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WSTĘP

Natura, świeże powietrze i promienie słoneczne od dawna uważane są za niezbędne składniki po-
trzebne do zdrowego trybu życia. Przekonanie, że ogrody wywierają dobroczynny wpływ na zdrowie, 
istnieje od wielu setek lat i pojawia się w różnych kulturach, a obecnie poparte jest wieloma badaniami 
naukowymi z dziedziny medycyny i psychologii.

Współcześnie liczne badania naukowe potwierdzają, że wprowadzanie ogrodów terapeutycznych 
i leczniczych jest bardzo ważnym czynnikiem wpływającym pozytywnie na jakość i długość życia 
człowieka.

Ogrody są symbolem kultury regionu i wyróżnikiem poziomu estetyki danego miejsca. Dostarczają  
również duchowej satysfakcji oraz relaksu wszystkim którzy z nich korzystają. Wyniki obserwacji 
dowodzą, że kontakt z przyrodą, nawet poprzez jej bierną obserwację, znacznie obniża poziom stre-
su, poprawia samopoczucie, zwiększa kreatywność. Ogród to skarbnica doświadczeń zmysłowych 
sprzyjających pobudzeniu zmysłów wpływających kojąco na układ nerwowy. Wiele osób będących 
pod wpływem głębokiego stresu z powodu niepokoju, smutku czy złości, nieświadomie wybiera na-
turalne środowisko, by odnaleźć wyciszenie i spokój.

Współcześni ludzie poszukują rozrywki na łonie natury. Szukają miejsc gdzie mogą odpocząć 
i zrelaksować się całą rodziną. Chcą spędzić wolny czas w sposób zdrowy i sensowny. Możliwość 
odwiedzenia ogrodu poznania roślin, obcowania z przyrodą spełnia te oczekiwania.
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1. OGRODY TERAPEUTYCZNE 

Ogrody terapeutyczne to specjalnie zaprojektowane założenia ogrodowe, które mają na celu wspo-
maganie terapii i wykorzystanie leczniczych właściwości natury. Są wyposażone w atrybuty sprzyjające 
odbudowie zdrowia. Zakładane są przy szpitalach, sanatoriach, domach pomocy społecznej, szkołach 
specjalnych, centrach leczniczych, Spa, itp. w zależności od możliwości terenu, ogrody terapeutyczne 
różnią się wielkością. Takie ogrody mogą też być niezależnymi obiektami świadczącymi usługi tera-
peutyczne, głównie hortiterapię, a także arteterapię, muzykoterapię czy inne rodzaje terapii zajęciowej.

Ogrody terapeutyczne są zaprojektowane w oparciu o potrzeby i możliwości użytkowników. Są 
miejscem terapii: 
n biernej: spacerów, oglądania natury, przebywania w zielonej przestrzeni 
n czynnej: kinezyterapii, fizjoterapii, hortiterapii 

Dostęp do ogrodu terapeutycznego powinien być łatwy, a jego styl klasyczny i uniwersalny. Ogród 
taki bogaty jest w rośliny, ponieważ wtedy zapewnia szerokie spektrum stymulacji sensorycznej i za-
chęca do interakcji i eksploracji natury.

Według AHTA (Amerykańskie Towarzystwo Terapii Ogrodniczej) wyróżnia się następujące typy 
ogrodów wspierających zdrowie i służących do terapii:
q Ogrody lecznicze – to ogrody przy placówkach służby zdrowia, głównie szpitalach w których 

dominują bogate nasadzenia roślinne, kwiaty, elementy wodne i relaksacyjne elementy małej ar-
chitektury.
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q Ogrody regeneracyjne – ogrody regeneracyjne czy kontemplacyjne mogą być zakładane w pu-
blicznych parkach, przy instytucjach także sakralnych, czy ogrodach prywatnych.

q Ogrody terapeutyczne – to ogrody przystosowane do prowadzenia konkretnych programów tera-
peutycznych np. fizjoterapii, terapii zajęciowej, integracji sensorycznej, muzykoterapii, artreterapii, 
dogoterapii. Ogród jest wtedy dodatkowym i odpowiednio zaadoptowanym wnętrzem w otoczeniu 
natury, do prowadzenia warsztatów.

q Ogrody do terapii ogrodniczej – hortiterapii – to typ ogrodów terapeutycznych dedykowany 
prowadzeniu zajęć hortiterapeutycznych. Zaprojektowany jest tak, by móc wykonywać w nim ak-
tywności ogrodnicze (terapia czynna) lub praktykować uważność czy inne formy terapii niedy-
rektywnej (terapia bierna). Zajęcia w takim ogrodzie prowadzone są z pacjentami (klientami) pod 
okiem terapeuty (hortiterapeuty) po to, by osiągnąć określone cele terapeutyczne dostosowane do 
potrzeb pacjentów.

q Ogrody sensoryczne – to ogrody, których główną ideą jest zachęcenie użytkowników do eks-
plorowania, dotykania, zrywania, wąchania, miażdżenia roślin oraz interakcji z innymi obiektami 
małej architektury i wyposażenia ogrodu.

Głównymi klientami ogrodów terapeutycznych są osoby z potrzebami terapeutycznymi oraz ich ro-
dziny. Często są to pacjenci, którzy korzystają z hortiterapii i do ogrodu terapeutycznego przyjeżdżają 
właśnie po to, by w takich warsztatach uczestniczyć.
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2. OGRODY EDUKACYJNE

Ogrody edukacyjne to możliwość rozwoju gospodarstw rolniczych i agroturystycznych, odpowied-
nio wyposażonych do prowadzenia zajęć dla szkół, grup zorganizowanych oraz innych osób zaintere-
sowanych poznaniem obszarów wiejskich. Ogrody edukacyjne są aktywnymi środowiskami pedago-
gicznymi opartymi o obserwację i odkrywanie natury. Umożliwiają odwiedzającym poznanie bogactwa 
świata przyrody poprzez czynną naukę i doświadczenie wszystkimi zmysłami. Uczestnictwo w warsz-
tatach nawiązujących do życia na wsi jest atrakcyjną odmianą dla dzieci z miast. Spowodowane jest to 
możliwością nauki o pochodzeniu żywności, która nie może być doświadczona w mieście. 

Jedną z możliwości takiej nauki jest uprawa ogrodu szkolnego. Inną może być nauka i zabawa 
w ogrodach edukacyjnych prowadzonych przez gospodarstwa rolnicze czy ogrodnicze. Zajęcia mogą 
mieć formę jednodniowych wyjazdów połączonych z warsztatami lub dłuższych pobytów w ramach 
zielonych szkół. Ogrody edukacyjne to naturalne laboratoria i aktywne placówki pedagogiczne uzu-
pełniające naukę w szkole.

W Polsce ogrody edukacyjne, które prowadzą działalność warsztatową często zrzeszone są 
w Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych. Gospodarstwa te oferują różnorodne warsztaty na 
temat rolnictwa i obowiązków gospodarskich, przetwórstwa produktów spożywczych, tradycyjnej 
żywności, rękodzieła artystycznego, zwyczajów i obrzędów, ginących zawodów, edukacji regional-
nej, ekologii a dodatkowo prowadzą zajęcia sportowe i rekreacyjne. Ogrody edukacyjne swoją ofertę 
opierają o warsztaty skierowane do dzieci, także niepełnosprawnych czy osób dorosłych, rodzin 
i seniorów. Usługi edukacyjne najczęściej prowadzone są stacjonarnie, bezpośrednio w ogrodzie lub 
w przystosowanym obiekcie. Prowadzone są przez właścicieli ogrodu lub członków rodziny. 

Ogrody edukacyjne proponują tez warsztaty bardziej 
specjalistyczne, pogłębiające wiedzę specjalistycz-
ną. Wśród nich znajdują się: pozyskiwanie i su-
szenie ziół, zbiory nasion, suszenie i przecho-
wywanie nasion lub warsztaty florystyczne. 
Dla specjalistów organizuje się też kursy 
związane z rozmnażaniem roślin dotyczące 
sadzonkowania, kompostowania czy sa-
dzenia drzew owocowych.

Od kilku lat na rynku usług ogrodni-
czych zaczęły się pojawiać również firmy 
prowadzące działalność edukacyjną on-line, 
która ma postać blogów, kanałów na You Tubie, 
wydawnictw internetowych, kursów, szkoleń czy 
podcastów.
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3. OGRÓD POKAZOWY

Ogród pokazowy to prywatny ogród przy posesji, gospodarstwie, hotelu lub innej działalności 
usługowej otwarty dla publiczności i wyjątkowy pod względem estetycznym tak bardzo, że przyciąga 
turystów. Ogrody pokazowe cechuje ogromna różnorodność, nie tylko pod względem estetyki czy 
powierzchni, ale też własności czy strategii zarządzania. Każdy z właścicieli musi dostosować odpo-
wiednie rozwiązanie do swoich możliwości czasowych, finansowych i terenowych. Wiele z ogrodów 
pokazowych znajduje się przy prywatnych posesjach i zarządzana jest bezpośrednio przez właści-
cieli. Jednak nie jest to jedyna możliwość. Są też takie, które zlokalizowane są przy instytucjach, a do 
zarządzania i pielęgnacji zatrudnieni zostają ogrodnicy i menagerowie.

Rodzaje ogrodów pokazowych:
q Ogrody prywatne przy prywatnych posesjach – to szczególnej urody ogrody przydomowe, któ-

re z czasem, ze względu na swoją atrakcyjność i popularność przekształcono w ogród otwarty do 
zwiedzania.

q Ogrody przy budynkach usługowych – ogrody uatrakcyjniające klientom konsumowanie usługi 
np. wypoczynkowej lub gastronomicznej np. agroturystyka, hotele, restauracje, sanatoria, centra 
rehabilitacyjne itp.

q Ogrody przy prywatnych zabytkowych budowlach – to obiekty parkowe, historyczne, które 
właściciele odrestaurowali i udostępniają do zwiedzania. Często przy dworach, pałacach, zam-
kach.

q Ogrody przy centrach ogrodniczych i szkółkach drzew i roślin ozdobnych – Są dodatkiem do 
sprzedaży roślin, miejscem inspiracji i odpoczynku dla klientów. Edukują w zakresie doboru roślin, 
ich zastosowania, wymagań itp.

q Ogrody przy centrach edukacyjnych, muzeach, muzeach etnograficznych, domach kultury, 
szkołach, kościołach – to ogrody dopełniające ofertę edukacyjną danego ośrodka. Przeznaczo-
ne są najczęściej dla dzieci, jednak z wielu mogą korzystać także dorośli.

Udostępnienie ogrodu do zwiedzania jest nierzadko dodatkowym źródłem dochodu pokrywającym 
np. koszty utrzymania i pielęgnacji ogrodu. Dochód ze sprzedaży biletów może być formą działalności 
usługowej głównej lub dodatkowej. Udostępnienie ogrodu jest związane często z chęcią podzielenia 
się ogrodem z szerszą publicznością ponieważ jest on swoistym dziełem sztuki i dumą właścicieli. 
Wtedy motyw finansowy jest na drugim planie.

By ogród mógł funkcjonować jako ogród pokazowy trzeba uwzględnić kilka zmiennych, które 
mogą być kluczowe dla ekonomicznego sukcesu przedsięwzięcia. Są to przede wszystkim:
n atrakcyjność ogrodu: duża i wybitna wartość estetyczna oraz infrastrukturalna związana z wygodą 

konsumowania rozrywki;
n dostępność dla potencjalnych turystów: bliskość większego miasta, sąsiedztwo innych atrakcji 

turystycznych, ośrodków hotelowych i sanatoryjnych; popularność turystyczna regionu;
n możliwości marketingowe: strona internetowa i aktywność w mediach społecznościowych.
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4. PRZYSTOSOWANIE OGRODÓW DO ZWIEDZANIA

Podstawowym i niezbędnym udogodnieniem są toalety – koniecznie przystosowane dla osób nie-
pełnosprawnych (przynajmniej jedna). Dodatkowym istotnym warunkiem jest odpowiednio pojemny 
parking. Budowa parkingu może być sporą inwestycją związaną z gruntem i utwardzeniem terenu 
(zależnie od lokalizacji i rodzaju terenu). Newralgicznym punktem jest dostępność ogrodu dla osób 
poruszających się na wózkach inwalidzkich i mających problemy z poruszaniem się (np. używających 
balkoników, kul lub lasek – czyli przystosowanie ścieżek spacerowych). Dużym udogodnieniem bę-
dzie odpowiednia liczba ławek i miejsc do odpoczynku w czasie zwiedzania, także z myślą o osobach 
starszych. Dodatkowymi ważnymi udogodnieniami w ogrodach pokazowych mogą np. teren do za-
baw dla dzieci oraz kawiarnia czy punkt gastronomiczny.

W takim przypadku główną barierą architektoniczną ograniczającą dostępność ogrodu, są scho-
dy, które znacznie utrudniają poruszanie się takim osobom. Nawierzchnia ścieżek – stabilna, nie 
śliska, jest dużym ulepszeniem dla jakości spaceru.

Dostosowanie ogrodu do osób niepełnosprawnych wzrokowo polega głównie na wprowadzeniu 
podpisów czy kierunkowskazów w alfabecie Braille’a. Osoby niedowidzące będąc w kompletnie no-
wym miejscu często odwiedzają je z towarzyszącą osobą widzącą, która pomaga w nawigacji i spa-
cerze, a samo doświadczenie dotykowo-węchowe ogrodu jest dla niewidomych turystów fantastyczną 
przygodą i terapią.
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5. USŁUGI DODATKOWE

q Sprzedaż roślin – przy wielu ogrodach prowadzona jest sprzedaż roślin, ponieważ znaczna część 
turystów chce zakupić rośliny które widziała w ogrodzie. Brak możliwości zakupu skutkuje czę-
sto wandalizmem, a wiele osób pozyskuje sadzonki i nasiona roślin z ogrodu pomimo zakazów 
i próśb.

q Usługi gastronomiczne – kawiarnia, bistro, mała restauracja czy inny rodzaj lokalu gastrono-
micznego oraz miejsce na spożycie własnego posiłku to jedna z najważniejszych atrakcji ogrodu. 
Serwowanie zimnych napojów oraz kawy, herbaty, a także przekąsek, słodkości w duchu „slow 
food” i promocji wyrobów lokalnych często sezonowych, jest jak najbardziej wskazane. 

q Usługi związane z wynajmem ogrodu – wiele ogrodu czerpie dodatkowe dochody związane 
z wynajmem powierzchni ogrodu na: sesje zdjęciowe, głównie ślubne i przedślubne. Także niektó-
re ogrody posiadające większe możliwości związane z infrastrukturą i miejscem wynajmują teren 
ogrodu na bankiety, małe przyjęcia, ceremonie ślubne, a nawet wesela. Popularnością w ogro-
dach cieszą się wieczorki poezji, plenery malarskie, koncerty, wystawy.

q Wydarzenia i dni otwarte – niektóre ogrody wprowadzają sezonowe wydarzenia, które mogą być 
dodatkowo opisane w mediach społecznościowych. Często są to dni otwarte lub święta jakiejś 
rośliny (np. święto różaneczników, czy święto lawendy) w zależności od specyfiki ogrodu.

Źródła:
-	Szewczyk	–	Taranek	B.	2021.	Ogród	terapeutyczny
-	Szewczyk	–	Taranek	B.	2021.	Ogród	pokazowy
-	Szewczyk	–	Taranek	B.	2021.	Ogród	edukacyjny
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n BARTOSZYCE, ul. Kętrzyńska 45A, tel. (89) 762 22 05

n BRANIEWO, ul. Kościuszki 118, tel. (55) 243 28 46

n DZIAŁDOWO • Lidzbark, ul. Jeleńska 6 lok. 13/2, tel. (23) 696 19 75

n ELBLĄG, ul. Nowodworska 10B, tel. (55) 235 32 36 • Pasłęk, ul. Bankowa 25, tel. (55) 248 55 04

n EŁK, ul. Zamkowa 8, tel. (87) 621 69 67

n GIŻYCKO, ul. Przemysłowa 2, tel. (87) 428 51 99

n GOŁDAP, ul. Wolności 20, tel. (87) 615 19 57

n IŁAWA, ul. Lubawska 3, tel. (89) 649 37 73 • Lubawa, ul. Gdańska 26, tel. (89) 645 24 22

n KĘTRZYN, ul. Powstańców Warszawy 1 (Budynek Społem), tel. (89) 751 30 93

n LIDZBARK WARMIŃSKI, ul. Krasickiego 1, tel. (89) 767 23 10

n MRĄGOWO, ul. Boh. Warszawy 7A/2, tel./fax (89) 741 24 51 

n NOWE MIASTO LUBAWSKIE, ul. Jagiellońska 24d, tel. (56) 474 21 88

n NIDZICA, ul. Słowackiego 17, tel. (89) 625 26 50

n OLECKO, Al. Zwycięstwa 10, tel. (87) 520 22 17

n OLSZTYN • Biskupiec, ul. Niepodległości 4A, tel. (89) 715 22 59

n OSTRÓDA, Grabin 17, tel. (89) 646 24 24 • Morąg, ul. Dworcowa 13, tel. (89) 757 47 61

n PISZ, ul. Wojska Polskiego 33, tel. (87) 423 20 33

n SZCZYTNO, ul. Józefa Narońskiego 2, tel. (89) 624 30 59

n WĘGORZEWO, ul. Kraszewskiego 40, tel. (87) 427 12 21

Adresy Zespołów Doradców:
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