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WPROWADZENIE 
 

Anna Bach 
Katedra Roślin Ozdobnych, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 

 
 

Hortiterapia, czyli terapia ogrodnicza, należy jako dziedzina wiedzy, do współczesnych 
osiągnięć cywilizacyjnych. Opiera się o interdyscyplinarne działanie medycyny, ogrodnictwa 
i terapii w celu poprawy stanu zdrowia ludzi. 
Mimo, że lecznicze działanie natury i ogrodów znano już w starożytności, o czym świadczy 
m.in. słynne powiedzenie Hipokratesa ‘Medicus curat, natura sanat’, to świadome włączenie 
ogrodnictwa do terapii różnych schorzeń u dorosłych i dzieci, wymagało nowej redefinicji 
dziedziny ogrodnictwa. Według Pauli Relf (1992) współczesne ogrodnictwo rozumiane jest 
jako nauka i sztuka dotyczące nie tylko klasycznej uprawy i zastosowania roślin kwiatowych, 
warzywnych i owocowych w ogrodach, ale również ich wpływu na rozwój emocjonalny i 
umysłowy człowieka, a także na poprawę jakości życia społeczeństw.  
W tradycyjnym ujęciu ogrodnictwo dysponowało zazwyczaj finalnym  produktem uprawy np. 
kwiatami, owocami, lub drzewkami ze szkółki, a także kompozycją tych roślin tzn. ogrodami. 
We współczesnej hortiterapii wykorzystuje się nie tylko wszystkie elementy procesu 
produkcji roślin ogrodniczych (np. nasiona, owoce, kwiaty, pędy, korzenie, cebule) ale i 
wszystkie rodzaje prac ogrodniczych (np. siew, sadzonkowanie, pielęgnowanie roślin, zbiór 
owoców) oraz wszystkie możliwości artystycznego zastosowania roślin (np. florystyka). 
Natomiast ogrody terapeutyczne, ogrody zdrowia powinny charakteryzować się określonymi 
cechami, które korzystnie oddziałują na wybrane schorzenia u dorosłych i dzieci. Hortiterapia 
ofiaruje bardzo wiele wszystkim nam: zdrowym, cierpiącym i chorym. XIX –wieczna 
malarka i ogrodniczka angielska Gertruda Jekyll pisała, że ogrody są cudownym 
nauczycielem: uczą cierpliwości, pilności, oszczędności, a przede wszystkim bezgranicznej 
ofiarności. 
Obecna I Ogólnopolska Konferencja „Hortiterapia – stan obecny i perspektywy rozwoju 
terapii ogrodniczych” organizowana przez pracowników krakowskich instytucji: Katedrę 
Roślin Ozdobnych Uniwersytetu Rolniczego, Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala 
Dziecięcego im. św. Ludwika oraz Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego ma na 
celu zintegrowanie działań i przedsięwzięć środowiska naukowego i praktyków w dziedzinie 
hortiterapii, co powinno zaowocować powstaniem nowych możliwości zawodowych i 
poprawą jakości naszego życia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
prof. dr hab. Anna Bach 
Katedra Roślin Ozdobnych 
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 



 2 

HORTITERAPIA NA ŚWIECIE: BADANIA, NAUCZANIE, PRAKTYKA 
 

Joanna Nowak 
Wydział Nauk Społecznych i Przyrodniczych 
Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna  
 
 

Hortiterapia to praca w ogrodzie i przebywanie wśród roślin w celu poprawy zdrowia 
fizycznego i psychicznego człowieka. Znaczny rozwój hortiterapii nastąpił po II wojnie 
światowej w wielkiej Brytanii, a następnie w latach 60. i 70. ubiegłego wieku w USA, w 
czasie wojny w Wietnamie. Wynikało to z potrzeby leczenia żołnierzy. Początkowo 
kształcono terapeutów na kursach. W latach 70. rozpoczęto w USA nauczanie hortiterapii na 
uniwersytetach rolniczych.  
Obecnie hortiterapia jest przedmiotem nauczania i badań zarówno w USA jak i w Europie, a 
także w Japonii i Korei Południowej. W roku 1990 powołano w USA Radę Ludzie - Rośliny 
(People - Plant Council, PPC), która wspomaga badania wspólne dla ogrodników, 
psychologów, lekarzy; gromadzi informacje dotyczące relacji roślina - człowiek, opracowuje 
programy edukacyjne i terapeutyczne oraz popularyzuje hortiterapię. Organizowane są także 
sympozja międzynarodowe. Badania dotyczące hortiterapii finansowała Unia Europejska, w 
ramach akcji COST „Green Care in Agriculture”. Akcja ta umożliwiła współpracę 
międzynarodową w badaniach nad wykorzystaniem gospodarstw rolniczych i ogrodniczych, 
ogrodów, lasów i krajobrazu jako bazy do prowadzenia terapii dla różnych grup pacjentów. 
Analizowano wypływ „zielonej terapii” na zdrowie, jej opłacalność i znaczenie w systemach 
opieki społecznej różnych krajów oraz oddziaływanie na rozwój obszarów wiejskich. 
Hortiterapia wpływa korzystnie na zdrowie, ułatwia psychiczne przystosowanie się do 
choroby, stwarza poczucie przydatności, rozwija kreatywność, pomaga opanować stres. 
Opracowuje się programy terapeutyczne dla różnych grup pacjentów: dzieci, chorych 
psychicznie i niewydolnych umysłowo, ludzi starszych, ludzi z uszkodzeniami fizycznymi, z 
problemami sensorycznymi, alkoholików, narkomanów. Terapeuci wykształceni na 
uniwersytetach lub kursach znajdują zatrudnienie w szpitalach psychiatrycznych, domach 
opieki, domach starców, hospicjach, domach poprawczych, przedszkolach. Wzrasta liczba 
miejsc pracy dla terapeutów. Hortiterapia prowadzona jest w ogrodach placówek służby 
zdrowia, parkach, ogrodach botanicznych, gospodarstwach rolnych. Projektuje się i zakłada 
ogrody terapeutyczne przystosowane do wymagań różnych grup pacjentów. Hortiterapia 
finansowana jest przez instytucje opieki społecznej i służby zdrowia, samorządy lokalne, 
stowarzyszenia, pacjentów. Uważa się, że „zielona terapia”, obok agroturystyki, stwarza 
szansę na przyspieszenie rozwoju obszarów wiejskich.  
 
 
 
 
prof. dr hab. Joanna Nowak 
Wydział Nauk Społecznych i Przyrodniczych 
Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna  
im. prof. Szczepana A. Pieniążka w Skierniewicach 
ul. Mazowiecka 1b, 96-100 Skierniewice 
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ROLA HORTITERAPII W REHABILITACJI OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 
Grażyna Staudt-Spychałowicz 
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie 

 
 
 
Hortiterapia jest wykorzystywana jako metoda uzupełniająca lub alternatywna w działaniach 
terapeutycznych na rzecz osób niepełnosprawnych. Od dawna była stosowana jako składowa 
terapii osób ze schorzeniami psychiatrycznymi bądź zaburzeniami emocjonalnymi. Rośliny i 
otoczenie w jakim się znajdują pełnią nie tylko rolę relaksującej scenografii, wymagają także 
opieki, systematycznej pracy, poszerzenia wiedzy i umiejętności aby można o nie właściwie 
dbać. Mogą również stanowić tło dla ukierunkowanego wysiłku fizycznego będącego 
odwzorowaniem potrzeb terapeutycznych pacjentów niepełnosprawnych lub rozmowy z 
psychologiem, wysłuchania muzyki czy fragmentu ciekawej książki. Ogród pozwala na 
kształcenie zmysłów zarówno prawidłowo wykształconych jak i upośledzonych na skutek 
zaburzeń wrodzonych lub pourazowych. 
W procesie opracowywania indywidualnych programów terapeutycznych uwzględniamy : 
psychoterapię pacjentów i ich rodzin,, ścieżkę sensoryczną, tor przeszkód, zmodyfikowaną 
terapię manualną, trening wysiłkowy, ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej, 
muzykoterapię lub czytanie książek. Działania terapeutów są także ukierunkowane na 
kontynuację zajęć ogrodniczych przez pacjenta w domu w zależności od posiadanych 
możliwości. Własne hobby pozwala na zagospodarowanie zbyt wielkiej ilości wolnego czasu, 
który zazwyczaj jest wykorzystywany na oglądanie telewizji lub zajęcia z komputerem, co nie 
sprzyja właściwej aktywności ruchowej.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dr n. med. Grażyna Staudt-Spychałowicz 
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie 
ul. Strzelecka 2  
31-503 Kraków 
e-mail: hip@poczta.onet.eu 
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TERAPEUTYCZNA, PSYCHOLOGICZNA I EDUKACYJNA FUNKCJA 
KONTAKTU Z RO ŚLINAMI DZIECI PRZEWLEKLE CHORYCH I 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 

Joanna Konarska 
Katedra Rehabilitacji Psychopedagogicznej i Społecznej, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie 

 
 

Hortiterapia jest jedną z najmłodszych i jednocześnie najmniej rozpowszechnionych metod 
wspierania procesu rehabilitacyjnego wobec osób z różnego rodzaju zaburzeniami 
zachowania, z chorobami przewlekłymi, a także wobec osób niepełnosprawnych. Możliwości 
wykorzystania tego rodzaju oddziaływania na człowieka jest zapewne więcej i w miarę 
rozpowszechniania się hortiterapii odkrywają się nowe możliwości jej zastosowania. 
Hortiterapia łączy w sobie elementy arteterapii, bowiem przebywanie wśród roślin dostarcza 
wrażeń estetycznych; ergoterapii – przez pracę w ogrodzie i pielęgnowanie roślin oraz 
psychoterapii – przez bezpośrednie stymulowanie procesów emocjonalnych, poznawczych i 
decyzyjnych w czasie biernego lub aktywnego obcowania z roślinami. Wydaje się, że właśnie 
brak konieczności aktywnego udziału w procesie terapeutycznym daje ogromne możliwości 
działania wszystkim specjalistom biorącym udział w procesie rehabilitacji – zwłaszcza osób 
ciężko poszkodowanych na zdrowiu – w tym osób z niepełnosprawnością. Dodatkowym 
walorem tego rodzaju terapii jest jej dostępność dla każdego, niezależnie od wieku, rodzaju 
schorzenia, rodzaju i stopnia niepełnosprawności. Nawet przy całkowicie sparaliżowanym 
ciele, aktywność psychiczna może być pobudzana i stymulowana w otoczeniu roślin 
odpowiednio dobranych, a to – chociaż nie przekłada się na polepszenie fizycznego stanu 
zdrowia – z pewnością poprawia jakość życia, co nie może we współczesnej medycynie i 
psychologii rehabilitacyjnej być lekceważone. Warto wskazać również na inny aspekt 
hortiterapii: metoda ta pozwala na łączenie wysiłków wielu specjalistów 
współuczestniczących w rehabilitacji pacjenta, a interdyscyplinarne podejście do procesu 
rehabilitacji  nie może być dzisiaj traktowane jako fanaberia jednego „ nawiedzonego“ 
specjalisty, ale jako konieczność i niezbędny krok w rozwoju współczesnej medycyny, 
psychologii rehabilitacyjnej, czy pedagogiki specjalnej – dziedzin, które bezpośrednio biorą 
udział w planowaniu, organizowaniu i realizowaniu procesu rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych i przewlekle chorych. Nie bez znaczenia jest także pozytywny wpływ 
otoczenia roślin na osoby towarzyszące pacjentom, które są również mocno obciążone 
fizycznie i psychicznie nieustanną opieką nad chorym, czy niepełnosprawnym członkiem 
rodziny, a które same dla siebie nie znalazłyby czasu na odpoczynek wśród miłego otoczenia, 
czy choćby na spacer. Nie można zapominać, że rehabilitacja osoby, na którą bezpośrednio 
skierowane są działania specjalistów nie przyniesie oczekiwanych rezultatów bez rehabilitacji 
otoczenia, a zwłaszcza bez profesjonalnego wsparcia rodziców dzieci przewlekle chorych i 
niepełnosprawnych. 
 
prof. dr hab. Joanna Konarska 
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie 
Instytut Pedagogiki Specjalnej, Katedra Rehabilitacji Psychopedagogicznej i Społecznej 
e-mail: jokona@akon.pl 
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PROGRAM NAUCZANIA HORTITERAPII  
NA UNIWERSYTECIE ROLNICZYM W KRAKOWIE 

 
Bożena Szewczyk-Taranek 
Katedra Roślin Ozdobnych, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 

 
 

Hortiterapia (terapia ogrodnicza) stała się w ostatnim dwudziestoleciu przedmiotem 
uniwersyteckim wykładanym na uczelniach wyższych w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, 
Japonii i państwach Unii Europejskiej. Podążając za tym nurtem i odpowiadając na potrzeby 
rynku do programu nauczania na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie wprowadzono 
przedmioty związane z terapią ogrodniczą. Nauczanie hortiterapii rozpoczęto w roku 
akademickim 2010/2011 roku w ramach kursu: „Współczesne trendy w ogrodnictwie: terapia 
roślinami ozdobnymi”. Jest to przedmiot obowiązkowy dla studentów II stopnia studiów 
stacjonarnych specjalizacji Rośliny Ozdobne i studiów niestacjonarnych specjalizacji: Rośliny 
Ozdobne i Tereny Zieleni. Program obejmuje zagadnienia związane z planowaniem i 
prowadzeniem zajęć terapeutycznych oraz projektowaniem ogrodów zdrowia. Zakres 
materiału jest jednak niewystarczający by absolwenci tych studiów mogli pracować jako 
hortiterapeuci, ponieważ nie mają specjalistycznej wiedzy z psychologii, rehabilitacji, opieki 
medycznej pacjentów. Na wykładach studenci zapoznają się z historią terapii ogrodniczej 
oraz z teoriami psychologii tłumaczącymi pozytywny wpływ natury na zdrowie człowieka. 
Przedstawiona zostaje definicja socjoogrodnictwa i terapii ogrodniczej. Zajęcia obejmują opis 
procesu terapii ogrodniczej; najważniejsze grupy pacjentów w leczeniu których stosowana 
jest terapia ogrodnicza; dobór celów i metodyki zajęć terapeutycznych. Na podstawie tych 
informacji oraz w oparciu o wiedzę ogrodniczą słuchacze planują scenariusze zajęć 
terapeutycznych. Omawiane są zasady projektowania ogrodów terapeutycznych i 
przyszpitalnych według których studenci tworzą projekt koncepcyjny. Na Wydziale 
Ogrodniczym prowadzone są także dyplomowe prace inżynierskie i magisterskie których 
tematyka dotyczy projektowania ogrodów przyszpitalnych i terapeutycznych, opracowywania 
metodycznego cyklu zajęć hortiterapeutycznych, badań nad rolą roślin w przestrzeni 
publicznej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dr inż. Bożena Szewczyk-Taranek 
Katedra Roślin Ozdobnych 
Wydział Ogrodniczy, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 
Al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków 
Tel. 12 662 52 47 
e-mail: szewczykb@ogr.ar.krakow.pl 
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OŚRODKI „ZIELONEJ TERAPII” W POLSCE 
 
Monika J. Latkowska 
Katedra Roślin Ozdobnych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
 
 
„Zielona terapia” („green care”) to wykorzystanie zajęć ogrodniczych i rolniczych w terapii, 
rehabilitacji i resocjalizacji różnych grup beneficjentów. Jak wykazują badania naukowe, 
kontakt z roślinami i naturą może przyczyniać się do lepszego funkcjonowania społecznego, 
poprawiać zdrowie fizyczne i samopoczucie ludzi, redukować stres, napięcie i agresję. Dzięki 
wykonywaniu prac ogrodniczych, opiece nad zwierzętami, a także kontaktom społecznym, 
osoby niepełnosprawne, uzależnione, przebywające w ośrodkach penitencjarnych, bezdomni, 
bezrobotni, pacjenci z demencją i chorobą Alzheimera mogą poprawiać swoją kondycję 
fizyczną i psychiczną oraz funkcjonowanie społeczne. 
W Polsce zajęcia ogrodnicze wykorzystywane są do celów terapeutycznych głównie w 
Warsztatach Terapii Zajęciowej, Domach Opieki Społecznej, ośrodkach dla osób 
uzależnionych. Działają też ośrodki o charakterze gospodarstw rolnych i ogrodniczych 
wspierające osoby pokrzywdzone przez los. W Europie systematycznie wzrasta liczba 
gospodarstw oferujących „zieloną terapię”. W Holandii jest ich obecnie ok. 1000, w Norwegii 
ponad 600, we Włoszech ponad 350, w Austrii-około 250. 
Celem przeprowadzonych w 2010 roku pierwszych w Polsce badań naukowych nad 
wykorzystaniem ogrodnictwa do celów terapeutycznych była charakterystyka modelowych 
ośrodków „zielonej terapii”. Informacje zebrane podczas wizyt studyjnych wykorzystano do 
opracowania studium przypadku pięciu wybranych ośrodków, którymi były: „EKO Szkoła 
Życia”, „Farma Życia”, Gospodarstwo Wspólnoty „Chleb Życia”, „Osada Burego Misia”, 
Projekt Wiejski „Ludzie ludziom”. 
Wszystkie badane ośrodki są założone i wspierane przez organizacje pozarządowe (dwa z 
nich również przez NFZ). Różnią się powierzchnią (od 4,5 ha do 1900 ha) oraz ofertą 
terapeutyczną skierowaną do różnych grup użytkowników. Osoby z niepełnosprawnością 
intelektualną to klienci 3 ośrodków, osoby bezdomne są wspierane przez jeden z nich, 
podobnie jak uzależnieni od substancji psychoaktywnych. Trzy ośrodki są dodatkowo 
zaangażowane w pomoc dla bezrobotnych mieszkańców okolicznych wsi. We wszystkich 
gospodarstwach prowadzona jest produkcja ekologiczna oraz przetwórstwo. We wszystkich 
pięciu ośrodkach uprawiane są warzywa, a w czterech także rośliny sadownicze. Trzy z 
badanych gospodarstw oferują użytkownikom nie tylko uczestnictwo w zajęciach 
ogrodniczych, ale także w opiece nad hodowanymi w nich zwierzętami. 

 
 
 
 

dr inż. Monika J. Latkowska 
Katedra Roślin Ozdobnych 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa 
e-mail: monika_latkowska@sggw.pl 
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„MIASTO OGRÓD” – HISTORIA I TERA ŹNIEJSZOŚĆ 
OGRODOLECZNICTWA W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM  

IM. DR JÓZEFA BABI ŃSKIEGO W KRAKOWIE  
 
Dobromiła Olewicz – Cieślak, Mirosława Cholewa 
Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie 

 
 

Powstanie i samowystarczalność szpitala 
Szpitale psychiatryczne w dzisiejszym sensie tego terminu pojawiają się w Europie w końcu 
XVIII w. Faktem o symbolicznym znaczeniu było uwolnienie obłąkanych z kajdan dokonane 
przez Scipiona Pinela w paryskim przytułku Eicetre w 1793r. Do tej tradycji odnosili się 
twórcy założenia kobierzyńskiego, wybierając teren wiejski o dużych walorach widokowych 
a także programując brak krat w oknach i planując folwark –charakterystyczny element 
krajobrazu pawilonowych oddziałów psychiatrycznych z początku stulecia. Projekt 
architektoniczny został opracowany w 1909 r., w biurze namiestnictwa we Lwowie przez 
grupę lwowskich architektów pod kierunkiem Władysława Klimczaka. 
Znaczenie terapeutyczne pracy w ogrodzie  
Ogród pełni funkcje użytkowe, zaspokaja różnorodne potrzeby miedzy innymi piękna, 
wypoczynku, relaksu wyciszenia i doznań estetycznych. Człowiek instynktownie wyczuwa 
związek między przebywaniem, a nawet współistnieniem z przyrodą, a swoją dobrą formą 
fizyczną i psychiczną. Wszyscy znamy dobroczynny wpływ silwoterapii, czyli przebywania 
w naturalnym ekosystemie - lesie. W ogrodach przy szpitalach założenia architektoniczne 
stwarzają możliwość spacerowania, słuchania szumu liści, podziwiania kolorów, kształtów i 
zapachów kwiatów, daje to sposobność oddziaływania na wszystkie zmysły pacjenta, jego 
uczucia, przeżycia wewnętrzne, rozładowywanie napięć, a także stymulację.  
Praca w ogrodzie – teraźniejszość  
Obecnie, poza ogródkami przy oddziałowymi gdzie pacjenci mają możliwość opiekowania się 
kwiatami i czerpania przyjemności z kontaktu z przyrodą, mamy na terenie szpitala tylko 
dwie formy zorganizowanych zajęć odbywających się w ogrodzie i parku przyszpitalnym. W 
ramach zajęć z ergoterapii, pacjenci podejmują się tam prac porządkowych i ogrodniczych. 
Natomiast hortiterapia prowadzona jest w Warsztatach Terapii Zajęciowej. Lokalizacja, 
zaplecze terenowe i budynki w szpitalu im. dr Józefa Babińskiego umożliwiają rozwój 
różnych form leczenia i rehabilitacji, które nie były by możliwe w centrum miasta. 
 
Pełny tekst wystąpienia dostępny na stronie internetowej konferencji: 
http://www.zielen.ogr.ar.krakow.pl/sptz.php?id=konferencja_hortiterapia 
 
 
 
 
mgr Dobromiła Olewicz – Cieślak, Mirosława Cholewa 
Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie 
ul. J. Babińskiego 29, 30-393 Kraków 
e-mail: dob.olewicz@gazeta.pl  
tel. 12 652 484 
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ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU POMOCNE 
W PROWADZENIU HORTITERAPII I TERENOTERAPII 

 
1Kamila Maria Adamczyk, 2Lucyna Górska-Kłęk 
1Instytut Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu 
2Katedra Podstaw Fizjoterapii Zakład Biologii i Ekologii Człowieka AWF we Wrocławiu 
 
 
Rehabilitacja kompleksowa powinna obejmować w swych założeniach również program 
hortiterapii i terenoterapii. Są to terapie, których działanie lecznicze jest sumą wpływów na 
organizm: czynników meteorologicznych, krajobrazowych, społecznych i aktywności 
fizycznej. Bazują one na wrodzonej potrzebie kontaktu człowieka z przyrodą. Uzupełniają 
inne metody fizjoterapii zwiększając ich efektywność leczniczą oraz mogą być doskonałą 
formą racjonalnego wykorzystania wolnego czasu nie tylko osób chorych. 
Przy wykonywaniu określonych form aktywności fizycznych w środowisku przyrodniczym 
ważne jest stworzenie odpowiednich warunków technicznych, które umożliwiają 
wielokierunkowe usprawnienie pacjentów, wykorzystując w tym celu m.in. elementy małej 
architektury. Czynnikami terapeutycznymi oprócz aktywności może być bezpośredni kontakt 
z zastosowanym materiałem o określonych właściwościach. Mogą to być elementy ożywione 
– roślinność, czy nieożywione – pochodzenia organicznego lub nieorganicznego – kamień, 
woda, szyszki, liście, tworzywa sztuczne. Zestawienie elementów może działać kojąco lub 
stymulująco na odbiorcę i zachęcać do wykonywania gimnastyki leczniczej. Praca jest 
prezentacją rozwiązań, które należy dobrać w zależności od potrzeb grup użytkowników oraz 
zasobu i potencjału krajobrazowego terenu, gdzie obiekty mają być zastosowane.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 dr inż. Kamila Maria Adamczyk 
Instytut Architektury Krajobrazu 
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu 
pl. Grunwaldzki 24a 
50-363 Wrocław 
e-mail: kamila.adamczyk@up.wroc.pl 
  
2 dr Lucyna Górska-Kłęk 
Katedra Podstaw Fizjoterapii, Zakład Biologii i Ekologii Człowieka 
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 
51-612 Wrocław 
al. I. J. Paderewskiego 35 
e-mail: lucyna.gorska-klek@awf.wroc.pl 
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PROGRAM „ZIELONE WARSZTATY”, CZYLI EKO-FLORYSTYKA 
W TERAPII PRZEZ KONTAKT Z PRZYROD Ą 

 
Zofia Wojciechowska 
Stowarzyszenie „Zielone Dzieci”, Mrągowo 

 
 
Program „ZIELONE WARSZTATY” powstał w roku 2007, od tego roku prowadzę zajęcia z  
dziećmi w IP CZD - szkołą ZSS  w IP CZD Warszawie opierające się na zasadach terapii 
przez kontakt z rośliną. Opracowałam program całorocznych zajęć pad nazwą "Zielone 
Dzieciaki- Ogród Cudów". Zajęcia odbywały się na oddziale onkologii IP CZD KO gdzie 
współpracowałam z Fundacją Nasze Dzieci. Zielone warsztaty to spotkanie z prawdziwą 
synergią świata zieleni w tym wypadku naszym tworzywem były rośliny z pracowni 
florystycznej. Program Zielonych Warsztatów został zrealizowany w poszczególnych 
klinikach IP CZD Warszawie oraz wśród pacjentów Szpitala Powiatowego w Mrągowie, w 
przedszkolach miasta Mrągowa i innych placówkach opiekuńczych województwa 
warmińsko- mazurskiego a także wśród podopiecznych Stowarzyszenia Onkoludki w Ełku. 
Prowadziłam warsztaty pokazowe i szkolenie wolontariuszy w zakresie tego programu- 
propagując temat hortiterapii. 
Na bazie programu w 2009 roku utworzone zostało Stowarzyszenie Zielone Dzieci działające 
w Mrągowie zrzeszające pedagogów i animatorów społecznych oraz kultury zajmujących się 
integracją wielopoziomową. Mottem działalności Stowarzyszenia Zielone Dzieci jest „Bliżej 
natury bliżej serca”. 
 
Pełny tekst wystąpienia dostępny na stronie internetowej konferencji: 
http://www.zielen.ogr.ar.krakow.pl/sptz.php?id=konferencja_hortiterapia 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
mgr Zofia Wojciechowska 
Stowarzyszenie Zielone Dzieci Mrągowo 
ul. Kopernika 2C 
11-700 Mrągowo 
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TERAPIA I REHABILITACJA OSÓB Z AUTYZMEM PRZEZ 
AKTYWNY KONTAKT Z NATUR Ą I PRACĘ Z ROŚLINAMI 

 
Edward Bolak 
Fundacja Wspólnota Nadziei, „Farma Życia” 

 

 

Tworzona i prowadzona, przez działającą od 1998 roku Fundację Wspólnota Nadziei Farma 
Życia [www.farma.org.pl] to jedyny w Polsce ośrodek pobytu stałego (obecnie Rodzinny 
Dom Pomocy), pracy, terapii, rehabilitacji i aktywizacji zawodowej a jednocześnie 
ekologiczne gospodarstwo rolno-ogrodnicze zlokalizowane we wsi Więckowice koło 
Zabierzowa, około 15 km od Krakowa; ośrodek zapewniający kompleksowe wsparcie 
dorosłym osobom z autyzmem. Koncepcja Farmy zakłada utworzenie miejsc pobytu stałego 
dla 35 osób z autyzmem oraz miejsc pracy, terapii i rehabilitacji dla kolejnych 30 osób. Na 
obszarze 7 ha zaplanowanych zostało wybudowanie 5 domów mieszkalnych, budynku 
Centrum Rehabilitacyjno - Terapeutyczno - Szkoleniowego oraz budynku inwentarskiego (dla 
działalności związanej z chowem ptactwa domowego i zwierząt). W koncepcji wydzielona 
została przestrzeń rekreacyjno sportowa. Aktualnie, w obrębie Farmy Życia działają 
następujące jednostki organizacyjne: Rodzinny Dom Pomocy, Dzienne Centrum Aktywności 
oraz Gospodarstwo Ekologiczne. Powstał także zrąb kolejnej jednostki noszącej nazwę 
Centrum Rekreacji Plenerowej. Obecnie, zbudowano już 2 domy mieszkalne dla 13 stałych 
mieszkańców. W domach tych znajdują się też pracownie Dziennego Centrum Aktywności 
będące zapleczem dla ok. 30 uczestników zajęć dziennych. 
Istotnym elementem dorosłości osób niepełnosprawnych z autyzmem jest dostosowana do 
możliwości, chęci i ograniczeń praca, pełniąca funkcje rehabilitacyjne i terapeutyczne. Na 
Farmie Życia to przede wszystkim praca w gospodarstwie ekologicznym. 
W najbliższej przyszłości planujemy utworzenie Spółdzielni Socjalnej i oprócz rozwijania 
produkcji warzyw i owoców, prowadzenie sprzedaży produktów rolnych w sklepikach 
ekologicznych lub w ramach tzw. sprzedaży bezpośredniej. Nasza Fundacja jest 
sygnatariuszem Małopolskiego Paktu na Rzecz Ekonomii Społecznej i od lat zmierza w 
kierunku utworzenia optymalnego dla osób z autyzmem podmiotu ekonomii społecznej. 
Fundacja jest członkiem Małopolskiego Stowarzyszenie Rolników Ekologicznych „Natura”. 
Patronat nad projektem Farmy Życia sprawują: Urząd Marszałkowski Województwa 
Małopolskiego, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie (w ramach współpracy organizowane są 
na Farmie także praktyki studentów UR), oraz Pat i Nuala Matthews twórcy Dunfirth Farm w 
Irlandii, która posłużyła, jako wzór i inspiracja dla naszych rozwiązań. 
 
Pełny tekst wystąpienia dostępny na stronie internetowej konferencji: 
http://www.zielen.ogr.ar.krakow.pl/sptz.php?id=konferencja_hortiterapia 
W streszczeniu wykorzystano (za zgodą Autorki) fragmenty tekstu Aliny Perzanowskiej „O Fundacji” 
 

 

 

 

mgr Edward Bolak  
Fundacja Wspólnota Nadziei, „Farma Życia” 
Więckowice, ul. Ogrodowa 17, 32-082 Bolechowice 
e-mail: ebolak@wp.pl 
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PRACOWNIA OGRODNICZA W WARSZTACIE TERAPII 
ZAJĘCIOWEJ JAKO JEDNA Z FORM TERAPII OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE 
 

Małgorzata Godek-Wójcik, Grzegorz Popadiak 
Fundacja im. Brata Alberta 

 
 

Fundacja im. Brata Alberta w Radwanowicach istnieje już od 25 lat. W swojej codziennej 
pracy Fundacja wspiera osoby niepełnosprawne intelektualnie oraz z zaburzeniami 
psychicznymi poprzez prowadzenie 4 domów stałego pobytu, 2 środowiskowych domów 
samopomocy, 7 świetlic terapeutycznych i 12 warsztatów terapii zajęciowej. Obecnie 
obejmuje swoją opieką 1050 osób niepełnosprawnych. Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych 
w Radwanowicach jest macierzystą placówką Fundacji i składa się z czterech jednostek: 
Schroniska dla Osób Niepełnosprawnych, Świetlicy Terapeutycznej, Środowiskowego Domu 
Samopomocy oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej. Warsztat im. bł. ks. Bronisława 
Markiewicza powstał w 1993 roku. W chwili obecnej uczęszcza do niego 90 osób 
niepełnosprawnych z gmin Zabierzów, Krzeszowice, Czernichów, Liszki i Alwernia. 
Warsztaty to szereg zajęć terapeutyczno – rehabilitacyjnych. Dzięki nim nasi uczestnicy 
odkrywają swoje możliwości i talenty. W ramach zajęć działa 10 pracowni m.in. tkacko – 
krawiecka, plastyczna, stolarska, ogrodnicza, rękodzieła artystycznego, rzemiosł różnych czy 
gospodarstwa domowego. Usytuowanie naszej placówki na terenie wiejskim, sprzyja 
prowadzeniu działalności warsztatu ogrodniczego. Umożliwia naszym podopiecznym 
zorganizowanie różnorodnych i ciekawych zajęć, nie ograniczających się tylko do terenu 
ogródka, ale także umożliwia poznawanie środowiska przyrodniczego w jej naturalnej formie. 
Organizacja zajęć w pracowni ogrodniczej związana jest z okresami wegetacyjnymi przyrody. 
W miesiącach wiosennych, letnich oraz wczesno jesiennych zajęcia prowadzone są 
najczęściej na zewnątrz: w ogrodzie, sadzie i na terenie należącym do Fundacji. Prace 
obejmują  przygotowanie ziemi na skalniakach, rabatach i w tunelu foliowym pod zasiew 
warzyw i kwiatów, pikowanie do ziemi roślin jednorocznych, obsadzanie donic i skrzynek 
kwiatami balkonowymi, zagospodarowanie terenu przy budynku WTZ. W dalszej kolejności 
jest pielęgnacja i podlewanie roślin, koszenie trawników, uczestnictwo w zbiorach warzyw i 
owoców, które dostarczane są do pracowni gospodarstwa domowego i wykorzystywane w 
terapii na tej pracowni. W okresie jesienno – zimowym zajęcia prowadzone są na pracowni. 
W tym czasie uczestnicy wykonują: palmy, stroiki wielkanocne, wianuszki nagrobkowe, 
szopki i stroiki bożonarodzeniowe, bukiety okolicznościowe, wiązanki, prace przestrzenne  
np. ikebany oraz wyklejają obrazy z nasion. Każdy z podopiecznych bierze udział w pracach 
dostosowanych do jego możliwości psychofizycznych i intelektualnych. Terapia na pracowni 
ogrodniczej wpływa pozytywnie na ich samoocenę oraz rehabilitację społeczną. Dodatkowo 
podnoszą swoje umiejętności zawodowe, uczą się zasad planowania poszczególnych etapów 
prac, decydowania o czasie ich wykonania i konsekwencjach ewentualnych zaniedbań.  

 
 
 

mgr Małgorzata Godek-Wójcik, mgr Grzegorz Popadiak 
Fundacja im. Brata Alberta 
32-064 Rudawa, Radwanowice 1 
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DZIAŁKOWANIE JAKO FORMA PROFILAKTYKI I TERAPII. 
WYNIKI BADA Ń W RAMACH PROJEKTU „DZIEŁO-DZIAŁKA” 

 
1Magdalena Zych, 2Piotr Klepacki 
1Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie 
2Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego 
 
 

Ogródków działkowych jest w Polsce prawie milion, zaś działkowicze pochodzą z wszelkich 
grup społecznych. Są w różnym wieku, lecz przybywa trzydziestolatków – nie tylko z 
powodu wymiany pokoleń (działki przechodzą często z dziadków na wnuków), ale także z 
powodu narastającej fali działkowej mody. Najpierw robotnicze, potem pracownicze, 
wreszcie rodzinne – ogrody działkowe to wspólnoty, które pozwalają ludziom na dużą 
dowolność w realizacji ogrodniczych pasji. Mamy więc działki staranne i nieco dzikie, 
trzymające się dawnych wzorców i podążające za zmiennymi modami.  
Działki postrzegane są potocznie jako coś sztucznego, jako kraina substytutu i symulacji, 
przeniesiony z przeszłości model świata pełnego „prawdziwych” ogrodów. To mylne 
wrażenie. Na działkach realni ludzie wiodą realne życie. Działkowcy nieustannie myślą o 
swoim ogródku, wybierają się tam, „zapadają się” w działkę. Troska o działkę oznacza 
zadomowienie się na wybranym czy przydzielonym skrawku ziemi, czynienie go „własnym” 
w znaczeniu wzajemnej przynależności i wzajemnych wpływów. Poprzez swoją pracę i 
przeobrażanie działki ogrodnik coraz bardziej się z nią stapia. Działka jest dziełem - wyrazem 
twórczej wolności, własnego gustu i możliwości kreowania tego, co uzna się za ładne, 
potrzebne, sprawiające przyjemność. Działki to nie tylko miejsca uprawy roślin. Tworzą się 
na nich nowe więzi społeczne i umacniają te już istniejące. Świadczą o tym wypowiedzi 
działkowców: „Przychodzi zima i w zimie też jestem codziennie tutaj. Grilla potrafimy sobie 
zrobić na śniegu.”, „Siostrzeniec i siostrzenica odwiedzają, owoce zbiorą, pokażą coś tym 
swoim szkrabom. To jest bardzo ważne. Takie inne miejsce. Gdzie by bez ogrodu pokazać 
dzieciom, jak rośnie to wszystko, jak cała ta natura działa.”  
Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie rozpoczęło w 2009 r. projekt 
„dzieło-działka”, którego celem było opisanie i interpretacja fenomenu ogrodów działkowych. 
Zespół złożony z antropologów, etnografów, socjologów, kulturoznawców, etnobotaników, 
historyka sztuki i specjalistów innych profesji podjął wielomiesięczne badania etnograficzne 
w 9 ogrodach działkowych Krakowa, Katowic i Wrocławia. Wzięło w nich udział ponad 70 
działkowców wraz z osobami, które na działkach przebywały. W większości rozmówcami 
byli działkowcy z wieloletnim stażem, głównie po 60 roku życia. Efektem pracy zespołu 
projektu „dzieło-działka” jest publikacja, wystawa w Muzeum (kwiecień - wrzesień 2012) 
oraz pakiet przedmiotów i zapisów wprowadzony do kolekcji Muzeum.  

 
1 mgr Magdalena Zych 
Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie 
Ul. Krakowska 46, 31-066 Kraków 
e-mail: zych@etnomuzeum.eu 
 
2 dr Piotr Klepacki 
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego 
ul. Kopernika 27, 31-501 Kraków 
e-mail: piotr.klepacki@uj.edu.pl 
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REALIZACJA PROJEKTU PILOTA ŻOWEGO „HORTITERAPIA 
METODĄ WSPOMAGANIA REHABILITACJI DZIECI 
Z ZABURZENIAMI NARZ ĄDU RUCHU-PACJENTÓW 

SZPITALA ŚW. LUDWIKA W KRAKOWIE” 
 

1Monika Pawłowska, 1Anna Wilczyńska, 2Elżbieta Nowotarska, 3Hubert Lamański 
1 Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie 
2 Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 
3 Pracownia florystyczna Flower Land, Kraków 

 

Hortiterapia stanowi ważny element Programu „Ogród Zdrowia” realizowanego przez Szpital 
św. Ludwika w partnerstwie z Ogrodem Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katedrą 
Roślin Ozdobnych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i Pracownią Florystyczną Flower 
Land. Program „Ogród Zdrowia” wykorzystuje terapeutyczne, rehabilitacyjne i rekreacyjne 
walory pracy ogrodniczej, roślin i przestrzeni ogrodu w procesie leczenia dzieci. Leczniczą 
funkcję przyrody docenił już Hipokrates z Kos, ojciec medycyny, uważając że natura jest 
lekarzem wszystkich chorób. W ramach Programu „Ogród Zdrowia”, w okresie od lipca do 
września 2011 roku, został przeprowadzony projekt pilotażowy „Hortiterapia metodą 
wspomagania rehabilitacji dzieci z zaburzeniami narządu ruchu-pacjentów Szpitala św. 
Ludwika w Krakowie”. Stanowił on innowacyjne w skali całego kraju przedsięwzięcie 
wykorzystania przez szpital dziecięcy ogrodoterapii jako formy usprawniania pacjentów, w 
partnerstwie strategicznym z dużymi instytucjami uniwersyteckimi. Jako miejsce realizacji 
wybrano Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, sąsiadujący ze szpitalem. 
Beneficjentami projektu byli pacjenci Działu Rehabilitacji uczestniczący w turnusach 
rehabilitacyjnych, w wieku od 7 do 16 lat, głównie z problemami neurologicznymi (mózgowe 
porażenie dziecięce, problemy pourazowe). Beneficjenci brali udział w sesjach hortiterapii na 
podstawie skierowania od lekarza prowadzącego. Nad przygotowaniem i prowadzeniem zajęć 
czuwał zespół terapeutyczny w składzie: lekarz rehabilitacji, rehabilitant-terapeuta zajęciowy, 
psycholog, botanik, ogrodnik, florysta i wolontariusze. Wartością dodaną projektu był udział 
rodziców dzieci w równoległych zajęciach wspierających prowadzonych przez psychologa na 
terenie Ogrodu Botanicznego. Całe przedsięwzięcie zostało zrealizowane w oparciu o zasoby 
własne partnerów. Prowadzone zajęcia koncentrowały się na następujących obszarach: 1. 
Uprawa i pielęgnacja roślin 2. Ścieżka sensoryczna 3. Ścieżka rehabilitacyjna 4. Warsztaty 
florystyczne. W nowym sezonie ogrodniczym 2012 roku hortiterapia zostanie włączona do 
programów usprawniania dzieci z zaburzeniami narządu ruchu, pacjentów Działu 
Rehabilitacji Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w 
Krakowie, przy dalszej partnerskiej współpracy z Ogrodem Botanicznym Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Katedrą Roślin Ozdobnych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz 
Pracownią Florystyczną Flower Land. 
Pełny tekst wystąpienia dostępny na stronie internetowej konferencji: 
http://www.zielen.ogr.ar.krakow.pl/sptz.php?id=konferencja_hortiterapia 
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