nim do usprawnienia funkcji 
chodu, siedziska, m.in. wykonane z drewnianych bali, znacznie wyższe od pozosta-
łych ławek, schody o różnych wysokościach stopni oraz rampy [108, 36, 38, 51, 101, 
102, 104, 105].

Ogrody przyszpitalne w Polsce, jak wynika z badań [51], bardzo rzadko są wy-
korzystywane do terapii, brak w nich urządzeń terenowych i leczniczych, a często 
nawet nawierzchnie i proste elementy małej architektury (ławki) są w złym stanie 
technicznym. Jednak warto zwrócić uwagę na pozytywne przykłady (opisane w ko-
lejnych rozdziałach), np. przy Samodzielnym Publicznym Zespole Gruźlicy i Chorób 
Płuc w Olsztynie oraz ogród zimowy przy Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym im. 
ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu. Można też wykorzystać pobliskie tereny zielone 
do terapii, tak jak to się dzieje w Krakowie. Mali pacjenci ze Szpitala Dziecięcego im. 
św. Ludwika w Krakowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach ogrodoterapii 
w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Warto zwrócić uwagę na właściwe zagospodarowanie terenów zielonych przy 
szpitalach tak, aby spełniały one różnorodne funkcje. Niestety często przy nowych 
klinikach pamięta się tylko o wielkich parkingach, które oczywiście są potrzebne, 
lecz nie powinny być jedynym elementem zagospodarowania przestrzeni wokół szpi-
tala. Należałoby wydzielić wokół niego odpowiednie strefy zielone, np. do hortitera-

Ogród przyszpitalny (Wrocław)
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pii, rehabilitacji, spotkań, tak by zarówno pacjenci, personel, jak i goście mogli z nich 
korzystać z radością, nabierając sił w otoczeniu przyrody. Właściwe wykorzystanie 
„zielonej opieki” w pracy z podopiecznymi, związane jest również z odpowiednim 
przygotowaniem personelu, m.in. lekarzy, fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych 
i psychologów [109].
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Posiedziałbym z tobą troszeczkę
na mazowieckim piaseczku
popatrzyłbym na choiny
pogwizdał do wtóru z kosem.
Aleksander Wat

9B. OGROdY dLA OSÓB Z dEmENCJą

W 2050 r. seniorzy prawdopodobnie będą stanowili około 25% populacji światowej. 
Natomiast w Europie szacuje się wzrost ich liczby z 27% do 51%. W naszym kraju wg 
szacunków GUS liczba osób w wieku emerytalnym wzrośnie do około 10 mln w roku 
2035, co stanowić będzie 26,7% całej populacji. Ten ogromny wzrost musi wiązać się 
z zainwestowaniem w profilaktykę i niegenerujące wysokich kosztów rodzaje terapii, 
dlatego różne formy „zielonej opieki” powinny być szeroko propagowane, zwłaszcza 
wśród obecnego społeczeństwa.

Otępienie, będące schorzeniem wieku podeszłego, jest poważną przyczyną nie-
pełnosprawności, ma szeroki zasięg społeczny, dlatego odpowiednie zagospodaro-
wanie terenów zieleni może być znaczną pomocą nie tylko dla samych osób chorych, 
ale również dla ich rodzin i opiekunów. Choroba ta występuje u ok. 18 mln ludzi na 
świecie. Prawie połowa osób z otępieniem to osoby, u których zdiagnozowano cho-
robę Alzheimera. Demencja, która dotyka osoby starsze, jest upośledzeniem funkcji 
mózgu, objawia się pogorszeniem pamięci i procesów myślowych, a ryzyko jej wy-
stąpienia rośnie wraz z wiekiem. Ogromną pomocą w leczeniu chorób otępiennych 
mogą być różne formy „zielonej opieki” [110, 111, 112].

Potwierdzają to wyniki badań. Mooney i Niell [113] wykazali, że osoby z demencją 
przebywające w domach dla seniorów z ogrodami rzadziej upadają i są spokojniejsze.

Ulrich [114] obserwował u seniorów z zaburzeniami poznawczymi po zajęciach 
ogrodoterapii poprawę kojarzenia i orientacji przestrzennej, redukcję agresji, smut-
ku, lęku, poprawę apetytu, zmniejszenie problemów ze snem, bezpieczną aktywność 
ruchową, zadowolenie, radość.

Jarott i Giglotti [115] stwierdzili, że hortiterapia u osób z demencją poprawia kom-
petencje psychospołeczne, poznawcze i fizyczne, co przejawiało się m.in. w lepszej 
koncentracji, większej inicjatywie, sprawniejszym działaniu.

Biorąc pod uwagę specyfikę sytuacji seniorów cierpiących na demencję i ich ogra-
niczone możliwości aktywnego uczestniczenia w różnych formach „zielonej opieki”, 
bardzo ważne jest odpowiednie zaplanowanie ogrodu terapeutycznego, w tym od-
powiednie dobranie infrastruktury.
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Podstawowe zalecenia zagospodarowania terenu (szczegóły w rozdziałach 9–12):
 � ogród powinien być tak położony, aby senior mógł dotrzeć do niego bez 

przeszkód;
 � dobrze, jeśli cała powierzchnia ogrodu jest widoczna;
 � ścieżki powinny przebiegać w formie elipsy, koła lub ósemki, tak aby każdy spa-

cer kończył się w punkcie wyjścia;
 � żadna ścieżka nie powinna prowadzić do furtki;
 � ważne jest szczelne ogrodzenie, np. ukryte za żywopłotem, bluszczem;
 � należy zapewnić odpowiednią ilość miejsc zacienionych;
 � ogród powinien posiadać centralny punkt orientacyjny (np. kapliczka, fontan-

na, pergola, duże drzewo);
 � teren bez schodów, raczej rampy, poręcze, spadek max 6%;
 � ścieżki kontrastowe do zieleni, o odpowiedniej szerokości;
 � wyraźnie wyznaczone strefy funkcjonalne;
 � obszary umożliwiające różne formy aktywności [112].

Scenariusz przykładowych zajęć z wykorzystaniem aktywności ogrodniczych  
do stosowania indywidualnego podczas opieki nad osobą starszą w domu
Hortiterapia w leczeniu osób objętych opieką długoterminową (aut. Bożena Szewczyk- 
-Taranek, Karolina Tomaka-Tomasik – MEDI 1/2013) [116]

Osoba z niepełnosprawnością w ogrodzie
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tEmAt: Domowy ogródek ziołowy

CELE OGÓLNE:
 � Stymulacja zmysłów: zapachu, dotyku, smaku.
 � Trening pamięci i przywoływania wspomnień.
 � Poprawa sprawności manualnej i ogólnej sprawności fizycznej.
 � Zwiększenie poczucia własnej wartości i bycia potrzebnym.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
 � Uczestnik będzie dotykać, wąchać i smakować zioła.
 � Uczestnik przywoła wspomnienia i uczucia związane zapachem lub zastosowa-

niem ziół.
 � Uczestnik samodzielnie posadzi rośliny, wykonując polecenia osoby pomagającej.

POtRZEBNE mAtERIAŁY:
doniczka z terakoty lub plastikowa (około 2–3 dm3 objętości) do posadzenia kilku ro-
ślin, substrat uniwersalny (ziemia ogrodowa uniwersalna), keramzyt do drenażu, ło-
patka do sadzenia, woda, konewka, rośliny wybranych gatunków ziół: około 3 różne 
(np. mięta Mentha sp., lebiodka pospolita Origanum vulgare, majeranek ogrodowy Ori-
ganum majorana, melisa lekarska Melissa officinalis, szałwia lekarska Salvia officinalis), 
opcjonalnie rękawiczki ogrodowe lub jednorazowe.

Seniorzy w ogrodzie
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PROCEdURA POStĘPOWANIA:
 � Wybrać rośliny do donicy.
 � Wsypać keramzyt (około 2–3 cm) na spód donicy, a następnie substrat torfowy.
 � Określić, w którym miejscu będą posadzone rośliny, i zrobić otwory.
 � Włożyć sadzonki do otworów i delikatnie ugnieść ziemię wokół pędów roślin.
 � Podlać rośliny.
 � Oczyścić pojemnik z zabrudzeń.

OPIS WIAdOmOśCI:
 � Przed rozpoczęciem zajęć dotykamy i wąchamy zioła, starając się je rozpo-

znać i uzyskać jak najwięcej informacji dotyczących wspomnień z zapachami 
i roślinami.

 � Podczas zajęć rozmawiamy na temat ziół, pytając, jak je stosować, do jakich 
potraw używa się ich najczęściej itp.

 � W razie potrzeby pomagamy osobie sadzącej wykonać zadanie w odpowied-
ni sposób.

 � Ogródek ziołowy będący efektem pracy stawiamy w miejscu słonecznym, wi-
docznym dla osoby, która go wykonała, i dostępnym, by mogła go obserwować 
i pielęgnować.
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Od Najwyższego pochodzi uzdrowienie.
Syr 38,2

9C. OGROdY dLA OSÓB NIEWIdOmYCh I NIEdOWIdZąCYCh

Aż ponad 80% informacji ze świata zewnętrznego dociera do mózgu poprzez narząd 
wzroku, który u osób z dysfunkcją wzroku nie działa tak, jak powinien. Ma to wpływ 
na znaczne ograniczenie percepcji otaczającego je świata, a tym samym na ich możli-
wości kształtowania ruchu czy podejmowania aktywności fizycznej.

Aktywność osób niewidomych i słabowidzących jest ograniczona nie tylko przez 
brak kontroli wzrokiem czy utrudniony kontakt z innymi, ale także przez zwiększone 
ryzyko urazów fizycznych (i lęk przed nimi) powodowane różnego rodzaju barierami 
i przeszkodami występującymi w otaczającej przestrzeni. Dlatego tak istotne jest ich 
diagnozowanie, likwidowanie i zapobieganie powstawaniu nowych. Na samodzielne 
poruszanie się osób niewidomych i słabowidzących ma wpływ orientacja przestrzen-
na i lokomocja oraz stworzenie odpowiednich udogodnień i pomocy. Założenia pro-
jektowe powinny uwzględniać różnorodność sygnałów odbieranych różnymi narzą-
dami zmysłów, czyli poza skupieniem się na samej osobie z niepełnosprawnością, 
dużo uwagi należy poświęcić środowisku, które ją otacza. Bardzo ważne jest również 
dostosowanie terenów zielonych do potrzeb osób niepełnosprawnych, tak by stano-
wiły przestrzeń bezpieczną, przyjazną, ale i dającą przyjemność odczuwania związku 
z przyrodą. Tym bardziej że osób z chorobami, uszkodzeniami narządu wzroku jest 
w Polsce ok. 2 mln (GUS) [118, 119, 120].

Ogrody powinny być ogólnodostępne dla wszystkich grup użytkowników, w zasa-
dzie nie powinno się tworzyć specjalnych, oddzielnych założeń dla osób niepełno-
sprawnych – jest to jedna z głównych zasad projektowania uniwersalnego. Jednak 
żeby tak było, potrzeba m.in. zmiany świadomości społeczeństwa, wiedzy, dobrych 
chęci oraz środków finansowych. Są jednak pozytywne przykłady miejsc nie tylko na 
świecie, ale również w naszym kraju, które umożliwiają pełniejsze korzystanie z bo-
gactwa terenów zielonych osobom z dysfunkcjami wzroku. Pierwszy z ogrodów za-
projektowany dla osób niewidomych powstał w 1955 r. w Stanach Zjednoczonych 
w Brooklyn Botanic Garden. Zastosowano tam rabaty podwyższone z ziołami, pach-
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nącymi kwiatami oraz gatunki do dotykania o zmiennej fakturze czy zapachu liści. 
Nad grządkami o wysokości 70 cm zainstalowano metalowe barierki, do których 
przymocowano tabliczki z nazwami łacińskimi i w alfabecie Braille’a [121, 122].

Do najważniejszych elementów dostosowujących teren otwarty do potrzeb osób 
niewidomych i niedowidzących należą:

 � strona internetowa ogrodu dostępna dla osób niepełnosprawnych;
 � wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością;
 � dostęp do transportu publicznego w pobliżu ogrodu;
 � zniżki dla osób z niepełnosprawnością i ich asystentów;
 � komunikacja ułatwiająca orientację, poznanie terenu, umożliwiająca samo-

dzielne poruszanie się;
 � przy wejściu powinny być plany, mapy dotykowe całego ogrodu, a dodatkowo 

w różnych punktach przestrzeni należy rozmieścić informację dotykową na te-
mat jego poszczególnych części;

 � ścieżki o odpowiedniej szerokości, czytelnym, bezpiecznym układzie, o niedu-
żym spadku, z wyraźnymi krawędziami lub krawężnikami (ułatwienie dla osób 
posługujących się laską);

 � ważne miejsca na ścieżkach (np. na skrzyżowaniach), powinny być wyposażo-
ne w tzw. pola uwagi – płyty z elementami wypukłymi, ułatwiającymi orienta-
cję w przestrzeni;

 � ścieżki główne powinny różnić się fakturą od ścieżek bocznych;
 � zabezpieczeniem przed upadkiem lub utratą równowagi jest unikanie spadków 

powierzchni i schodów, zamiast tego można użyć pochylni, dla urozmaicenia 
trasy w celach terapeutycznych należy utworzyć odcinek o nieco pochyłej na-
wierzchni wraz z poręczą;

 � punkty orientacyjne (wykorzystanie punktów stałych, charakterystycznych, jak 
np. budynki, duże kamienie, zróżnicowane podłoże, punkty zapachowe – np. ra-
batka z intensywnie pachnącymi ziołami, punkty dźwiękowe – np. dzwonki czy 
szum wody w fontannie, rury rezonansowe komunikatory głosowe, sygnaliza-
tor wiatru);

 � zwrócenie uwagi na przeszkody trudne do wykrycia (np. gałęzie) pojawiające 
się na wysokości powyżej pół metra nad ziemią, na wysokości tułowia, głowy;

 � roślinność umieszczona w dostępnej odległości (np. zastosowanie poręczy, 
grządek podniesionych), z możliwością bezpośredniego kontaktu oraz prze-
czytania informacji o gatunkach w alfabecie Braille’a oraz w druku płaskim 
powiększonym;

 � murki oporowe ze zróżnicowanych materiałów, np. stanowiące jednocześnie 
grządki podniesione, miejsca odpoczynku;

 � ścieżki sensoryczne;
 � blaty i ściany dotykowe ze zróżnicowanymi materiałami;
 � nasadzenia, kompozycje zróżnicowane ze względu na zapach (powinny być tak 

pogrupowane, żeby zapachy się nie mieszały), kształt, fakturę, o intensywnych 
kolorach (ważne dla osób niedowidzących);

Ogród Botaniczny w Powsinie
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 � drzewa powinny być niskopienne, aby osoba niewidząca mogła sama zebrać 
owoce;

 � rośliny wydające dźwięki przy poruszeniu przez wiatr czy użytkownika, np. czar-
nuszka ogrodowa, pęcherznica kalinolistna;

 � zwierzęta – ich obecność w ogrodzie dla osób z wadami wzroku to również in-
formacja dźwiękowa, dodatkowe wrażenia akustyczne – warto wybrać więc ga-
tunki roślin stanowiące źródło pokarmu dla ptaków i owadów;

 � ławki, kosze na śmieci, lampy, kierunkowskazy, plany, mapy trójwymiarowe, ta-
blice informacyjne w alfabecie Braille’a itp. powinny być umiejscowione poza 
ścieżkami lub w specjalnych zatoczkach, dostępne w zasięgu ręki lub laski, ko-
lor powinien kontrastować z otoczeniem;

 � warto tabliczki informacyjne o danym gatunku (jeśli jest to niejednoznaczne) 
połączyć linką z odpowiednią rośliną;

 � obok siedzisk, stolików, ważnych miejsc w ogrodzie powinno być przewidziane 
miejsce na wózek inwalidzki;

 � ważne są również elementy wykorzystujące wodę, miejsca odpoczynku zacie-
nione, sanitariaty itp. [106, 122].

Warto również posiadać do wypożyczenia reliefowe, dotykowe mapy, plany, prze-
wodniki ogrodów w alfabecie Braille’a oraz programy komputerowe zawierające opi-
sy wszystkich roślin przeznaczonych do dotykowego poznawania sprzężone z syste-
mami mówiącymi komputerów, umożliwiające wcześniejsze zapoznanie się z tym, co 
będzie można obejrzeć na żywo, odwiedzając ogród.

Jeszcze jedna istotna uwaga: dotykanie roślin powinno być bezpieczne dla osób nie-
widomych, należy sprawdzić, czy nie występują elementy kłujące, zwrócić uwagę na 
owady itd. Dodatkowym, atrakcyjnym elementem ogrodu są zwierzęta, np. kozy, króliki. 
Praca z nimi może pobudzić wiele zmysłów oraz dać wiele radości, pomóc w nauce od-
powiedzialności, systematyczności, zdobyciu wiedzy biologicznej [123, 124, 125, 126].

Ogród Botaniczny w Powsinie
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Dobrym przykładem ogrodów dostosowanych do potrzeb osób z dysfunkcjami 
wzroku są w Polsce np.:

 � Ogród Dydaktyczny dla osób niepełnosprawnych zwany Ogrodem Sensualnym 
w Arboretum w Bolestraszycach;

 � Ogród Botaniczny Polskiej Akademii Nauk – Centrum Zachowania Różnorod-
ności Biologicznej, Integracyjny Ogród Edukacji Ekologicznej w Powsinie;

 � ścieżka botaniczna w kompleksie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w  Myślę  - 
cinku koło Bydgoszczy;

 � ścieżka edukacyjna przystosowana dla osób niepełnosprawnych i niewido-
mych przy Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku Narodowego 
w Zakopanem;

 � ogród zmysłów i ogród orientacji przestrzennej przy Specjalnym Ośrodku Szkol-
no-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach;

 � Integracyjny Leśny Ogród Edukacyjny „Leśna Przygoda” w Nadleśnictwie Siera-
ków [127, 128, 129, 130, 131].

Co istotne, również w warunkach domowych można wykorzystać wiele rozwiązań 
stosowanych w profesjonalnych ogrodach dla osób niewidomych i słabowidzących, 
które nie są kosztowne, a pozwalają osobie starszej z dysfunkcją wzroku cieszyć się 
urokiem przydomowego ogródka. Szczególnie idzie o dobór odpowiedniej, zróżnico-
wanej roślinności, pobudzającej różne zmysły, przyciągającej owady i ptaki, stworzenie 
punktów orientacyjnych w przestrzeni, tak by osoba wiedziała, gdzie się znajduje i co 
ją otacza, zadbanie o bezpieczeństwo poruszania się seniora, szczególnie poprzez do-
bór odpowiednich ścieżek, stworzenie kącika wypoczynkowego, w którym osoba star-
sza może posiedzieć w otoczeniu zieleni. Warto urządzać ogród w porozumieniu z se-
niorem, uwzględniając jego potrzeby, tak by mógł się później czuć w nim komfortowo.

Ogród Botaniczny w Powsinie
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Ja jestem prawdziwym krzewem winnym…  J 15,1
wy latoroślami… J 15,5

9d. OGROdY BIBLIJNE

Ogród biblijny jest to rodzaj założenia zieleni, który ma służyć przede wszystkim po-
pularyzacji tekstu biblijnego, od innych różni się tym, że dobór roślin, jakie mogą być 
w nim uprawiane, jest ściśle określony i obejmuje tzw. gatunki biblijne. Zatem jest 
to ogród tematyczny, dydaktyczny i symboliczny. Przyroda ożywiona znalazła szero-
kie odzwierciedlenie na kartach religijnej księgi judaizmu i chrześcijaństwa, jest tłem, 
a także często symbolem, metaforą służącą lepszemu wyrażeniu przekazywanych tre-
ści religijnych. Dlatego posadzonym gatunkom, oprócz tradycyjnych botanicznych ta-
bliczek z nazwami gatunków, towarzyszą sigla biblijne (czyli adresy biblijne np. – Syr 
38,2) oraz odpowiednie cytaty z Pisma Świętego.

Na świecie jest wiele ogrodów biblijnych, ten typ ogrodów nie ma często związ-
ku z przynależnością do danego Kościoła (np. w Wielkiej Brytanii, USA), ma wymiar 
ekumeniczny, czyli powinien jednoczyć ludzi. Pierwsze ogrody o tej tematyce zakła-
dali protestanci w Kalifornii (wykorzystując fakt, że tamtejszy klimat jest podobny 
do klimatu Ziemi Świętej), potem katolicy. Wszystko zaczęło się jednak od ogrodów 
botanicznych, gdzie zafascynowani Biblią botanicy gromadzili kolekcje gatunków ro-
ślin biblijnych.

Pionierem ogrodów biblijnych w Polsce jest dr hab. inż. Zofia Włodarczyk z Kate-
dry Roślin Ozdobnych Wydziału Ogrodniczego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. 
Dzięki niej możemy w naszym kraju podziwiać już trzy ogrody o tym charakterze:

 � Ogród Biblijny w Proszowicach pod Krakowem, który powstał w 2008 r.;
 � Ogród Biblijny w Myczkowcach (Bieszczady), utworzony w 2010 r.;
 � Ogród Biblijny w Muszynie, którego otwarcie nastąpiło w 2015 r.

W Piśmie Świętym wymienionych jest około 230 roślin. Siedem z nich to gatunki 
najważniejsze, podstawowe. Są to:

 � figa;
 � oliwka;
 � granat;
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 � palma daktylowa;
 � winorośl;
 � pszenica;
 � jęczmień.

Pierwsze cztery muszą być chronione w zimie, więc sadzi się je w donicach. Inne 
gatunki roślin biblijnych są nam również dobrze znane, należą do nich np. tulipan, 
len, krokus, gorczyca, morwa. W naszym klimacie część roślin używanych w ogrodzie 
biblijnym świetnie sobie radzi w gruncie, natomiast część musi na okres zimy być 
wstawiana do szklarni [132, 133, 134, 135].

Wykaz gatunków „biblijnych”1

L.p Nazwa łacińska Nazwa polska

1 Ceratonia siliqua Szarańczyn strąkowy

2 Citrus medica Cedrat

3 Cupressus sempervirens Cyprys wieczniezielony

4 Cymbopogon martinii Palczatka imbirowa

1 W kolekcji dydaktycznej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie – Wydział Ogrodniczy 
[136].

Myczkowce — Ogród Biblijny
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5 Cyperus papirus Papirus właściwy

6 Diospyros ebenum Hurma hebanowa

7 Ficus carica Figa pospolita

8 Gossypium herbaceum Bawełna zielna

9 Hordeum distichum Jęczmień dwurzędowy

10 Laurus nobilis Wawrzyn szlachetny

11 Myrtus communis Mirt zwyczajny

12 Nerium oleander Oleander pospolity

13 Ochradenus baccatus Ochradenus jagodowy

14 Olea europea Oliwka europejska

15 Paliurus spina-christi Dwukolczak śródziemnomorski

16 Passiflora caerulea Męczennica modra

17 Phoenix dactylifera Daktylowiec właściwy

18 Pistacia lentissus Pistacja kleista

19 Punica granatum Granat właściwy

20 Urginea maritime Oszloch morski

21 Ziziphus spina-christi Głożyna cierń Chrystusa
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Dobrem najwyższym jest zgadzać się z naturą
i stosownie do niej żyć. 

Cyceron

9E. OGROdY ZImOWE

Całoroczne ogrody terapeutyczne (terapeutyczne ogrody zimowe)
Całoroczny ogród terapeutyczny jest odpowiedzią na potrzebę kontaktu użytkow-
ników z ożywionymi i nieożywionymi elementami przyrody, bez względu na warun-
ki atmosferyczne panujące na zewnątrz. Może on służyć zarówno do biernego, jak 
i aktywnego korzystania. Są tam m.in. prowadzone zajęcia terapeutyczne przez fizjo-
terapeutów, psychologów, terapeutów zajęciowych. Taki ogród powinien być w peł-
ni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, poruszających się na wóz-
kach czy nawet leżących. Warto zauważyć, że dla niektórych osób może to być jedyna 
możliwość korzystania z ogrodu. Prowadzona w nich terapia oparta jest na wielozmy-
słowym doświadczaniu otoczenia, służy zarówno samym jej uczestnikom, osobom od-
wiedzającym, jak i personelowi, który w tych warunkach również może łatwiej zrege-
nerować swoje siły.

Ogrody terapeutyczne zawierają rozwiązania wykorzystujące różnorodność roślin 
i wodę w dynamicznych formach. Często również 
uwzględniane są ptaki czy inne zwierzęta pozytyw-
nie wpływające na jej uczestników.

Ogród zimowy może być projektowany jako:
 � obiekt wolno stojący;
 � obiekt dobudowany do istniejącego budynku.

Podstawowe cechy ogrodów zimowych to:
 � możliwość korzystania z kontaktu z roślinami 

przez cały rok;
 � dobra komunikacja z budynkiem, ogród sta-

je się częścią budynku, również dzięki po-
wiązaniu wizualnym poprzez okna pokoi 
użytkowników;

Odpowiedniej szerokości ścieżka  
w ogrodzie zimowym
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 � mogą z niego korzystać osoby w różnym stanie zdrowotnym, poruszające się 
samodzielnie i z pomocą opiekunów;

 � ogród staje się miejscem prowadzenia terapii, spotkań w grupach i samodziel-
nej medytacji czy modlitwy;

 � dzięki zastosowanym elementom zagospodarowania terenu, może działać na 
użytkowników wielozmysłowo, również dając wrażenie przytulności i zadomo-
wienia (woda, ptaki, rośliny, światło, meble itd.);

 � ogród jest miejscem służącym użytkownikom i ich rodzinom, personelowi, jak 
również lokalnej społeczności.

Decydując się na terapeutyczny ogród zimowy przy ośrodku instytucjonalnym, 
placówce opiekuńczej, szpitalu itp., należy wziąć pod uwagę m.in.:

 � specjalne właściwości ogrodu terapeutycznego;
 � stronę świata, na jaką będzie wystawiony;
 � typ ogrodu (temperaturę, wilgotność);
 � rodzaj nawierzchni (np. ceramiczna, kamienna, drewno);
 � jeśli będzie on wolno stojący lub dobudowany do istniejącego budynku, dane, 

takie jak np.:
 � obciążenia poziome i pionowe budynku;
 � bezpośrednie mocowanie do ściany konstrukcyjnej budynku;
 � bezpośrednie mocowanie do wystających krokwi dachowych;
 � rozmieszczenie otworów okiennych;
 � rodzaj i grubość dachu, np. szkło, poliwęglan, szkło samoczyszczące, harto-

wane od zewnątrz, szyba bezpieczna od wewnątrz;
 � rodzaj konstrukcji, np. profile aluminiowe;
 � ściany: szkło dwukomorowe;
 � rodzaj materiału podłoża i ściany, do której mocowany będzie ogród zimowy;

 � rodzaj sprzętu rehabilitacyjnego;
 � meble:

 � drewniane;
 � metalowe (aluminiowe, stal kwasoodporna);
 � wiklinowe;
 � ratanowe;

 � wyjście bezpośrednie do ogrodu zewnętrznego;
 � układ wodny:

 � strumień;
 � źródło;
 � kaskada;

 � akcenty, np. biblijne, płyty z cytatami, rzeźby, kamienie;
 � grządki podniesione, pionowe;
 � zielone ściany roślinne na kółkach – umożliwiające rozdzielenie przestrzeni 

w zależności od potrzeb;
 � blaty dotykowe;

Odpowiedniej szerokości ścieżka  
w ogrodzie zimowym
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 � rodzaj roślinności: ich różnorodność, harmonij-
ne połączenie drzew, krzewów, bylin (o różnej 
fakturze, zapachu, odcieniach zieleni, koloro-
wych, nakrapianych liściach, w paski).
Warto przemyśleć różnorodne rozwiązania, ich 

zalety i wady przy tworzeniu całorocznego ogrodu 
terapeutycznego, żeby ogród nie generował niepo-
trzebnie wyższych kosztów podczas użytkowania.

Całoroczny ogród terapeutyczny, na przykład 
przy hospicjum czy placówce opiekuńczej, ze 
względu na możliwości dostosowania do potrzeb 
osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności 
może być wykorzystywany przez:

 � osoby przewlekle chore w różnym wieku, leżące, na stałe przebywające 
w placówce;

 � osoby starsze i niepełnosprawne dochodzące, korzystające z ośrodka dzienne-
go pobytu lub z zabiegów;

 � osoby ze schorzeniami psychicznymi, zarówno przebywające na stałe w ośrod-
ku, jak i dochodzące;

 � personel, w celu odpoczynku i regeneracji sił fizycznych i psychicznych w cza-
sie przerw w pracy;

 � osoby odwiedzające – ogród może być tak zagospodarowany, by mogło w nim 
przebywać wiele osób, zarówno w dużej grupie, jak i małych grupach. Można 
to uzyskać dzięki ruchomym „zielonym ścianom”, które będą tworzyć podziały 
wnętrz. Dlatego ogród może służyć jako miejsce spotkań dla osób przebywają-
cych w placówce oraz ich rodzin.

Ogrody terapeutyczne są miejscem prowadze-
nia tzw. „zielonej terapii” – gdzie niezbędna jest 
współpraca między osobami z różnych dziedzin, 
takich jak np. architektura krajobrazu, ogrod-
nictwo, fizjoterapia, terapia zajęciowa. Terapia 
ta może być prowadzona zarówno w ogrodach 
przyszpitalnych, przy placówkach opiekuńczych, 
jak również w przygotowanych do tego atriach 
czy ogrodach zimowych.

Wyżej wymienione grupy stanowią odbiorów 
przebywających w placówce ze względu na stan 
zdrowia, pracę lub związek z osobą korzystają-
cą z opieki. Coraz częściej grupa ta poszerzana 
jest o lokalną społeczność, która jest zaprasza-
na do udziału w wydarzeniach mających miejsce 
w ogrodzie terapeutycznym. Lokalna społeczność 
jest szczególnie ważna zwłaszcza dla osób długo-

Razem z podopiecznym

Samodzielnie na wózku inwalidzkim 
akumulatorowym
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trwale przebywających w placówce, szczególnie tych starszych, gdzie negatywnym 
czynnikiem związanym z pobytem jest znudzenie oraz oderwanie od poprzedniego 
sposobu życia. Całoroczne ogrody terapeutyczne powinny być wpisane w programy 
„zielonej opieki” przy placówkach opiekuńczych i leczniczych. Przykładowe placów-
ki posiadające ogrody zimowe to: Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. ks. Jerzego 
Popiełuszki w Toruniu oraz Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Kamieniu Śląskim 
[104, 105].
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Pragnę wyrazić moją wdzięczność kwiatom,
Że tak piękne

I że jeszcze w charakterze dodatku
Pachną.

I to bez względu na to, kto je wącha.
Antoni Słonimski

10. Cechy gatunków roślin wykorzystywanych 
w ogrodzie terapeutycznym
Roślinność w ogrodzie terapeutycznym jest bardzo ważna, jej odpowiedni i odpo-
wiedzialny dobór może ułatwić nie tylko pracę terapeutów, ale również przyśpieszyć 
powrót do zdrowia użytkowników czy uprzyjemnić im życie. Warto pamiętać, że bo-
gactwo gatunkowe flory umożliwia tworzenie miejsc zarówno pięknych, jak i bezpiecz-
nych, nie tylko dla człowieka, ale również dla zwierząt. Poprzez właściwy dobór ga-
tunków, możemy uczynić ogród przyjaznym dla każdego. Powinny więc spełniać one 
określone warunki.

Zioła cieszą wiele zmysłów, są niejednokrotnie smaczną przyprawą i mogą leczyć 
wiele schorzeń, dlatego warto je sadzić w naszych ogródkach, czy, kiedy brak nam 
sił lub możliwości, chociażby w doniczkach umieszczonych na balkonie lub oknie.

Gatunki roślin ogrodu terapeutycznego powinny [137, 138, 139, 140]:
   pobudzać wiele zmysłów poprzez:

 � zapach, np.:
 � macierzanka cytrynowa (Thymus x citrodorus) – ma właściwości bakte-

riobójcze, dezynfekujące, przeciwzapalne i wykrztuśne, poprawia trawie-
nie i wzmaga apetyt, zapobiega wzdęciom;

 � rozmaryn lekarski (Rosmarinus officinalis) – ma właściwości wzmacniają-
ce, bakteriobójcze, wiatropędne, odkażające, moczopędne, pobudzające, 
wzmacnia pamięć, palony odstrasza owady;

 � melisa lekarska (Melisa officinalis) – działa uspakajająco, przeciwskur-
czowo, przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie, poprawia trawienie;

 � mięta pieprzowa f. cytrynowa (Mentha x piperita fo. mitrata) – ma wła-
ściwości odkażające, przeciwskurczowe, przeciwbakteryjne, przeciwbólo-
we, wiatropędne, poprawia trawienie;

Macierzanka cytrynowa
(Thymus x citrodorus)

Mięta pieprzowa f. cytrynowa 
(Mentha x piperita fo. mitrata) 
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 � lubczyk ogrodowy (Levisticum officinale) – działa moczopędnie, wiatro-
pędnie, wykrztuśnie;

 � hyzop lekarski (Hyssopus officinalis) – ma właściwości przeciwzapalne, 
przeciwbakteryjne, poprawia trawienie;

 � kolor, np.:
 � nagietek lekarski (Calendula officinalis);
 � bazylia pospolita (Ocimum basilicum);
 � szałwia lekarska ‘Icterina’ (Salvia officinalis ‘Icterina’);
 � szczawik Deppego (Oxalis deppei);
 � nasturcja „kanaryjska winorośl rozłogowa” (Tropaeolum peregrinum);
 � len austriacki (Linum austriacum);

 � teksturę, np.:
 � szałwia lekarska (Salvia officinalis);
 � żywokost lekarski (Symphytum officinale);
 � lebiodka kreteńska (Origanum dictamnus);

Macierzanka cytrynowa
(Thymus x citrodorus)

Rozmaryn lekarski
(Rosmarinus officinalis)

Melisa lekarska
(Melisa officinalis)

Mięta pieprzowa f. cytrynowa 
(Mentha x piperita fo. mitrata) 

Lubczyk ogrodowy
(Levisticum officinale)

Hyzop lekarski
(Hyssopus officinalis)
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Nagietek lekarski  Bazylia pospolita  Len austriacki
(Calendula officinalis)   (Ocimum basilicum)  (Linum austriacum)

Szczawik Deppego  Szałwia lekarska ‘Icterina’  Nasturcja „kanaryjska winorośl   
(Oxalis deppei) (Salvia officinalis ‘Icterina’) rozłogowa”
    (Tropaeolum peregrinum)

Szałwia lekarska  Żywokost lekarski   Lebiodka kreteńska
(Salvia officinalis)   (Symphytum officinale)  (Origanum dictamnus)

Ogórecznik lekarski   Starzec popielny  Czyściec kosmaty
(Borago officinalis)  (Senecio bicolor)  (Stachys germanica)
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Nagietek lekarski  Bazylia pospolita  Len austriacki
(Calendula officinalis)   (Ocimum basilicum)  (Linum austriacum)

Szczawik Deppego  Szałwia lekarska ‘Icterina’  Nasturcja „kanaryjska winorośl   
(Oxalis deppei) (Salvia officinalis ‘Icterina’) rozłogowa”
    (Tropaeolum peregrinum)

Szałwia lekarska  Żywokost lekarski   Lebiodka kreteńska
(Salvia officinalis)   (Symphytum officinale)  (Origanum dictamnus)

Ogórecznik lekarski   Starzec popielny  Czyściec kosmaty
(Borago officinalis)  (Senecio bicolor)  (Stachys germanica)

Tymianek właściwy   Lawenda lekarska   Rumianek pospolity 
(Thymus vulgaris)   (Lavendula officinalis)   (Matricaria chamomilla)

Cykoria podróżnik   Chaber bławatek   Prawoślaz lekarski
(Cichorium intybus)  (Centaurea cyanus)  (Althaea officinalis)
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 � ogórecznik lekarski (Borago officinalis);
 � starzec popielny (Senecio bicolor);
 � czyściec kosmaty (Stachys germanica);

   mieć właściwości lecznicze, np.:
 � tymianek właściwy (Thymus vulgaris);
 � lawenda lekarska (Lavendula officinalis);
 � rumianek pospolity (Matricaria chamomilla);
 � prawoślaz lekarski (Althaea officinalis);
 � cykoria podróżnik (Cichorium intybus);
 � chaber bławatek (Centaurea cyanus);

   nie powinny być trujące, czyli należy unikać takich gatunków, jak np.:
 � wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum);
 � miłek wiosenny (Adonis vernalis);
 � trzmielina pospolita (Euonymus europaeus);
 � cis pospolity (Taxus baccata);
 � tojad lisi (Aconitum vulparia);

Wawrzynek wilczełyko  Trzmielina pospolita  Miłek wiosenny
(Daphne mezereum)  (Euonymus europaeus)  (Adonis vernalis)

Cis pospolity   Tojad lisi   Złotokap zwyczajny
(Taxus baccata)   (Aconitum vulparia)  (Laburnum anagyroides)
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 � złotokap zwyczajny (Laburnum anagyroides);
 � bieluń dziędzierzawa (Datura stramonium);
 � naparstnica zwyczajna (Digitalis grandiflora);

   nie powinny uczulać poprzez kontakt ze skórą – do roślin uczulających nale-
żą np.:

 � dyptam jesionolistny (Dictamnus albus);
 � ruta zwyczajna (Ruta graveolens);
 � wilczomlecze (sok mleczny) (Euphorbia);
 � barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowsky);
 � zawilec żółty (Anemone ranunculoides);
 � jaskier (Ranunculus);

   warto unikać – zwłaszcza blisko ścieżek – gatunków z:
 � cierniami, np.:

 � tarnina (Prunus spinosa);
 � berberys (Berberis);
 � głóg (Crataegus);

Wawrzynek wilczełyko  Trzmielina pospolita  Miłek wiosenny
(Daphne mezereum)  (Euonymus europaeus)  (Adonis vernalis)

Cis pospolity   Tojad lisi   Złotokap zwyczajny
(Taxus baccata)   (Aconitum vulparia)  (Laburnum anagyroides)

Bieluń dziędzierzawa  Naparstnica zwyczajna
(Datura stramonium) (Digitalis grandiflora)

Dyptam jesionolistny  Ruta zwyczajna   Wilczomlecze (sok mleczny)
(Dictamnus albus)  (Ruta graveolens)  (Euphorbia)
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 � kolcami, np.:
 � ostrokrzew (Ilex);
 � oset (Carduus);
 � róża (Rosa);
 � porzeczka agrest (Ribes uva-crispa);
 � jeżyna (Rubus);

   nie powinny być to gatunki podatne na choroby (żeby ograniczać stosowanie 
środków chemicznych);
   powinny zmieniać się w czasie roku (co zachęca do obserwacji, przeżywa-
nia zmian pór roku, pomoc w doświadczaniu przemijającego czasu) – warto 
uwzględnić takie gatunki, jak np.:

 � poziomka (Fragaria);
 � jeżyna bezkolcowa (Rubus fruticosusjest);
 � kozłek lekarski (Waleriana officinalis);
 � miechunka rozdęta (Physalis);

Tarnina  Berberys  Głóg
(Prunus spinosa)   (Berberis)   (Crataegus)

Ostrokrzew   Oset
(Ilex)    (Carduus)

Poziomka  Jeżyna bezkolcowa
(Fragaria)  (Rubus fruticosusjest)
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 � niezapominajka (Myosotisaveolens);
 � czarnuszka siewna (Nigella sativa);

   mogą być gatunkami jadalnymi (wykorzystywanymi w kuchni) – oprócz ga-
tunków typowych można uwzględnić takie rośliny, jak np.

 � lebiodka majeranek (Origanum majorana);
 � bazylia pospolita (Ocimum basilicum);
 � pietruszka naciowa (Petroselinum crispum);
 � fenkuł włoski (Foeniculum vulgare);
 � tymianek właściwy (Thymus vulgaris);
 � bazylia pospolita (Ocimum basilicum);
 � miechunka peruwiańska (Physalis peruviana);
 � cząber ogrodowy (Satureja hortensis);
 � porzeczka (Ribes);

   przyciągać różne gatunki zwierząt:
 � motyle – tu sprawdzą się takie gatunki roślin, jak np.:

Tarnina  Berberys  Głóg
(Prunus spinosa)   (Berberis)   (Crataegus)

Ostrokrzew   Oset
(Ilex)    (Carduus)

Róża  Porzeczka agrest  Jeżyna
(Rosa)   (Ribes uva-crispa)  (Rubus)

Poziomka  Jeżyna bezkolcowa
(Fragaria)  (Rubus fruticosusjest)
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Majeranek właściwy   Tymianek właściwy  Miechunka peruwiańska
(Origanum majorana)   (Thymus vulgaris)  (Physalis peruviana)

Bazylia pospolita  Pietruszka naciowa   Fenkuł włoski
(Petroselinum crispum)  (Ocimum basilicum)  (Foeniculum vulgare)

Kozłek lekarski  Miechunka rozdęta  Czarnuszka siewna
(Waleriana officinalis)  (Physalis alkegengi)  (Nigella sativa)
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Majeranek właściwy   Tymianek właściwy  Miechunka peruwiańska
(Origanum majorana)   (Thymus vulgaris)  (Physalis peruviana)

Bazylia pospolita  Pietruszka naciowa   Fenkuł włoski
(Petroselinum crispum)  (Ocimum basilicum)  (Foeniculum vulgare)

Kozłek lekarski  Miechunka rozdęta  Czarnuszka siewna
(Waleriana officinalis)  (Physalis alkegengi)  (Nigella sativa)

Mięta   Lebiodka pospolita
(Mentha)  (Organum vulgare)

Kminek zwyczajny  Cząber ogrodowy  Porzeczka zwyczajna
(Carum carvi)  (Satureja montana)  (Ribes rubrum)

Budleja Dawida   Zatrwian   Kocimiętka
(Buddleja davidii)   (Limonium binervosum)  (Nepeta)
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 � budleja Dawida (Buddleja davidii) – tzw. krzew motyli;
 � kocimiętka (Nepeta);
 � ubiorek (Iberis);
 � lebiodka pospolita (Origanum vulgare);
 � niezapominajka (Myosotis);
 � hyzop (Hyssopus);
 � mięta (Mentha);
 � jeżówka purpurowa (Echinacea purpurea);
 � lawenda (Lavandula);
 � forsycja (Forsythia);
 � lilak (Syringa vulgare);
 � fiołek wonny (Viola odorata);

 � ptaki – polecane gatunki roślin to np.:
 � rokitnik zwyczajny (Hippophae rhamnoides);

Cynia wytworna   Sadziec purpurowy   Lilak
(Zinia elegant)   (Eupatorium maculatum)  (Syringa vulgare)

Lebiodka pospolita   Hyzop lekarski   Mięta
(Origanum vulgare) (Hyssopus officinalis)  (Mentha)

Lawenda   Ożanka właściwa  Liatra kłosowa
(Lavandula)   (Teucrium chamedrys)   (Liatris spicata)

Rokitnik zwyczajny  Głóg dwuszyjkowy
(Hippophae rhamnoides)  (Crataegus laevigata)
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 � berberys (Berberis);
 � kalina koralowa (Viburnum opulus);
 � jabłoń purpurowa (Malus purpurea);
 � jarząb mączny (Sorbus aria);
 � jarząb pospolity (jarzębina) (Sorbus aucuparia);
 � głóg jednoszyjkowy (Crataegus monogyna);
 � głóg dwuszyjkowy (Crataegus laevigata);

Ptaki, zwane „brygadą oczyszczania miast i wsi”, są również sprzymierzeńcami 
naszych ogródków, ponieważ zjadają ogromne ilości nasion i szkodliwych owadów 
– zwłaszcza w okresie lęgowym oddają nam nieocenione usługi w niszczeniu olbrzy-
miej ilości szkodników.

To przykłady podstawowych założeń przy doborze odpowiednich gatunków roślin 
do ogrodu terapeutycznego, zarówno tego o charakterze profesjonalnym, jak i przy-

Cynia wytworna   Sadziec purpurowy   Lilak
(Zinia elegant)   (Eupatorium maculatum)  (Syringa vulgare)

Lebiodka pospolita   Hyzop lekarski   Mięta
(Origanum vulgare) (Hyssopus officinalis)  (Mentha)

Lawenda   Ożanka właściwa  Liatra kłosowa
(Lavandula)   (Teucrium chamedrys)   (Liatris spicata)

Rokitnik zwyczajny  Głóg dwuszyjkowy
(Hippophae rhamnoides)  (Crataegus laevigata)
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Stokrotka  Aster  Nagietek
(Bellis)   (Aster)   (Calendula)

Bratek  Floks
(Viola)   (Phlox)

Cynia  Piwonia  Róża
(Zinia)   (Peonia)   (Rose)
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domowego. Co szczególnie istotne, planując ogród, przede wszystkim warto zwró-
cić uwagę na upodobania osób starszych, ich wspomnienia, ale również aktualne 
potrzeby i możliwości, czyli sporządzić tzw. fitobiografię (rozdz. 5). Wtedy może się 
okazać, że w takim ogrodzie należałoby również posadzić gatunki roślin wykorzysty-
wane w typowym ogródku warzywnym i kwiatowym, które przywołują przyjemne 
wspomnienia i skojarzenia, np.:

 � piwonia (Peonia);
 � kosaciec (Iris);
 � róża (Rose);
 � floks (Phlox);
 � liliowiec (Hemerocallis);
 � ostróżka (Delphinium);
 � cynia (Zinia);
 � niezapominajka (Myosotis);
 � hortensja (Hydrangea);
 � stokrotka (Bellis);
 � bratek (Viola);
 � słonecznik (Helianthus);
 � tulipan (Tulipa);
 � narcyz (Narcissus);
 � orlik (Aquilegia);
 � szafirek (Muscari);
 � aster (Aster);
 � hiacynt (Hyacinthus);
 � nagietek (Calendula);
 � jeżówka (Echinacea).

Stokrotka  Aster  Nagietek
(Bellis)   (Aster)   (Calendula)

Bratek  Floks
(Viola)   (Phlox)

Cynia  Piwonia  Róża
(Zinia)   (Peonia)   (Rose)

Liliowiec  Kosaciec  Tulipan
(Hemerocallis)   (Iris)   (Tulipa)
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To tylko przykładowe gatunki roślin, które mogą być wykorzystywane nie tylko 
w ogrodach terapeutycznych, ale również na działkach, w ogródkach przydomowych 
itp., pozwalając na odczuwanie radości oraz odnoszenie korzyści zdrowotnych w co-
dziennym obcowaniu z przyrodą.

Hiacynt           Szafirek                            Ostróżka
(Hyacinthus)   (Muscari)  (Delphinium)

Niezapominajka  Orlik  Jeżówka  Narcyz (Narcissus)
(Myosotis)  (Aquilegia)  (Echinacea)  (Narcissus)
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Człowiek potrzebuje do życia ogrodów i bibliotek.
Cyceron

11. ścieżka florystyczna
Odpowiednio zaprojektowana ścieżka florystyczna daje możliwość bezpośredniego 
kontaktu z roślinami, ma być elementem zachęcającym do aktywnego spędzania cza-
su na zewnątrz. Jeśli musimy zrezygnować z uprawy pracochłonnych rabat, warto za-
stąpić je właśnie ścieżką florystyczną, która będzie wymagała mniejszego nakładu 
pracy. Odpowiednio dobrane i prowadzone rośliny mogą dostarczać odbiorcy zarów-
no bodźców dotykowych, zapachowych, wzrokowych, jak i smakowych. Ścieżkę flory-
styczną można poprowadzić obok sensorycznej.

Ścieżka florystyczna ma wiele zalet, poprowadzona na niewielkim obszarze, do-
stępna dla różnych grup użytkowników, może pełnić wiele funkcji m.in.:

 � estetyczną;
 � terapeutyczną;
 � dydaktyczną;
 � relaksacyjną;
 � użytkową.

Hiacynt           Szafirek                            Ostróżka
(Hyacinthus)   (Muscari)  (Delphinium)

Niezapominajka  Orlik  Jeżówka  Narcyz (Narcissus)
(Myosotis)  (Aquilegia)  (Echinacea)  (Narcissus)

Ścieżki florystyczne
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W zależności od lokalizacji i po-
trzeb użytkowników, ścieżka może 
być złożona i prezentować róż-
norodny zestaw gatunków; two-
rząc ją, można wykorzystać za-
równo rośliny nowo nasadzone, 
jak i już istniejące. Zieleń powin-
na być atrakcyjna i zróżnicowana 
morfologicznie. Warto opatrzyć ro-
śliny etykietami. Mogą to być ety-
kiety uproszczone – nazwa polska 
i łacińska gatunku [np. Pierwio-
snek lekarski (Primula officinalis)] 
lub pełne – zawierające u góry na-

zwę rodziny, do której dany gatunek należy [np. Pierwiosnkowate, Pierwiosnek le-
karski (Primula officinalis)].

Przy doborze gatunków ze względów dydaktycznych oraz terapeutycznych warto 
zwrócić uwagę, żeby rośliny różniły się m.in.:

   liśćmi, tzn.:
 � rozczłonkowaniem blaszki liściowej:

 � liście pojedyncze, których blaszka liściowa stanowi jedną całość, często 
o wcięciach różnej głębokości (np. lipa, melisa, głóg);

 � liście złożone, których blaszka składa się z oddzielnych listków; mogą 
być trójlistkowe, pierzastozłożone i dłoniastozłożone (np. poziomka, dzi-
ka róża, kasztanowiec);

 � unerwieniem: równoległe, łukowate, siatkowate, pierzaste, siatkowato-pie-
rzaste, dłoniaste;

 � brzegiem liścia: ząbkowany, karbowany, piłkowany, cały;
 � kształtem blaszki liściowej: igiełkowaty, równowąski, szablasty, jajowa-

ty, trójkątny, lancetowaty, sercowaty, romboidalny, strzałkowaty, okrągły, 
wrębny, pierzasto sieczny, pierzasto wrębny, dłoniasto klapowany, dłoniasto 
wrębny, dłoniasto sieczny, pierzasty, dłoniasto złożony;

 � wierzchołkiem liścia: ostry, zaostrzony, szczeciniasty, tępy, ucięty, wycięty;
 � nasadą liścia: zaokrąglona, klinowata, wyciągnięta, ucięta, sercowata, 

strzałkowata;
 � ustawieniem liści na łodydze: liść ogonkowy, siedzący, zbiegający, póło-

bejmujący, obejmujący, liście naprzemianległe, naprzeciwległe, okółkowe, 
różyczkowate;

   kwiatami:
 � kwiat o symetrii: grzbiecistej (np. groszek, szałwia, bratek), promienistej 

(np. stokrotka, zawilec, tulipan);
 � kształt korony: rurkowaty, flaszkowaty, okółkowy, lejkowaty, motylkowy, 

wargowy, z ostrogą, woreczkowaty, języczkowaty, dzwonkowaty;

Zioła

Ścieżki florystyczne dla dzieci (Wielka Brytania)
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 � kształt kielicha: działkowy, 
dzwonkowaty, beczułkowa-
ty, wargowy, rurkowaty;

 � kwiatostany: grono, grono 
jednostronne, grono okół-
kowe, wachlarzyk, skrętek, 
kłos, kotka, szyszka, głów-
ka, koszyczek, kolba, balda-
chogrono, baldach, wierz-
chotki, baldach złożony, 
wiecha, wiecha jednostron-
na, kłos złożony, wierzchot-
ka wieloramienna;

   owocami:
 � owoce suche pękające (np. tasznik, bób);
 � owoce niepękające (np. leszczyna, mniszek lekarski);
 � owoce mięsiste (soczyste) niepękające (np. agrest, winogrono, czereśnie);
 � owoce zbiorowe (np. jeżyna, dzika róża, poziomka);

Projektowanie ścieżki może zakładać etapowanie i doinwestowywanie w miarę 
możliwości fizycznych i finansowych. W zależności od potrzeb użytkowników ścieżka 
może być wykonana bezpośrednio w podłożu lub na rabatach podniesionych, a na-
wet pionowych, ścianach czy po prostu ustawiona z doniczek. Ścieżka florystyczna 
jest dobrym przykładem modelowego rozwiązania w warunkach ograniczonej prze-
strzeni i minimalizacji kosztów realizacji.

Przykłady ośrodków, w których są ścieżki florystyczne:
 � Szpital Neurologiczny w Ulm;
 � Centrum Integracyjne i Terapeutyczne ICP w Monachium;
 � Ośrodek dla dzieci niewidomych w Monachium [123, 122, 105].

Ścieżka w ogrodzie

Ścieżki florystyczne dla dzieci (Wielka Brytania)
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Zestawienie przykładowych gatunków roślin do kompozycji ścieżki  
florystycznej z uwzględnieniem korzyści dla terapeuty zajęciowego,  

fizjoterapeuty, kosmetologa [123]

Nazwa gatunku Fizjoterapia Terapia 
zajęciowa Kosmetologia Właściwości

lecznicze

Len zwyczajny
(Linum usitatissimum) + + + +

Sosna górska
(Pinus mugo‚ Mops) + + + +

Wierzba szwajcarska
(Salix helvetica) + + + +

Lawenda wąskolistna
(Lavandula angustifolia) + + + +

Mydlnica lekarska
(Saponaria officinalis) - + + +

Mięta pieprzowa
(Mentha piperita) - + + +

Szałwia lekarska
(Salvia officinalis ‚Tricolor’) + + + +

Melisa lekarska
(Melissa officinalis) + + + +

Hyzop lekarski
(Hyssopus officinalis) - + - +

Róża francuska
(Rosa gallica subsp. officinalis) + + + +

Pierwiosnek lekarski
(Primula officinalis) - + + +

Poziomka pospolita
(Fragaria vesca) - + + +

Rozmaryn lekarski
(Rosmarinus officinalis) + + + +

Rumianek pospolity
(Chamomilla recutita) + + + +

Skrzyp polny
(Eguisetum arvense) + + + +

Jeżówka purpurowa
(Echinacea purpurea) + + + +

Nagietek lekarski
(Calendula officinalis) + + + +

Lebiodka pospolita
Origanum vulgare - + + +
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Macierzanka piaskowa
(Thymus serpyllum) + + + +

Rdest wężownik
(Polygonum bistorta) + + + +

Kokoryczka wonna
(Polygonatum odoratum) + + + +

Rośliny te, ze względu na swoje właściwości zdrowotne, pobudzające aktywność 
różnych zmysłów, mogą być również wykorzystywane do tworzenia ścieżek flory-
stycznych dla seniorów w warunkach domowych, np. przez opiekunów osób z ogra-
niczoną sprawnością, z zaburzeniami pamięci itp. Koszty związane z założeniem 
i utrzymaniem tego typu ścieżki nie są wysokie, nie wymaga ona wiele miejsca, 
a korzyści płynące z jej posiadania mogą być nie do przecenienia, zarówno dla oso-
by starszej, jak i jej bliskich czy opiekunów.
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Zabawa i ruch jest naturalną potrzebą człowieka.
Henryk Jordan

12. Elementy zagospodarowania terenu 
pomocne w prowadzeniu „zielonej opieki”
Aktywność ruchowa wśród zieleni, na świeżym powietrzu, jest wskazana dla każdego. 
Jednak wykonywanie określonych form aktywności fizycznych w środowisku przyrod-
niczym wiąże się ze stworzeniem odpowiednich warunków technicznych, które umoż-
liwiają wielokierunkowe usprawnienie osób, przy wykorzystaniu w tym celu m.in. ele-
mentów małej architektury. Należy dobrać odpowiednie rozwiązania w zależności od 
potrzeb grup użytkowników oraz zasobu i potencjału krajobrazowego terenu, uwzględ-
niając funkcje użytkowe planowanych obiektów, czyli ważna jest likwidacja barier na-
turalnych i architektonicznych. Warto, żeby elementy małej architektury sprzyjające 
aktywizacji fizycznej i rekreacji znalazły się w wielu miejscach, z których powszechnie 
korzystają użytkownicy, np. w parkach, przy różnego rodzaju placówkach: domach po-
mocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej, szpitalach, szkołach, przedszkolach.

Czynnikiem terapeutycznym, oprócz aktywności, może być także bezpośred-
ni kontakt z zastosowanym materiałem o określonych właściwościach.

Mogą to być elementy:
 � ożywione, czyli biotyczne: flora, fauna;
 � nieożywione, czyli abiotyczne.

Elementy te mogą być pochodzenia organicznego lub nieorganicznego, np.: ka-
mień, woda, szyszki, liście, tworzywa sztuczne. Ich zestawienie w różnorodnych 
konfiguracjach może działać na odbiorcę stymulująco i zachęcać do wykonywania 
gimnastyki leczniczej lub kojąco, nastrajając do kontemplacji w ciszy i spokoju.

Poniżej przedstawione zostały różne rozwiązania pomocne w realizacji dobroczyn-
nych dla zdrowia człowieka celów „zielonej opieki”. Dobór tych rozwiązań powinien 
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być zindywidualizowany, uzależniony od możliwo-
ści i potrzeb użytkownika i jego otoczenia. Co waż-
ne, rozwiązania te mogą być zastosowane zarów-
no w warunkach domowych, w ogrodach seniorów 
i osób o ograniczonej sprawności, jak i w różne-
go rodzaju instytucjach i placówkach, np. opiekuń-
czych. Ich zaletą jest możliwości elastycznego i dy-
namicznego wykorzystywania – można wybierać 
różne warianty, wprowadzać etapowość zagospo-
darowania terenu, a nawet modyfikować istniejące 
rozwiązania do zmieniających się potrzeb odbior-
ców [122, 109, 8].

Do rozwiązań pomocnych w „zielonej opiece” na-
leżą m.in. [17, 18, 19, 38, 51, 101, 106, 109, 122, 141]:

   ścieżki:
 � odpowiedniej szerokości – będzie ona 

zależała od wielkości i charakteru ogro-
du, ale warto pamiętać o tym, by mógł 
nią swobodnie przejechać użytkownik 
na wózku inwalidzkim (czyli ok. 125 cm) 
bądź osoba z wózkiem dziecięcym; najle-
piej, żeby szerokość umożliwiała swobod-
ne minięcie się osób na wózkach (ok. 250 
cm); ważne są ścieżki o nawierzchni twar-
dej, łagodne zakręty i szerokość pozwala-
jąca na zawracanie wózkiem;

 � z odpowiednim rodzajem nawierzchni, 
który zależy od wielu czynników (m.in. 
ukształtowania terenu, sposobu i inten-
sywności użytkowania ścieżki; nawierzch-
nia powinna umożliwiać poruszanie się 
na wózku inwalidzkim, nie powinna być 
wykonana z nieutwardzonego żwiru ani 
poprowadzona w bezpośrednim sąsiedz-
twie gatunków drzew o płytkim syste-
mie korzeniowym – mogą one uszkadzać 
nawierzchnię, także należy zwrócić uwa-
gę na roślin szybko rosnące, zarastające 
ścieżkę, co powoduje jej zwężenie);

 � powinny być odpowiednio zaprojektowa-
ne i wkomponowane tak, aby były nie tyl-
ko elementem dekoracyjnym, ale również 
funkcjonalnym;

Odpowiednia szerokość  
i nawierzchnia ścieżek

Zwężenie ścieżki przez krzewy płożące

Prawidłowa aleja
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   trasy tereno-terapeutyczne
 � należy je odpowiednio wybrać, przy-

gotować i oznaczyć tablicami infor-
macyjnymi (mapa, na której umiesz-
czono przebieg trasy, numer lub znak, 
punkt wyjścia oraz informacje o długo-
ści trasy, przewidywany czas jej przej-
ścia w tempie wolnym, średnim i szyb-
kim, stopień trudności, występowanie 
wzniesień, rodzaj nawierzchni, utrud-
nienia), warto również na trasie poda-
wać np. co 200 m na tabliczkach infor-
macje o odległości już przebytej i czasie 
dojścia do punktu końcowego; a także 
zaznaczyć wielkość wydatku energetycznego potrzebnego na pokonanie ca-
łej trasy oraz równoważnik kaloryczny wydatku energetycznego w stosunku 
do wartości energetycznych powszechnie stosowanych w żywieniu potraw 
czy produktów spożywczych, np. pączka; opracowanie charakterystyki tras 
może pomóc (np. lekarzowi, fizjoterapeucie) przy wyborze odpowiedniego 
obciążenia, a użytkownika informuje, gdzie i w jaki sposób ma spacerować, 
aby było to korzystne dla jego zdrowia;

   tory do ćwiczeń chodu
 � mają pomóc w uzyskaniu prawidłowej funkcji chodu; im bardziej będą przy-

pominały warunki naturalne, tym lepiej (różnorodne z poręczami);
   imitacja schodów z poręczą

 � element umożliwiający rehabilitację, np. dla osób po udarach, wypadkach;
   równoważnia

 � np. belka, szyna wbudowana w podłoże;
   ścieżki sensoryczne (patrz rozdz. 12A);
   boiska wielofunkcyjne;

Oznaczenia tras (Myczkowce)

Urządzenia ogólnosprawnościowe (Wielka Brytania)

Urządzenia ogólnosprawnościowe (Wielka Brytania)
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   zestawy ćwiczeniowe
 � urządzenia ogólnosprawnościowe, które stwarzają doskonałe warunki do za-

jęć fizycznych w terenie zielonym, przy jednoczesnym wykorzystaniu otwar-
tej przestrzeni i kontaktu z przyrodą, tak ważnych dla każdego z nas; powinny 
być zaopatrzone w ponumerowane tabliczki, każda tabliczka powinna zawie-
rać szczegółowy opis wykonywanego ćwiczenia i graficzne przedstawienie 
poszczególnych figur danego ćwiczenia. Poniżej przykłady zestawów ćwicze-
niowych krajowych i zagranicznych, wykonanych z różnych materiałów.

   ścieżki florystyczne (patrz rozdz. 11);
   uniesione rabaty

 � są to grządki, rabaty, murki oporowe, blaty, stoły, które dzięki odpowied-
niej wysokości nasadzeń roślinnych umożliwiają użytkownikowi bezpośred-
ni kontakt wzrokowy i dotykowy z pozycji siedzącej lub stojącej; ciekawym 
rozwiązaniem w zależności od potrzeb mogą być blaty przesuwane na kół-
kach z blokadą lub okrągłe obrotowe z różnymi gatunkami roślin;

   pionowe ogrody
 � dzięki zastosowaniu odpowiedniej konstrukcji drewnianej lub metalowej na 

pionowych ścianach umieszczane są rośliny; rozwiązanie to, oprócz walorów 

Urządzenia ogólnosprawnościowe (Wielka Brytania)
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estetycznych i wizualnych, zapewnia dostęp do roślin z pozycji siedzącej czy 
stojącej, co może być ważne szczególnie dla seniorów lub osób o ograniczo-
nej sprawności;

   wiszące donice z roślinami
 � rośliny sadzone są w podwieszanych donicach, których wysokość może być 

zmieniana w zależności od potrzeb osób je pielęgnujących czy obserwują-
cych, można też zastosować bloczki umożliwiające opuszczanie wiszących 
donic, a tym samym łatwiejszą pielęgnację roślin;

   blaty dotykowe
 � o wysokości zależnej od użytkownika, z różnorodnymi materiałami, np. ka-

mienie, szyszki, piłeczki, piasek (patrz rozdz. 12B);

Grządki podniesione       Blaty podniesione w szklarni

Pionowe ogrody
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   ściany dotykowe
 � z różnego rodzaju kamieni, muszelek itp.; 

ich celem jest stymulacja zmysłu dotyku;
   przedmioty wydające dźwięki

 � dzwonki, struny, cymbały, fujarki i inne, 
aktywizujące zmysł słuchu;

   punkty orientacyjne
 � ułatwiające poruszanie się użytkowni-

ków, a także zachęcające ich do przejścia 
większego dystansu, do refleksji, kaplicz-
ka – do modlitwy, pomnik wieszcza – do 
pogadanki historycznej lub prezentacji 
dorobku, miniaturki architektoniczne, cie-
kawe kompozycje roślinne itp.;

   woda – różne formy
 � bardzo ważny element nie tylko jako 

punkt orientacyjny (wzrokowy, słuchowy), 
ale również terapeutyczny (jak wykaza-
ły badania m.in. w ogrodach przyszpital-
nych), a także jako miejsce przyciągające 
zwierzęta:
 � woda w ruchu (to również dźwięk 

w ogrodzie) jako: fontanna, wodospad,
 � woda stojąca jako: staw, zbiornik, po-

idełko dla zwierząt, brodziki, naczynia 
do moczenia rąk (patrz rozdz. 14B),

 � ozdobna umywalka z kranem (uwaga: 
kran należy umieścić na odpowiedniej 
wysokości, np. dostępnej z wózka in-
walidzkiego), studnia;

   miejsca odpoczynku (ważne: ławki  
z oparciami):

 � zespoły ławek, stolików umożliwiające przebywanie w towarzystwie innych 
osób, poprzez odpowiednie ich ustawienie pozwalające na kontakt wzroko-
wy z innymi osobami, a także z interesującym widokiem na kompozycje ro-
ślinne z elementem wodnym, poidełkiem dla ptaków itp.; mogą również być 
wykorzystywane do różnego rodzaju zajęć czy terapii;

 � pojedyncze siedziska umożliwiające wyciszenie się, przebywanie w samot-
ności, często otoczone krzewami tworzącymi tzw. „zielony pokoik”;

 � regularnie umieszczone ławki przy dłuższych ścieżkach – zwłaszcza dla osób 
starszych, o ograniczonej sprawności, chorych;

   suchy strumień
 � ułożony z kamieni, pomocny w rehabilitacji do wyrównywania nieprawidło-

wych cech chodu;

Wisząca donica z truskawkami

Organy
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   mokry strumień
 � pomocny w uzyskaniu prawidłowej funkcji chodu;

   sanitariaty
 � bardzo ważne (!) – od ich dostępności (m.in. jakości, odległości, przystosowa-

nia dla osób niepełnosprawnych) – jak pokazują badania – zależy liczba użyt-
kowników danego terenu zielonego; jest to bardzo ważny element zwłasz-
cza dla osób starszych (przy problemach z trzymaniem moczu) i dzieci;

   latarnie
 � często ozdobne, powinny być prawidłowo skonstruowane, ze względu na za-

nieczyszczenie światłem;
 � nie należy używać obudowy typu kula, ponieważ połowa światła wysyłana 

jest bezpośrednio w niebo (trudno zobaczyć gwiazdy), świeci użytkownikom 
w oczy, powodując olśnienie, co tym samym daje gorszą widoczność oświe-

Kapliczka   Pomnik  Rzeźba

Miniaturka cerkwi                                    Kompozycje roślinne Wodospad
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Kapliczka   Pomnik  Rzeźba

Miniaturka cerkwi                                    Kompozycje roślinne

Fontanna

Wodospad

Oczko wodne            Potrzebne dla ptaków  
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Domki dla ptaków 

Platformy dla ptaków

Ozdobna umywalka z kranem     Studnia
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tlanego terenu, stanowi duże mar-
notrawstwo prądu oraz pieniędzy;

 � obudowa z wypukłym kloszem też 
nie jest dobrym rozwiązaniem, po-
nieważ, wskutek rozpraszania świa-
tła na kloszu, około 1/3 emitowane-
go światła kierowana jest tam, gdzie 
nie jest użyteczna;

 � najlepszym rozwiązaniem jest obu-
dowa z płaskim kloszem, ponieważ 
światło lampy kierowane jest tylko 
tam, gdzie jest potrzebne, a efekt 
olśnienia jest minimalizowany.

Domki dla ptaków 

Platformy dla ptaków

Ustawienie ławek umożliwiające       Ławka przy dłuższej ścieżce
przebywanie w towarzystwie

Suchy strumień

Mokry strumień
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   kosze na śmieci
 � dobrze, by były estetyczne, wkomponowane w otoczenie;
 � powinny być nieodkryte, zwłaszcza te umieszczone przy ławkach; by nie nio-

sły zagrożenia ukąszeniem przez owady;
   kosze na psie odchody

 � jeśli jest to teren dostępny dla psów, warto go w nie zaopatrzyć, można rów-
nież wygrodzić odpowiednie miejsce dla zwierząt, gdzie będą mogły swo-
bodnie pobiegać;

Latarnia ozdobna    Kosz przykryty

Kosz na psie odchody
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   dzwonek, alarm
 � wyznaczone miejsca, odpowiednio oznaczo-

ne, umożliwiające zawiadomienie i wezwa-
nie pomocy (ważne np. w większych parkach 
przy ośrodkach dla osób chorych, starszych);

   stoliki
 � zwykłe, a także z planszą szachownicy, 

chińczyka;
   tabliczki informacyjne, strzałki

 � czytelne, umieszczone na odpowiedniej 
wysokości, dostępne dla osób starszych 
czy z niepełnosprawnością;

   tablice edukacyjne
 � umieszczone odpowiednio nisko, dostęp-

ne z wózka inwalidzkiego, dostosowane do 
potrzeb osób starszych i niedowidzących;

   urządzenia do rozrywki i edukacji
 � np. kółko i krzyżyk, przekroje różnych pni 

do nauki dendrologii, przykłady budek lę-
gowych ptaków, stół do tenisa stołowego;

   place zabaw
 � powinny się znaleźć tam, gdzie są dzieci, 

oczywiście muszą być przystosowane dla 
osób niepełnosprawnych; należy zwra-
cać uwagę na odpowiednie dobranie ele-
mentów placu zabaw tak, aby stymulowa-
ły różnorodne zdolności motoryczne; jeśli 
„zielona opieka” prowadzona jest przy 
określonym rodzaju placówki, w trakcie 
zagospodarowywania, doboru elementów 
ważna jest znajomość specyfiki potrzeb 
użytkowników;

Stolik w ogrodzie

Tablice informacyjne

Krzywe lustra
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   boiska
 � jeśli tylko pozwala na to miejsce, powinny być tworzone;

   scena
 � warto pamiętać o przedstawieniach, muzyce granej czy odtwarzanej z róż-

nych urządzeń, poezji lub prozie chętnie czytanej w scenerii ogrodowej;

Znaki informacyjne prawidłowo oznaczone dla osób niepełnosprawnych

Tablice edukacyjne

Place zabaw (Wielka Brytania)

Altany  Szklarnia
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Place zabaw (Wielka Brytania)

Altany  Szklarnia

Wypożyczalnie wózków inwalidzkich

Wiaty do obserwacji ptaków 
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   altany, zadaszenia
 � chroniące przed słońcem, deszczem;

   szklarnie
 � do prowadzenia zajęć z hortiterapii;

   wypożyczalnie wózków inwalidzkich
 � zwykłych i akumulatorowych oraz kuli, kijków, laski itp.;

   specjalne wiaty do obserwacji ptaków;
   karmniki, budki lęgowe;
   parkingi z miejscami wydzielonymi dla osób niepełnosprawnych

 � ważne, żeby były w pobliżu wejść;
   stojaki na rowery

 � mogą być wykonane z różnych materiałów.

Parking (Wielka Brytania)       Stojak na rower — ciekawe rozwiązanie
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Chodzenie po mokrej trawie jest czymś 
arystokratycznym.
Nie ma nic przyjemniejszego, jak chodzenie boso po 
świeżej rosie, i to im dłużej, tym lepiej.
św. Hildegarda z Bingen

12A. śCIEżKA SENSORYCZNA

Ścieżka sensoryczna jest pomocna w profilaktyce i rehabilitacji, może być wykorzysty-
wana zarówno w warunkach domowych, jak i w wielu innych miejscach użyteczno-
ści publicznej (np. parkach, domach pomocy społecznej, ośrodkach rehabilitacyjnych, 
warsztatach terapii zajęciowej, przedszkolach, szkołach) jako jeden z ważniejszych 
elementów wyposażenia terenów zielonych. Pomocna jest w utrzymaniu, poprawie, 
przywróceniu sprawności lokomocyjnej (prawidłowej funkcji chodu) oraz w poprawie 
wydolności i sprawności ogólnej organizmu. Materiały, z których jest wykonana, róż-
nią się między sobą m.in. fakturą, kolorem, właściwościami akustycznymi i plastyczny-
mi, temperaturą, dzięki czemu pobudzają pracę różnych zmysłów.

W zależności od możliwości zagospodarowania 
terenu ścieżki sensoryczne mogą być różnej dłu-
gości, ważne, by w sytuacji, gdy ścieżka ma słu-
żyć osobie o ograniczonej sprawności, jej sze-
rokość była przewidziana dla użytkownika oraz 
osoby asekurującej (opiekuna, fizjoterapeuty, pie-
lęgniarza itp.). Obok ścieżki powinna być poręcz 
(czasami mogą być odcinki z poręczami po obu 
stronach), co jest istotne zwłaszcza dla osób star-
szych i chorych, dodatkowo poręcz może umoż-
liwiać chodzenie osobom z dysfunkcjami wzroku 
czy po prostu z zamkniętymi oczami. Jeśli ścież-
ka jest dłuższa, powinna zawierać elementy za-
chęcające do pokonania kolejnych odcinków, np. 
kapliczkę, gong, karmnik (patrz rozdz. 12), a tak-
że ławki z oparciami. Poszczególne odcinki ścieżki 
sensorycznej mogą być wykonane z różnych ma-
teriałów, np. kruszyw naturalnych – piasku, żwiru 
(należy unikać gruboziarnistego o ostrych krawę-
dziach), otoczaków ułożonych w piasku oraz płyt 
bazaltowych czy okrąglaków ułożonych w żwirze.

Chodzenie po mokrych kamieniach  
działa hartująco
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Do najtrwalszych gatunków drewna na wolnym powietrzu, z których mogą być wy-
konane elementy ścieżek, należą odpowiednio: dąb, wiąz, modrzew, sosna, świerk. 
Ścieżka powinna mieć stosowne zabezpieczenia, krawężniki drewniane lub betono-
we, żeby materiał nie przemieszczał się poza wyznaczony pas. Należy różnicować 
twardość materiałów w kolejnych odcinkach ścieżki (tzn. używać naprzemiennie ma-
teriałów twardszych i miększych), tak by zapobiec zmęczeniu stóp użytkownika, np. 
piasek poprzez swoją fakturę umożliwia odpoczynek. Przy długiej ścieżce z odcinka-
mi zawierającymi twarde, szorstkie materiały, można równolegle poprowadzić (żeby 
zapobiec bólowi stóp u niektórych użytkowników) np. w jednej trzeciej szerokości 
odcinki z piaskiem, mchem. Aby uniknąć mieszania się materiałów, należy przepla-
tać je odcinkami naturalnymi, np. trawą. Przy bardzo długich ścieżkach, takich jak 
np. w parkach „bosych stóp”, pomyślano nie tylko o tablicach, mapkach, ale również 
o regałach, szafkach na buty, a także o możliwości mycia nóg.

Tam, gdzie nie można sobie pozwolić na trwałą ścieżkę sensoryczną, nie trzeba 
z niej rezygnować – da się ją łatwo zastąpić tymczasową. Wystarczy rozłożyć pas włók-
niny ogrodniczej (np. w kształcie litery V), a na nim umieścić różnego rodzaju na-
turalne materiały, np. kasztany, szyszki jodłowe (dzień wcześniej można je zmoczyć, 
wówczas będą gładsze), siano, korę, mech, młode gałązki, słomę, liście, igły (np. mo-
drzewia, ponieważ są miękkie). Pomiędzy poszczególnymi materiałami warto zacho-
wać ok. 1 metra przerwy, tak żeby się one nie mieszały [122, 106, 101, 102, 8, 141] .

Odcinki ścieżki z wykorzystaniem pni drewna (Wielka Brytania)
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Rodzaje nawierzchni:
   z mięty Requiena (Mentha requienii) – jest to najmniejsza z mięt, nadaje się 
na ścieżkę sensoryczną (jej dodatkowym atutem sensorycznym jest miętowy 
zapach);

   z mchu;

   z trawy + inne;
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   z drewna;

   z kory;

   z metalu;
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   z piasku;

   ze żwiru z innym materiałem;

   z kamieni;
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   ze żwiru;

   z cegły;

W Europie od około dwudziestu lat promuje się działania propagujące uwalnianie 
stóp z butów, w wielu krajach powstały ścieżki sensoryczne, a nawet całe parki „bo-
sych stóp” (Public Barefoot Parks) [142, 143, 144, 145], np.:

 � Wielka Brytania, West Midlands, Stoke-on-Trent, Trentham Gardens;
 � Francja Bretagne, Bréal-sous-Montfort, Le parcours: 1,5-kilometrowa ścieżka 

do chodzenia na boso, aż o czterdziestu pięciu różnych fakturach materiałów, 
położona w pięknym ogrodzie;

 � Austria, Mühlvierte, Ulrich Barfußweg: można boso przejść 2-kilometrowy szlak 
o dwudziestu dwóch różnych nawierzchniach;

 � Dania, Jutlandia, Rødekro Barfodspark: ścieżka sensoryczna z możliwością 
brodzenia;

 � Niemcy, Hesja Bad Orb, Barfusspfad: najdłuższy w Niemczech (4,5 km) szlak do 
chodzenia boso:
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 � Niemcy, Baden-Württemberg, Dornstetten, Barfußpark: 2,5-kilometrowa ścież-
ka bosych stóp;

 � Szwajcaria, Appenzel, Gonten, Barfußweg: 5-kilometrowy szlak bosych stóp, 
dający również możliwość podziwiania pięknych krajobrazów;

 � Węgry, Fejér, Tabajd, Mezítlábas: w parku ścieżka sensoryczna złożona z 21 od-
cinków o różnej nawierzchni.

Również w Polsce można wskazać przykłady ośrodków posiadających ścieżki sen-
soryczne [146, 147, 148, 149, 150, 151, 152]:

 � Zespół Placówek Caritas w Proszowicach, gmina Proszowice, woj. małopolskie;
 � Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema w Krakowie;
 � Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych Stowarzy-

szenia OSTOJA we Wrocławiu;
 � „Park Przygód i Atrakcji” w gminie Zbrosławice, w miejscowości Wilkowice (po-

wiat Tarnowskie Góry/woj. śląskie), „ścieżka bosych stóp” na terenie Rodzinne-
go Centrum Rozrywki;

 � Przedszkole Miejskie nr 106 w Łodzi – „ekologiczna ścieżka sensoryczna”;
 � Instytut Naukowo-Badawczy Księdza Sebastiana Kneippa, Zespół Rehabilita-

cyjno-Wypoczynkowy Sebastianeum Silesiacum w Kamieniu Śląskim;
 � Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Synów 

Pułku w Owińskach.
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Dziękuję drzewom, niebu, słońcu i motylom,
Że z nieomylną regularnością, dokładnością, troską

Wykonywają swoje obowiązki.
Tak niemądrze, nie chcąc nic w zamian.

Antoni Słonimski

12B. BLAtY dOtYKOWE

Blaty dotykowe to kolejna propozycja, którą można wykorzystać zarówno w warun-
kach domowych, jak i profesjonalnych, służąca pobudzaniu doświadczeń zmysłowych 
u osób starszych i o ograniczonej sprawności. Są pomocne na przykład w terapii zaję-
ciowej, w stymulacji polisensorycznej (wielozmysłowej), ale można je również wyko-
rzystywać w domu do aktywizacji zmysłowej osób z zaburzeniami pamięci, demencją, 
problemami narządu ruchu itp.

Blaty mogą być zlokalizowane wewnątrz i na zewnątrz budynków. Powinny być 
dostosowane do potrzeb użytkowników – odpowiednia wysokość, ułatwiająca do-
stęp do materiałów umieszczonych na blacie, dostosowanie umiejscowienia blatów 
do wózków inwalidzkich itp. Mogą one być pewnego rodzaju ścieżką sensoryczną dla 
osób, które mają problemy z poruszaniem się, np. będących na wózkach inwalidz-
kich, chodzących o lasce/kulach, osób niewidomych itp.

Blaty stojące na wolnym powietrzu mogą być wykonane z różnych materiałów, 
np. drewna, metalu, betonu. Poprzez zastosowanie zróżnicowanych materiałów na 
blatach pod względem kształtu, faktury, tworzywa, plastyczności, temperatury moż-
na osiągnąć poprawę zdolności manualnych, poznawczych i intelektualnych. Na bla-
tach można wykorzystywać materiały sztuczne, np. różnego rodzaju piłeczki, klocki 
itp., ale na zewnątrz warto używać przede wszystkim wymiennych materiałów natu-
ralnych zebranych własnoręcznie przez użytkowników podczas spacerów, np. kasz-
tanów, słomy, mchu, owoców róży [122, 103, 8].

Przykłady wykorzystania różnych naturalnych materiałów na blatach dotykowych:
 � owoce, nasiona, np. platana, buka, sosny, kasztanowca itp.;
 � piasek, kamienie, patyki, kora itp.;
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Wstać na pracę ze skowronkiem,
Iść w ogrody lub na niwy,

Wracać z zachodzącym słonkiem!
Z rana, w wieczór – jam szczęśliwy.

Adam Mickiewicz

13. Uwagi o narzędziach i sprzęcie 
ogrodniczym stosowanym w hortiterapii
Przy wyborze i zakupie sprzętu oraz narzędzi stosowanych w ogrodoterapii na-
leży przestrzegać kilku ważnych zasad, dotyczy to zwłaszcza osób starszych oraz 
z niepełnosprawnością:

 � warto wypróbować dane narzędzie przed zakupem;

Akcesoria pomocne w hortiterapii
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 � należy zwrócić uwagę na:
 � wagę narzędzia (powinny być raczej lżejsze);
 � rozmiar (np. czy długość narzędzia umożliwia pracę w prawidłowej posta-

wie ciała);
 � wyważenie w dłoni;
 � szerokość uchwytu (czasami możemy owinąć go gąbką);
 � z jakiego materiału jest wykonany (np. gładki uchwyt może częściej wypa-

dać z dłoni), czy spełni cel, dla którego zostanie zakupiony;
 � należy się zastanowić, czy chcemy dany produkt użytkować przez długi czas, 

czy ma być stosunkowo często zastępowany następnymi;
 � przy zakupie sprzętu warto rozważyć dostępność serwisu, części zamiennych 

oraz długość trwania gwarancji;
 � przy wyborze elektronarzędzi trzeba rozważyć ich wagę oraz rodzaj zasilania;
 � warto pomyśleć o wygodnym, odpowiedniej długości, dostosowanym indywidu-

alnie dla osób o ograniczonej sprawności uchwycie z wymiennymi narzędziami;
 � polewaczki najczęściej powinny być nieduże, lekkie;
 � warto stosować różnego rodzaju ochraniacze, podkładki pod kolana.

Więcej informacji można znaleźć na stronie organizacji Thrive zajmującej się 
w Wielkiej Brytanii ogrodoterapią [153]: http://www.thrive.org.uk.
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A po latach wróconym ojczyźnie pielgrzymom
Bławatkami gwieździste kłaniały się żyta.

Juliusz Słowacki

14. dobre praktyki w Polsce i na świecie
14A. thRIvE BAttERSEA GARdEN PROJECt – LONdYN

hortiterapia na przykładzie thrive Battersea Garden Project

Thrive jest wiodącą organizacją charytatywną działającą od 1978 r. w Wielkiej Bryta-
nii, która za pomocą hortiterapii (ogrodoterapii) stara się zmieniać życie osób z niepeł-
nosprawnością. Oferuje szereg projektów, działań, warsztatów, pokazów, rozwiązań, 
wszystko po to, by radość czerpana z ogrodnictwa była łatwiej dostępna dla wszyst-
kich. Stowarzyszenie prowadzi ciekawą stronę internetową, na której można znaleźć 
wiele szczegółowych porad ułatwiających ogrodoterapię.

Co tydzień w całym kraju w ich projektach bierze udział około 24 tys. osób z nie-
pełnosprawnością. Praca w organizacji umożliwia zdobycie zawodu ogrodnika. Jed-
nym z wielu terapeutycznych działań w Thrive jest praca z hortiterapeutą i liczny-
mi wolontariuszami w niewielkich grupach (ok. 5-osobowych) zróżnicowanych pod 
względem niepełnosprawności.

Tablice przed ośrodkiem Thrive
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Park Battersea położony jest w zachodniej czę-
ści Londynu, na południowym brzegu Tamizy, ma 
powierzchnię 83 ha, powstał w 1858 r. Właśnie tu-
taj, aż w trzech miejscach, Thrive działa od 2002 r.

Thrive Battersea Garden Project oferuje progra-
my dla ponad 200 londyńczyków w trzech ogro-
dach parkowych. Skierowane są one m.in. do:

 � bezrobotnych londyńczyków z niepełno-
sprawnością (celem jest kształcenie zawo-
dowe, przezwyciężenie barier i umożliwienie 
zatrudnienia w ogrodnictwie);

 � młodzieży w wieku 16–25 lat (celem jest 
wspólna praca, wsparcie w zdobyciu kwalifi-
kacji ogrodniczych pierwszego stopnia, roz-
winięcie umiejętności pracy);

 � 14–16-latków ze specjalnymi potrzebami 
(celem jest indywidualny rozwój i szkolenie 
zawodowe).

Dzięki odpowiedniej lokalizacji przy głównej 
alei parku oraz reklamie Thrive Battersea Gar-
den Project może dodatkowo pozyskiwać środki 
ze sprzedaży roślin. Interesującym pomysłem jest 
pielęgnacja fragmentu parku przez osoby z nie-
pełnosprawnością, co umożliwia włączenie się 
w widoczną działalność na rzecz społeczeństwa, 
nie tylko londyńskiego.

Zagospodarowanie ośrodka to m.in.: odpo-
wiednie nawierzchnie i szerokości alejek, pod-
wyższone rabaty, kwietniki, grządki, łąki kwietne, 
szklarnie, pergole, fontanny, ławki, pawilony ogro-
dowe, w których odbywają się zajęcia hortiterapii 
w razie niepogody.

Warto zwrócić uwagę na konstrukcję podwyż-
szonych rabat i stołów dostępnych dla osób na 
wózkach inwalidzkich na zdjęciach zaprezentowa-
nych poniżej.

Należy zauważyć, że w pracach ogrodni-
czych w ośrodku wykorzystuje się nie tylko od-
powiednio przystosowane stoły, ale również 
indywidualnie dobrane narzędzia dla osób z nie-
pełnosprawnością (np. dodatkowe i pogrubione 
uchwyty dla osób po udarze czy przedłużone sty-
liska dla osób niemogących się schylać).

Ośrodek Thrive w Parku Battersea

Punkt sprzedaży ośrodka Thrive

Rabaty podniesione
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Wśród typowych elementów projektów Thrive 
znaleźć można:

 � wspieranie osób z różnymi dysfunkcjami w za-
jęciach ogrodniczych;

 � opracowywanie i wdrażanie programów hor-
titerapii dla osób w różnym wieku, o odmien-
nych schorzeniach;

 � dobór zadań zgodnie z możliwościami po-
szczególnych osób,

 � współpraca ze specjalistami z wielu dziedzin, 
wolontariuszami, aby zapewnić odpowiednią 
pomoc skoncentrowaną na osobie;

 � monitorowanie codzienne (np. nagrywanie, 
zapisywanie, sporządzanie arkuszy obowiąz-
ków, czasu), indywidualne planowanie zadań 
na kolejne dni;

 � demonstrowanie zabiegów pielęgnacyjnych 
na roślinach i nauka bezpiecznego posługiwa-
nia się narzędziami podczas pracy, właściwy 
ich dobór, sposób trzymania itp.;

 � udział w dyskusjach z innymi specjalistami, 
np. psychologami, terapeutami zajęciowymi, 
fizjoterapeutami;

 � pomoc w rozwijaniu pewności siebie i poczu-
cia własnej wartości poprzez pracę;

 � monitorowanie, ewaluacja postępów i oce-
na efektywności poszczególnych programów 
[123, 21, 8].

Podniesione stoły do ogrodoterapii  
z odpowiednimi miejscami dla osób  
na wózkach inwalidzkich

Stoły różnej wysokości do hortiterapii  
na stojąco
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14B. OGRÓd KNEIPPA – KAmIEń śLąSKI

Ogród Kneippa przy Instytucie Naukowo-Badawczym Księdza Sebastiana Knei ppa,  
Zespół Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy Sebastianeum Silesiacum w Kamieniu 
śląskim

Interesującym przykładem „zielonej opieki” w Polsce jest ośrodek rehabilitacyjno-wy-
poczynkowy, a także konferencyjny w Kamieniu Śląskim, oferujący szereg usług z za-
kresu rehabilitacji, odnowy biologicznej oraz psychiczno-duchowej. Placówka ta posia-
da aż trzy ogrody:

 � Kneippa;
 � ziołowy;
 � zimowy.

Placówka stosuje metodę Kneippa, która funk-
cjonuje jako skuteczny środek leczniczy i odpręża-
jący od stu pięćdziesięciu lat. Znanych jest ponad 
sto różnych technik użycia wody, m.in. obmy-
wanie, polewanie, okłady, szczotkowanie, masa-
że, kąpiele i inhalacje. Bawarski ksiądz Sebastian 
Kneipp (1821–1897) opracował metodę terapeu-
tyczną opartą na pięciu filarach:

   hydroterapii – uważał, że „Dla ludzi zdro-
wych woda jest wspaniałą substancją służą-
cą do zachowania zdrowia i siły, jest ona tak-
że pierwszym środkiem leczącym choroby. Woda jest najbardziej naturalnym 
najprostszym, najtańszym i – przy właściwym stosowaniu – najbezpieczniej-
szym lekarstwem”.

   ziołolecznictwie – „Już w mojej młodości czyniono mnie uważnym, że to lub 
owo ziele zbierają starzy ludzie, i używają go w rozmaitych dolegliwościach. 
Wtenczas patrzono na świat więcej z myślą i zastanowieniem, aniżeli dzieje 
się to dzisiaj, a odzyskawszy zdrowie, z wdzięcznością podnosili wzrok ku nie-
bu, skąd zbawienie i każdy pochodzi ratunek. Ziółka te, które u starych ludzi 
w tak wysokiem stały poważaniu, są dzisiaj zapomniane lub w pogardzie; nie-
które tylko prości ludzie zbierają i używają ich w celach leczniczych. Ze ziołami 
stało się tak, jak ze starą modą. To, co dobre, użyteczne, pełne prostoty, a prze-
cież tak piękne, to dziś znikło, a miejsce ich zajęły rzeczy bez smaku, niepięk-
ne, a nawet szkodliwe i rujnujące ciało”. „Ożywiony szczerem usiłowaniem – 
o ile to w mojej stoi mocy – złagodzenia cierpień współbraci, odszukałem stare, 
opuszczone i zapomniane ziółka na nowo, skuteczność ich leczniczą wypróbo-
wałem, i niejednego już wyleczyłem z ciężkiego i długoletniego cierpienia”.

Ogród Kneippa
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   terapii ruchowej – „Komu miłem jest zdrowie i zależy mu na niem, ten niech 
w wszelki możliwy stara się sposób, aby przebywał tylko tam, gdzie czyste jest 
powietrze”. „Można z całą powiedzieć słusznością, że jasność i słoneczne świa-
tło w dobre usposobienie wprawiają człowieka, a więc istotnie korzystny wy-
wierają wpływ na ducha i ciało”.

   racjonalnym sposobie odżywiania się – „W zachowaniu umiaru leży przyczy-
na porządku. Każde za dużo, jak i za mało, powoduje zamiast zdrowia, choro-
bę”. „…używaniu owoców i roślin należy dać pierwszeństwo, a użycie mięsa na 
drugim umieścić miejscu. Że jednak mięso jest także dobrym pokarmem, prze-
to najlepiej uczynimy, jeżeli obok potraw roślinnych i jego używamy”. „…owoc 
zawiera bezsprzecznie bardzo zdrowe pierwiastki pożywne. Najlepszym i naj-
sprawniejszym jest i on w stanie surowym. Jest bardzo wielu ludzi, którzy co-
dziennie raz, a nawet dwa razy dziennie jedzą świeże owoce i skuteczność ich 
chwalą”.

   silnym zwróceniem uwagi na osobowość chorego/użytkownika – „Pozytywne 
skutki mojego sposobu leczenia zacząłem odczuwać dopiero wtedy, kiedy uda-
ło mi się zapewnić porządek w duszach moich pacjentów” (cytaty S. Kneippa).

Ogród Kneippa położony jest obok zabudowań Sebastianeum, ma powierzch-
nię ok. 13 tys. m2, stanowi otwarte dla wszystkich chętnych miejsce rekreacji. 
Przed wejściem umieszczono dwie fontanny, zasadzono aleję lipową, a wzdłuż 
ścieżek spacerowych znajdują się ławki i altana. Ogród zachwyca także pięknem 
róż i innych bylin, urozmaiceniem są pojedyncze drzewa – jodły, wierzby, lipy, 
dęby, klony.

Atrakcją ogrodu są dwa deptaki wodne, czyli tzw. „brodziki do brodzenia w oligo-
ceńskich zimnych wodach” oraz granitowe naczynie do moczenia rąk. Służą one do 
samodzielnego wykonywania zabiegów kneippowskich. Obydwa zabiegi poprawia-
ją krążenie krwi w kończynach dolnych i górnych, wzmacniają naczynia żylne, dzia-
łają odprężająco, stosowane regularnie hartują. Wykonywane przed snem uspakaja-

ją i ułatwiają zasypianie. Co istotne, 
seniorzy mogą z powodzeniem sto-
sować je w warunkach domowych 
czy w przydomowych ogródkach, 
nie wymagają one wiele pracy i na-
kładów finansowych, a mogą wspo-
magać krążenie i ogólną odporność 
organizmu.

Przy okazji warto przypomnieć, 
że Sebastianowi Kneippowi zawdzię-
czamy jeszcze: kawę słodową (kawa 
Kneippa), recepturę chleba ziarni-
stego (chleb Kneippa) oraz wprowa-
dzenie do codziennego życia zasad 
zdrowego odżywiania i najprost-

Deptak wodny w Ogrodzie Kneippa
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szych zabiegów higienicznych (codzienne mycie się, spacery). Jest on również auto-
rem następujących książek:

 � Moje leczenie wodą;
 � Tak żyć potrzeba;
 � Mój testament dla zdrowych i chorych;
 � Kodycyl do mojego testamentu dla zdrowych;
 � Dziecko zdrowe i chore: poradnik dla matek i ojców troskliwych.

Ogród ziołowy położony pomiędzy zabudowaniami ośrodka służy kuracjuszom 
i pracownikom nie tylko jako miejsce odpoczynku i relaksu, ale również pozyskuje 
się z niego zioła wykorzystywane do zabiegów, herbat, napojów i potraw. Jest tutaj 
również ścieżka sensoryczna, zwana ścieżką Kneippa, zbudowana ze żwiru o różnej 
średnicy, kamiennych płyt oraz kilku rodzajów elementów drewnianych.

Na terenie ośrodka zlokalizowany jest także ogród zimowy o interesującej drew-
niano-szklanej konstrukcji, w którym odbywa się hortiterapia dla kuracjuszy, mogą 
oni m.in. słuchać śpiewu ptaków czy podziwiać roślinność. Obok zabudowań znajdu-
je się zabytkowy park o powierzchni 125 ha z licznymi ścieżkami spacerowymi i ro-
werowymi. Na terenie ośrodka można również zobaczyć kozy, a także odbywają się 
tutaj zajęcia hipoterapii (forma rehabilitacji, w której do osiągnięcia efektów tera-
peutycznych wykorzystuje się pracę z koniem) [151, 153, 154, 156].

Ogród ziołowy



118 ABC „ZIELONEJ OPIEKI” 14. Dobre praktyki w Polsce i na świecie

14C. EKOLOGICZNO-dYdAKtYCZNA śCIEżKA ZdROWIA – OLSZtYN

W 2010 r. przy Samodzielnym Publicznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie 
z  inspiracji pracowników placówki powstała dydaktyczno-ekologiczna ścieżka zdro-
wia. Projekt powstał przy współpracy Katedry Architektury Krajobrazu i Agroturystyki 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego jako praca inżynierska.

Ścieżka zdrowia za budynkiem szpitala

Tablice dydaktyczne
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Ławka do ćwiczeń mięśni brzucha                 Zestaw do slalomu

Drabinka pozioma                                         Zestaw do przeskoków

Poręcze          Pale
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Ścieżka ma długość 560 metrów, zlokalizowana jest za budynkiem szpitala, na 
skraju Lasu Miejskiego. Na terenie o powierzchni 840 m2 zostały wytyczone alejki 
spacerowe, ustawiono tablice dydaktyczne oraz przyrządy do ćwiczeń. W celu stwo-
rzenia ścieżki zdrowia wykorzystano uprzednio zarośnięty teren, który został oczysz-
czony i obsadzony nowymi roślinami. Ustawiono przyrządy do ćwiczeń wykonane 
z drewna dębowego (m.in. równoważnię, szczudła, „narciarza”, drabinki, poręcze, ze-
staw do przeskoków), które utworzyły osiem stacji ćwiczeniowych. Ze ścieżki korzy-
stają nie tylko pacjenci, ale również pracownicy szpitala. Jest ona także dostępna dla 
wszystkich mieszkańców Olsztyna [157].

Równoważnia                                               Tablica informacyjna
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14d. OGRÓd BIBLIJNY – mYCZKOWCE

myczkowce – Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny

Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny w Myczkowcach, prowadzony przez Ca-
ritas Archidiecezji Rzeszowskiej, w swej bogatej ofercie posiada również hortitera-
pię. Położony jest w południowo-wschodniej Polsce, niedaleko Jeziora Myczkowskie-
go i Solińskiego.

Działalność ośrodka jest bogata, obejmuje środowisko lokalne i regionalne oraz 
międzynarodowe, a zwłaszcza regionu Karpat. Ośrodek powstał w 1994 r., wcześ niej 
było to osiedle robotników budujących zaporę na Solinie i w Myczkowcach, potem 
stacjonowało tam wojsko, a następnie zajmujący powierzchnię 8 ha teren został za-
kupiony przez Kurię Rzeszowską. Obecnie, m.in. dzięki działalności dyrektora ośrod-
ka, księdza Bogdana Janika, powstał tu ośrodek dla dzieci z ubogich rodzin, także 
zza wschodniej granicy (od wielu lat na wakacje zapraszane są m.in. dzieci z Ukra-
iny). Na terenie placówki organizowane są kolonie i ferie, zielone szkoły, rekolekcje. 
W ciągu roku w ośrodku przebywa około 2600 młodych osób. Z ośrodka korzystają 
również osoby starsze, niepełnosprawne. Warto podkreślić, że obiekt jest w pełni do-
stępny dla osób niepełnosprawnych, co stało się możliwe dzięki likwidacji barier, nie 
tylko architektonicznych. Organizowane są tutaj konferencje naukowe, szkolenia, re-
kolekcje, jest piękna kaplica oraz działa stołówka i ekokawiarenka.

Tablica z planem ośrodka



122 ABC „ZIELONEJ OPIEKI” 14. Dobre praktyki w Polsce i na świecie

Od 2001 r. na terenie ośrodka funkcjonuje Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowot-
nej – Ośrodek Rehabilitacyjny, który uzyskał prawo do prowadzenia turnusów reha-
bilitacyjnych i innych.

Proponuje m.in. turnusy:
 � usprawniająco-rekreacyjne;
 � rekreacyjno-sportowe i sportowe (dyscypliny: jeździectwo, kolarstwo, koszy-

kówka, piłka nożna, siatkówka, szachy, tenis stołowy, warcaby);
 � rozwijające zainteresowania i uzdolnienia – ekologiczne, fotograficzne, pla-

styczne, przyrodnicze, religioznawcze, rzeźbiarskie, wędkarskie;
 � nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością;
 � z innym programem krajoznawczo-turystycznym.

Na terenie ośrodka w 29 rocznicę (16 października 2007 r.) wyboru Karola Woj-
tyły na papieża poświęcono i otwarto Centrum Kultury Ekumenicznej im. św. Jana 
Pawła II (celowo zostało ono dedykowane temu wielkiemu zwolennikowi pojedna-
nia między chrześcijanami), prezentujące park miniatur sakralnych. Na dziesięciu 
wzgórzach o powierzchni około hektara, wśród zieleni, zostały ustawione makie-
ty (140 budowli w skali 1:25) najstarszych drewnianych kościołów, cerkwi prawo-
sławnych i greckokatolickich z terenów południowo-wschodniej Polski, ze Słowacji 
i Ukrainy. Pośrodku stoi duży pomnik św. Jana Pawła II. Jednym z celów powstania 
parku miniatur było pokazanie różnorodności stylów bogatej sakralnej architektu-
ry drewnianej, właściwej poszczególnym grupom etnicznym na obszarze dzisiejsze-
go pogranicza polsko-słowacko-ukraińskiego. Drugim powodem powstania CKE jest 
próba innego spojrzenia w przeszłość, szczególnie w tych bieszczadzkich – trudnych 
ze względu na bolesną historię – terenach, gdzie antagonizmy społeczno-polityczne 
przekładano na płaszczyznę religijną. Stąd już nad bramą wejściową widnieje napis 
PONAD WSZYSTKIM NIECH BĘDZIE MIŁOŚĆ. Dodatkowo, chodząc po tym pięknym 
zakątku, można posłuchać śpiewu cerkiewnego, pieśni i kazań papieża.

Ośrodek posiada również Ogród Biblijny poświęcony w 90. rocznicę urodzin św. 
Jana Pawła II, zaprojektowany przez dr hab. Zofię Włodarczyk z Uniwersytetu Rolni-
czego w Krakowie.

Park miniatur — Centrum Kultury Ekumenicznej im. św. Jana Pawła II



12314. Dobre praktyki w Polsce i na świecie

Ogród Biblijny zajmuje powierzchnię 80 arów, podzielony jest tematycznie na Sta-
ry i Nowy Testament. Można tu poznać m.in. roślinność śródziemnomorską i z Azji 
Mniejszej. Autorka projektu ma nadzieję, że czas spędzony w ogrodzie zaowocuje 
pogłębioną refleksją nad Słowem Bożym oraz że Słowo Boże połączone z elementa-
mi przyrody pomoże w wyobrażeniu sobie wielu wydarzeń, opowieści i słów wypo-
wiedzianych zarówno przez proroków, jak i samego Jezusa.

W ośrodku jest jeszcze minizoo, stadnina koni (hipoterapia, ośrodek jeździecki), 
boiska, kort tenisowy, plac zabaw, świetlica, ścieżki dydaktyczno-przyrodnicze i wie-
le innych atrakcji.

Działalność ośrodka została nagrodzona nagrodą Pro Publico Bono „Samorząd-
ność dla solidarności” im. Mirosława Dzielskiego za działalność społeczną, a dyrek-
tor ośrodka, ks. Bogdan Janik, otrzymał indywidualną nagrodę Super Lodołamacza 
2009 [134, 158].

Ogród Biblijny
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14E. tERAPEUtYCZNY OGRÓd ZImOWY – tORUń

terapeutyczny ogród zimowy przy Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym  
im. ks. Jerzego Popiełuszki w toruniu

Dobrym przykładem całorocznej „zielonej opieki”, zarówno czynnej, jak i biernej, jest otwo-
rzony w 2013 r. terapeutyczny ogród zimowy przy Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym 
im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu. Obiekt położony jest na osiedlu mieszkaniowym Na 
Skarpie, na którym zdiagnozowano dużą potrzebę utworzenia ogrodu ze względu na małą 
powierzchnię znajdujących się tam obszarów zielonych. 232-metrowy szklany, klimaty-
zowany pawilon został zbudowany obok 
głównego budynku ZPO.

Zakład zajmuje się:
 � całodobową pielęgnacją i lecze-

niem osób przewlekle chorych;
 � pacjentami po operacjach, którzy 

nie wymagają dalszej hospitaliza-
cji w oddziale szpitalnym;

 � pacjentami zdiagnozowanymi, po 
leczeniu szpitalnym, którzy nie 
wymagają dalszej hospitalizacji 
w oddziale szpitalnym;

Pawilon ogrodu terapeutycznego

Fontanny 
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 � pacjentami po intensywnym leczeniu zachowawczym, niewymagającymi dal-
szej hospitalizacji w oddziale szpitalnym.

Hortiterapia to forma terapii wielozmysłowej stosowana również w zakładach 
opieki długoterminowej, zwłaszcza ważna dla osób, które całymi dniami, a nawet la-
tami przebywają na sterylnych białych salach. Pracownicy placówki obserwują do-
broczynne oddziaływanie ogrodu na pacjentów.

Elementy wykorzystane w ogrodzie służące do rehabilitacji, stymulacji wielozmy-
słowej, to m.in.:

 � dwie niewielkie fontanny;
 � kamienne filary, po których płynie woda (szum wody);
 � rośliny w dużych donicach (palmy, krzewy – imitacja lasu – miejsce do zajęć 

grupowych);
 � nagłośnienie (muzyka relaksacyjna, emisja 

naturalnych odgłosów przyrody, np. szum 
morza, wodospadu, wiatru, drzew, śpiew 
ptaków);

 � nowoczesny system klimatyzacyjny, utrzy-
mujący odpowiednie warunki;

 � duże akwarium z rybami i roślinnością 
wodną;

 � ruchome „zielone ściany” (umożliwiają dzie-
lenie ogrodu w zależności od potrzeb);

 � ptaki w klatce (śpiew);
 � podświetlana, zmieniająca się imitacja pięk-

nego, błękitnego nieba z chmurami (to SKY 
CELINGS – specjalne urządzenie umieszczo-
ne pod sufitem);

Ruchome „zielone ściany” na kółkach

SKY CELINGS — urządzenie  
imitujące niebo
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 � kwiaty (stymulacja kolorem);
 � zioła (stymulacja zapachem);
 � urządzenia do rehabilitacji:

 � „ARMEO” – do funkcjonalnej terapii ręki (stymulacja mózgu w warunkach 
naturalnych, co może zwiększyć motywację użytkownika do pracy oraz efek-
ty terapeutyczne, umożliwia – ściskanie, chwytanie, rzeczywistych przed-
miotów, np. kubka, ołówka);

 � „RehaCom” – to zestaw komputerowych programów treningowych, do tera-
pii z wykorzystaniem systemu treningu funkcji poznawczych: pamięci oraz 
zdolności uczenia się (terapia uwagi i koncentracji, logicznego myślenia, 
umiejętności rozwiązywania problemów oraz myślenia, zaburzeń pamięci 
i rozpoznawania twarzy, szybkości i dokładności przetwarzania informacji, 
koordynacji wzrokowo-ruchowej, funkcji planowania, zaburzeń funkcji po-
znawczych po udarze); urządzenie umożliwia stopniowanie trudności, a tak-
że pozwala śledzić postępy użytkownika.

Oprócz hortiterapii biernej dla pacjentów w różnym stanie, u których występują 
choroby o charakterze otępiennymi, schorzenia układu nerwowego i krążenia, a także 
leżących, przewlekle chorych, prowadzi się w ogrodzie szereg terapii indywidualnych 
i grupowych, m.in. biblioterapię, muzykoterapię, trening poczucia rzeczywistości, 
choreoterapię, terapię prokognitywną (wymaga aktywnej współpracy pacjenta 
z terapeutą – celem jest poprawa sprawności intelektualnej, zdolności uczenia się, 
pamięci słownej i bezsłownej). Te zajęcia prowadzone są przez wyspecjalizowaną 
kadrę m.in.: fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, duszpasterzy, psychologów 
[104, 159, 160].

Część ogrodu do zajęć grupowych                 Ogród wewnątrz
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W ślad gospodarza wszystko ze żniwa i z boru,
I z łąk, i z pastwisk razem wracało do dworu.
Tu owiec trzoda becząc w ulice się tłoczy
I wznosi chmurę pyłu; dalej z wolna kroczy
Stado cielic tyrolskich z mosiężnymi dzwonki;
Tam konie rżące lecą ze skoszonej łąki:
Wszystko bieży ku studni...
Adam Mickiewicz

15. „Zielona opieka” w gospodarstwach
Na świecie powstają gospodarstwa rolnicze spełniające wiele różnorodnych funkcji. 
Oprócz tradycyjnych funkcji coraz częściej zwraca się uwagę na powiązanie rolnictwa 
z sektorem zdrowia i pomocy społecznej, a tym samym wykorzystanie jego możliwości 
do celów m.in. terapeutycznych, edukacyjnych czy społecznych. Wśród krajów euro-
pejskich, w których tego typu gospodarstwa występują powszechnie, wskazać można 
Wielką Brytanię, Holandię, Niemcy oraz państwa skandynawskie. W Polsce koncepcja 
ta jest jeszcze nowością i funkcjonuje w nielicznych gospodarstwach.

W literaturze anglojęzycznej pojawia się wiele terminów określających ten rodzaj 
działalności, np. green care in agriculture [„zielona opieka” w rolnictwie], care far-
ming [rolnictwo opiekuńcze], social farming [rolnictwo społeczne], farming for health 
[rolnictwo zdrowotne].

W gospodarstwach o tradycyjnym profilu gospodarowania z produkcją zwierzęcą, 
roślinną w zależności od posiadanych zasobów oraz potrzeb klientów oferta usług 
może dotyczyć np. prac gospodarczych, zajęć terapeutycznych, edukacyjnych. Czę-
ści lub całość gospodarstwa wykorzystuje się do działań terapeutycznych, opiekuń-
czych, wprowadza się uporządkowane programy działań z różnymi pracami rolni-
czymi. Typy gospodarstw są różnorodne, oferują ciekawe i odmienne programy dla 
różnych odbiorców.

Wszystkie gospodarstwa opiekuńcze oferują pewne elementy gospodarowania 
rolniczego (np. opieka nad bydłem, królikami, ptactwem domowym, żniwa, siano-
kosy, zielarstwo, używanie narzędzi). Wśród osób korzystających z farm opiekuń-
czych odnotowano korzyści dla zdrowia psychicznego, poprawę nastroju, podwyż-
szenie samooceny. Okazuje się, że naturalne krajobrazy zdominowane przez zieloną 
roślinność, włączając pola uprawne, łąki, krowy itp. poprawiają samopoczucie i re-
dukują lęk, wzbudzają pozytywne uczucia i redukują poczucie strachu. Dodatkowo 
ważne jest to, że gospodarstwo rolnicze stanowi nieformalne, nieopiekuńcze śro-
dowisko, bliższe rzeczywistemu życiu. Farmy miejskie (ang. city farm) prowadzone 
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zwykle jako przedsięwzięcia społeczne lub niefor-
malne są popularne w miastach brytyjskich, ho-
lenderskich i belgijskich. Mają one szeroką ofertę 
usług społecznych, np. warsztaty terapii zajęcio-
wej, projekty edukacyjne dla dzieci i młodzieży, 
terapie ze zwierzętami [57, 170, 47, 171].

Warto, by również w naszym kraju już istnie-
jące, jak też nowo powstające gospodarstwa eko-
logiczne i ekoagroturystyczne wzbogacały swoją 
ofertę o szeroko rozumianą „zieloną opiekę”, czyli 
oferowały również m.in. programy terapeutyczne. 
Może być to działanie promujące nasze rolnictwo 
nie tylko w kraju, ponieważ na świecie przybywa 
konsumentów doceniających: zalety żywności eko-

logicznej i korzyści płynące z naturalnego niezdegradowanego środowiska przyrodni-
czego dla naszego zdrowia.

Kaczka krzyżówka samica



16. Kontakt ze zwierzętami 129

Nasz koniczek niepłochliwy,  
Da pogłaskać lśniącej grzywy,  
Tylko nóżką przestępuje,  
Gdy go trawką Jaś częstuje. 
Maria Konopnicka

16. Kontakt ze zwierzętami
Człowiek na przestrzeni wieków miał okazję obserwować, że zwierzęta żyjące wo-
kół niego poprawiają mu samopoczucie oraz mają pozytywny wpływ na jego zdro-
wie. Święty Roch żyjący w XIV w. malowany jest z psem liżącym mu rany albo biegną-
cym obok niego lub trzymającym w pysku chleb. Roch jako młody chłopak, straciwszy 
rodziców, postanowił sprzedać znaczny majątek, rozdać go ubogim, a sam jako piel-
grzym wyruszył do Rzymu. Jednak do Wiecznego Miasta nie dotarł, ponieważ w jed-
nym z włoskich miasteczek rozszalała się epidemia dżumy. Roch postanowił tam po-
zostać i opiekować się zarażonymi. Okazało się, że został obdarzony łaską uzdrawiania 
chorych. Gdy wracał do Francji, także on zachorował na dżumę i by nie zarażać innych, 
ukrył się w lesie, gdzie, według podania, wytropił go pies, który przynosił mu pożywie-
nie. Dzięki staraniom zwierzęcia pielgrzym cudownie wyzdrowiał. Święty Roch jest pa-
tronem aptekarzy, lekarzy, ogrodników, rolników, szpitali i więźniów. Uważany jest tak-
że za opiekuna zwierząt domowych.

W XVIII i XIX w. zwierzęta były wykorzystywane przede wszystkim w terapii ludzi 
cierpiących na zaburzenia o podłożu psychicznym i umysłowym. W latach sześćdzie-

Opieka nad zwierzętami jako forma terapii



130 ABC „ZIELONEJ OPIEKI” 17. Las w „zielonej opiece”

siątych XX w. dziecięcy psychiatra Boris M. Levinson opublikował wyniki swoich ba-
dań w pracy pt. Pies jako współterapeuta.

Od tego czasu rozwija się animaloterapia (lub zooterapia) jako pomocnicza lub 
podstawowa forma leczenia. Zwierzęta mogą być pomocne w terapii ludzi w różny 
sposób. Działania wspomagane relacją ze zwierzętami zawierają zarówno aktywno-
ści, w których zwierzęta są obecne i uznaje się ich efekt terapeutyczny (np. karmie-
nie ptactwa, królików, bydła, głaskanie zwierząt, zbieranie jaj), oraz bardziej for-
malną terapię z pomocą zwierząt. Działania drugiego typu są wówczas interwencją 
nakierowaną na konkretny cel, a zwierzę staje się integralną częścią procesu terapii 
[np. hipoterapia (konie), terapia przy pomocy delfinów lub zwierząt domowych – do-
goterapia (psy), felinoterapia (koty)]. Proces ten jest kierowany, realizowany, doku-
mentowany i badany przez profesjonalistów. Można wyróżnić kilka rodzajów inte-
rakcji pacjenta ze zwierzęciem: terapia z udziałem zwierząt (AAT, animals asissted 
therapy, AAI, animal asissted interventions), zajęcia z udziałem zwierząt (AAA, ani-
mals asissted activities) oraz edukacja z udziałem zwierząt (AAE, animal asissted 
education).

Istnieje szereg badań, które pokazują, że interakcje ze zwierzętami mają pozytyw-
ny wpływ na człowieka w różnych okresach jego życia. Dla osób w podeszłym wieku 
kontakt ze zwierzętami jest cenny w przypadku procesów otępiennych, zaburzeń lę-
kowych, depresji, schizofrenii oraz ma wpływ na ich zdrowie fizyczne. Osoby mające 
psy wykazują większą aktywność fizyczną, są szczuplejsze, rzadziej palą papierosy, 
czują się zdrowsze. U osób, które mają kontakt ze zwierzętami, stwierdzono korzyst-
niejszy profil lipidowy (tłuszczowy), redukcję „hormonów stresu” (glikokortykoste-
roidów), dzięki czemu są one mniej podatne na choroby infekcyjne oraz zmniejsza 
się u nich ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego. Co ciekawe, w badaniach 
udowodniono, że w sytuacji wywołującej stres, wzrost ciśnienia tętniczego i tętna 
był znacząco niższy w obecności zwierzęcia niż pod jego nieobecność. Zooterapie są 
szczególnie przydatne w leczeniu schorzeń neurologicznych [172–185].
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Do wielkiej puszczy, która jako oko sięga,
Czerniła się na całym brzegu widnokręga.
Adam Mickiewicz

17. Las w „zielonej opiece”
Las ma ogromne znaczenie przyrodnicze i gospodarcze. Przez wiele wieków las peł-
nił rozmaite funkcje w życiu człowieka: dawał schronienie, pokarm (rośliny, mięso), 
odzienie (skóry), drewno do budowy domów, ogrzanie siedziby i strawy, osłaniał przed 
wrogami, dostarczał surowce na narzędzia, broń, różne budowle i urządzenia. Oprócz 
drewna las jest skarbnicą grzybów, jagód, poziomek, ziół, miodu, wosku, olejków ete-
rycznych, żywicy, garbników roślinnych, surowców farbiarskich [190]. Obecnie coraz 
ważniejsze stają się jego funkcje zdrowotne, rekreacyjne i społeczne. Las, z całym bo-
gactwem możliwości, jakie niesie, ma swoje istotne miejsce w „zielonej opiece”, w po-
prawie zdrowotności społeczeństwa. Las to nie tylko produkcja tlenu, redukcja dwu-
tlenku węgla czy pozyskiwanie drewna, ale znacznie, znacznie więcej.

Las z wielkim bogactwem gatunków roślin i zwierząt oraz grzybów jest niedoce-
nianą obecnie lecznicą. To właśnie tutaj człowiek może szybko zregenerować swoje 
siły, odzyskać równowagę, a nawet zdrowie, ponieważ las to świeże powietrze, cisza, 
harmonia otaczającej przyrody. Co więcej wiele gatunków roślin ma dzięki olejkom 
eterycznym właściwości bakteriobójcze, są to m.in. sosny, świerki, jodły, modrzewie 

W lesie
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i jałowce. Spośród drzew liściastych najkorzystniejszymi gatunkami dla człowieka są 
lipa, dąb, brzoza, kasztanowiec.

Na świecie powstaje w lasach coraz więcej przyjaznych ścieżek łączonych z ele-
mentami edukacyjnymi, z aktywnością fizyczną, zbieraniem owoców leśnych, ziół 
czy grzybów. Powstają również leśne ścieżki „bosych stóp”, np. ponadkilometrowa 
we Francji – Alzacja, Orbey, Sentier pieds nus du Lac Blanc.

Różne formy aktywności w środowisku leśnym przynoszące człowiekowi korzyści 
fizyczne i psychiczne określane bywają w literaturze jako: terapia lasem, silwatera-
pia, kąpiele leśne, naturoterapia, silvoterapia, forest therapy, shinryn-yoku. Ta forma 
terapii jest szczególnie popularna w Japonii i Stanach Zjednoczonych, udowodniono, 
że m.in. reguluje ciśnienie i redukuje stres. To właśnie Japończycy w latach osiem-
dziesiątych zwrócili większą uwagę na ten rodzaj terapii, propagując ją wśród swo-
ich przepracowanych obywateli w celu obniżenia poziomu stresu.

Dobroczynne skutki terapii lasem można osiągnąć bardzo szybko. Z badań wyni-
ka, że u osób już po jednym dniu przebywania w lesie wykazano wyższy poziom ko-
mórek NK, odpowiedzialnych za rodzaj odporności organizmu zwanej cytotoksycz-
nością naturalną. Po trzydniowej wizycie w lesie nawet miesiąc może utrzymywać 
się wyższe stężenie komórek NK, które jest odpowiedzialne za zwiększenie odpor-
ności na choroby. Natomiast badania przeprowadzone wśród 110 szwedzkich stu-
dentów wykazały poprawę koncentracji i refleksu u tych badanych, którzy oglądali 
slajdy przedstawiające las, runo leśne bez oznak działalności człowieka, w porów-
naniu z tymi oglądającymi centrum Sztokholmu (gęsta zabudowa, wieżowce, piesi, 
samochody). Podobnie badania prowadzone przez Hartiga wykazały, że w porówna-
niu z krajobrazem miejskim ze wszystkimi towarzyszącymi mu cechami, naturalne 
otoczenie z widokiem na drzewa, naturalnymi rezerwatami, roślinnością i dzikim ży-
ciem, redukuje poziom stresu i ciśnienie krwi, jednocześnie polepszając nastrój, ob-
niżając gniew i agresję badanych [190–195].

Oczywiście, planując wizytę w lesie, warto zadbać również o bezpieczeństwo, za-
opatrzyć się w kompas i mapy, lokalizator GPS, mieć przy sobie naładowany telefon 
komórkowy, zapewnić sobie towarzystwo innych osób itp. Ważna jest też profilak-
tyka przeciwkleszczowa – pamiętając, że kleszcze są nosicielami groźnych chorób, 
należy stosować odpowiednie preparaty minimalizujące ryzyko ukąszenia, a oso-
by, które często przebywają w lesie, powinny rozważyć poddanie się szczepieniu 
ochronnemu.
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Wiązka fiołków (…)
Napełniła mój pokój wonią
Sprzed lat.
Mieczysław Jastrun

18. Rośliny w pomieszczeniach
Człowiek od tysięcy lat przynosił rośliny do swoich domów. Coraz częściej przebywa-
my wiele godzin w zamkniętych pomieszczeniach, ucząc się, pracując, odpoczywając. 
W krajach rozwiniętych przeciętnie 80–90% czasu spędza się w pomieszczeniach, a we 
współczesnych mieszkaniach znajduje się bardzo dużo elementów wyposażenia wy-
konanego z materiałów syntetycznych (np. tapety, wykładziny, meble), które uwalnia-
ją lotne substancje, takie jak: formaldehyd, ksyleny, benzen czy fenole, co może przy-
czyniać się do częstszych zachorowań na astmę lub występowania różnych alergii. Jeśli 
długo przebywamy w pomieszczeniach o niskiej wilgotności powietrza, narażeni je-
steśmy na podrażnienie śluzówki gardła i nosa, suchość skóry, zaczerwienienie oczu, 
a tym samym na zwiększoną podatność na choroby bakteryjne i wirusowe, dlatego 
warto zadbać o naszych „zielonych dobrodziei”, czyli rośliny doniczkowe.

Zielistka (Chlorophytum)                  Figowiec (Ficus)
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Rośliny doniczkowe można podzielić na dwie grupy. Pierwsza z nich to rośliny 
o ozdobnych liściach. Drugą stanowią rośliny kwitnące. Kwiaty i rośliny ozdobne 
w pomieszczeniach mają wiele zalet, podnoszą jakość życia, nie tylko pod względem 
estetycznym, ale i zdrowotnym, dostarczają tlenu, zmniejszają stężenia lotnych sub-
stancji chemicznych, zwiększają poziom wilgotności, poprawiają nasze samopoczu-
cie. Sprawiają, że jesteśmy łagodniejsi, a nawet zdrowsi.

Do roślin szczególnie przydatnych w procesie oczyszczania powietrza należą zie-
listka (Chlorophytum), epipremnum (Epipremnum), figowiec benjamina (Ficus Ben-
jamina), nefrolepis (Nephrolepis) – gatunek paproci, filodendron (Philodendron), 
wężownica (Sansewieria), skrzydłokwiat (Spathiphyllum), zroślicha (Syngonium) i za-
miokulkas (Zamioculcas) [196,197].

   Lohr [198] wykazał, że jeśli rośliny w pomieszczeniu zajmowały 2% powierzch-
ni, to wilgotność względna wzrastała o 5%, co powodowało, że pokoje stawały 
się zdrowsze (mniej przeziębień) i bardziej komfortowe.

   Lohr ze współpracownikami [200] wskazuje, że rośliny doniczkowe w pomiesz-
czeniach mogą poprawić wydajność pracy oraz zmniejszyć stres w lokalach bez 
okien. Badania wykazują, że osoby pracujące w pomieszczeniach bez okien 
mają niższą wydajność i są bardziej sfrustrowane.

   Jedna roślina zielistki Sternberga (Chlorophytum comosum) o masie 300 g 
w ciągu 1,5 godziny oczyszcza powietrze w pomieszczeniu o kubaturze 50 m3 
z formaldehydu, którego zawartość wynosi 0,1 ppm [199].

   Częstość wizyt w obiektach centrów handlowych, w których są rośliny ozdob-
ne, wzrasta aż o 50% [201].

   W Norwegii wykazano, że osoby pracujące w „zielonych biurach” są zdrowsze 
niż pracujące w pomieszczeniach bez roślin. Wśród tych pierwszych absencja 
chorobowa zmniejszyła się z 17% do 6%, rzadziej występowały u nich przezię-
bienia, grypy, bóle głowy [201, 202].

   Warto zwrócić uwagę także na obrazy na ścianach, bowiem w szwedzkim Szpi-
talu Uniwersyteckim Hoppsala 160 pacjentów po operacji serca zostało losowo 
umieszczonych w salach: bez obrazów, z obrazami abstrakcyjnymi i z obrazami 
przedstawiającymi przyrodę. Okazało się, że pacjenci z grupy „przyrodniczej” 
szybciej zmieniali leki przeciwbólowe z silnych na słabsze, wykazywali także 
mniejszy lęk pooperacyjny niż pozostałe grupy [201, 202].

   Jak wynika z raportów szwedzkiego szpitala psychiatrycznego, niszczenie i pre-
tensje pacjentów odnośnie obrazów na ścianach (na przestrzeni 15 lat) do-
tyczyły tylko obrazów abstrakcyjnych, nigdy nie zostały uszkodzone obrazy 
przedstawiające przyrodę, np. krajobraz [201, 202].
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Potrzeba nam wmieszać działanie klimatu  
i krajobrazu do naszego życia;
aby stać się sobą, należy jednoczyć się z przyrodą.
Dobrze robi stać samemu pod wolnym niebem,
obok rdzawych skał czy białych wodospadów.
Władysław Szafer

19. modelowe rozwiązania zagospodarowania 
terenu przy domach pomocy społecznej
Na podstawie analiz różnych krajowych i zagranicznych rozwiązań odnośnie zago-
spodarowania terenu przy domach pomocy społecznej, można spróbować wyodrębnić 
istotne elementy zagospodarowania przestrzeni wokół placówek, które w miarę moż-
liwości warto zastosować.

Oczywiście przede wszystkim należy uwzględnić potrzeby przyszłych użytkowni-
ków, lokalizację obiektu, powierzchnię terenu zielonego, jego dostępność, a także 
najbliższe otoczenie. Pamiętajmy jednak, że zawsze, nawet przy skromnych możli-
wościach, ważne jest mądre zagospodarowanie nawet niewielkiego terenu, tak, by 
umożliwić mieszkańcom kontakt z przyrodą, przebywanie na zewnątrz obiektu. Jak 
wykazały badania, osoby przebywające w placówce nie chcą spędzać większości cza-
su w pokojach, mają wiele życzeń i marzeń dotyczących także zagospodarowania 
przestrzeni wokół miejsca, w którym mieszkają, np. ważna jest scena w ogrodzie, 
grządki podniesione, roślinność budząca wspomnienia czy zakątki umożliwiające 
swobodną rozmowę lub wyciszenie się.

Optymalnym rozwiązaniem byłoby, gdyby ośrodek posiadał taki teren, który umoż-
liwiałby wiele form „zielonej opieki”, np. ogrodoterapię, terenoterapię, zooterapię, 
ale nawet w przypadku niewielkiej przestrzeni możliwe jest wykorzystanie różnych 
form „zielonej opieki”, co będzie miało korzystny efekt dla odbiorców.

Najważniejsza oczywiście jest zieleń, to ona pozytywnie wpływa na zdrowie. Wo-
kół placówki powinny znaleźć się drzewa i krzewy, najlepiej rodzime, choć nie tyl-
ko, a także rośliny zielne (jednoroczne, dwuletnie, byliny) wskazane także przez 
mieszkańców.
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Jeśli mamy do dyspozycji większy teren, warto zlokalizować w jego obrębie np.:
 � ogród do terapii zajęciowej (blaty dotykowe);
 � ogród warzywny i kwiatowy (również z podniesionymi grządkami, umożli-

wiającymi pracę osobom z ograniczoną sprawnością ruchową lub na wózku 
inwalidzkim);

 � sad;
 � kącik do rehabilitacji;
 � boisko wielofunkcyjne;
 � ścieżkę sensoryczną;
 � ścieżkę florystyczną;
 � miejsca do zajęć indywidualnych i grupowych;
 � tor do ćwiczeń chodu (z poręczami);
 � równoważnię – np. belka, szyna wbudowana w podłoże;
 � altanę;
 � trasy tereno-terapeutyczne, odpowiednio oznaczone, z elementami zachęcają-

cymi do spacerów (np. kapliczka, karmnik, oczko wodne);
 � alarm;
 � sanitariaty;
 � ławki z oparciami itp.

Natomiast jeśli nasz teren jest niewielki, warto pomyśleć chociażby o ścieżkach 
florystycznej i sensorycznej oraz pionowych ogrodach czy wiszących donicach. Roz-
wiązania te nie wymagają dużo miejsca, ich wykonanie nie jest kłopotliwe ani kosz-
towne, natomiast wartość terapeutyczna i zdrowotna bardzo duża.

Pionowe ogrody                              Rabaty podniesione
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Bliżej siedzi wiewiórka, orzech w łapkach trzyma
Gryzie go; zawiesiła kitkę nad oczyma…
Adam Mickiewicz

20. Koncepcja Parku Profilaktyczno- 
-Rehabilitacyjnego AWf Wrocław
Od wielu lat, dzięki poparciu profesora Krzysztofa A. Sobiecha, autorka – pracownik 
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu – próbuje wcielić w życie koncepcję 
Parku Profilaktyczno-Rehabilitacyjnego AWF we Wrocławiu. Niestety, nie jest to zamie-
rzenie proste, wymaga wielu uzgodnień i dużych nakładów finansowych, dlatego póki 
co, projekt znajduje się w fazie koncepcyjnej.

Poniżej zarys koncepcji parku.

Lokalizacja
Obszar, na którym mógłby powstać Park Profilaktyczno-Rehabilitacyjny, należy do wro-
cławskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Jest to obiekt położony na osiedlu Sępol-
no w zachodniej części Wrocławia, na północ od budynku P-4 (ul. Paderewskiego) Wy-
działu Fizjoterapii (mieści się w nim także przychodnia) i budynku Biblioteki AWF. Na 
zachód od tego terenu znajduje się Stadion Olimpijski (w koronie stadionu druga przy-
chodnia – sportowa) oraz Pola Marsowe, natomiast wzdłuż granicy wschodniej biegnie 
wał przeciwpowodziowy z bulwarem nadrzecznym przy korycie Odry (ścieżki spacero-
we i rowerowe). Obszar ma kształt trapezu o pow. 3,6 ha. Cały teren leży w granicach 
ochrony konserwatorskiej, dlatego w projektowaniu należy również uwzględnić uwa-
runkowania wynikające z tego faktu.

Opis obszaru
Teren objęty granicami opracowania porośnięty jest sporą ilością samosiewów, przede 
wszystkim robiniami akacjowymi, wierzbami, czeremchami, a także młodymi dęba-
mi. Wzdłuż wschodniej granicy ciągnie się pas starszych drzew. Skład gatunkowy to 
przede wszystkim: klony, topole, dęby, jesiony, lipy, ale również morwy, daglezje, ja-
błonie (w tym miejscu były działki pracownicze). Na terenie obiektu znajdują się tak-
że grupy drzew z gatunkami wymienionymi wcześniej, a także nielicznymi świerkami.
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Ze względu na przeprowadzanie prac zwią-
zanych z modernizacją stadionu na obszar opraco-
wania zostały nawiezione masy ziemne. Stanowią 
je wzniesienie znajdujące się na południe od cen-
trum obiektu, a także dwa niewielkie pagórki na 
północnym zachodzie. Wzdłuż zachodniej granicy 
zlokalizowane jest zagłębienie terenu.

Opis projektu
Park miałby służyć m.in.:

 � osobom starszym;
 � osobom z różnymi schorzeniami;
 � osobom zdrowym w różnym wieku 

– profilaktyka;
 � studentom różnych uczelni, np. AWF, Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu 

Przyrodniczego, Uniwersytetu Wrocławskiego itp.;
 � pracownikom tych uczelni;
 � uczniom i nauczycielom.

Cele parku – funkcja terapeutyczna, np.:
 � terenoterapia;
 � hortiterapia;
 � fitoterapia – terapia roślinna;
 � helioterapia – leczenie światłem słonecznym;
 � muzykoterapia (śpiew ptaków).

Cele parku – funkcja dydaktyczna:
 � sala ćwiczeń – „zielona” baza dla fizjoterapii, turystyki i rekreacji, wychowania 

fizycznego;
 � możliwość prowadzenia prac badawczych, w tym magisterskich, doktorskich 

wszystkich kierunków;
 � ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna (możliwość poznawania gatunków roślin, 

zwłaszcza leczniczych – fitoterapia) oraz zwierząt (biologia, ekologia);
 � przykłady modelowych rozwiązań tras terapeutycznych, torów chodu, urządzeń 

dla różnych placówek, np. domów pomocy społecznej, przedszkoli integracyj-
nych, warsztatów terapii zajęciowej, szpitali itp.;

 � przykłady dla fizjoterapeutów, lekarzy, terapeutów zajęciowych, architektów, 
architektów krajobrazu:
 � urządzeń do rehabilitacji w terenie;
 � eliminacji barier;
 � rozwiązań ułatwiających poruszanie się w terenie osób o ograniczonej 

sprawności.

Potencjalny teren przyszłego parku
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Koncepcja zagospodarowania obejmowałaby:
 � strefy wejściowe;
 � strefę odpoczynku;
 � strefę badań, pomiarów;
 � strefę ćwiczeń;
 � strefę zieleni edukacyjnej.

Głównym założeniem jest zaprojektowanie tras terapeutycznych, torów rehabili-
tacyjnych dla różnych grup pacjentów oraz miejsc aktywności fizycznej przeznaczo-
nych dla osób zdrowych w różnym wieku (profilaktyka), chcących skorzystać z dobro-
dziejstw „zielonej opieki”. Ponadto koncepcja uwzględnia odpowiednie rozlokowanie 
różnego rodzaju elementów ćwiczeniowych wzdłuż ścieżek, zaprojektowanie urzą-
dzeń rehabilitacyjnych, a także elementów małej architektury. Dzięki prowadzeniu 
na terenie parku badań naukowych możliwa byłaby weryfikacja przydatności różne-
go typu rozwiązań i programów terapeutycznych z obszaru „zielonej opieki”.

Roślinność – koncepcja zakłada zachowanie istniejącej zieleni, powinny zostać 
wycięte tylko drzewa zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu użytkowników terenu. 
Należy wzbogacić teren np. o rośliny lecznicze i utworzyć ścieżkę rehabilitacyjno
-przyrodniczo-dydaktyczną (potrzebną m.in. do zajęć z fitoterapii, ekoturystyki).

Park Profilaktyczno-Rehabilitacyjny przeznaczony byłby docelowo dla użytkow-
ników z różnych grup wiekowych oraz pacjentów z odmiennymi schorzeniami. Za-
proponowane rozwiązania ścieżek mają charakter innowacyjny, dodatkowo mają to 
być wzorcowe, modelowe rozwiązania, które będą testowane badawczo (prace ma-
gisterskie, doktorskie). Park więc ma być przykładem ciekawych, sprawdzonych roz-
wiązań, wzorcem dobrych praktyk z obszaru „zielonej opieki” dla parków miejskich, 
ogrodów przyszpitalnych, terenów wokół ośrodków terapii zajęciowej, domów spo-
kojnej starości, ośrodków wsparcia itp. [101, 102, 103, 105].
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