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Konkurs Zielony Poznań formą uaktywniania mieszkańców dużej aglomeracji
w zakresie ogrodniczym
mgr inż. Ewelina Murzydło
Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa
Urząd Miasta Poznania
ul.28 Czerwca 1956 r. nr 404
61-441 Poznań
tel.61 878 50 49
ewelina_murzydlo@um.poznan.pl
Program Zielony Poznań łączy w sobie konkurs Zielony Poznań z edukacją ekologiczną
Akademia Zielony Poznań.
Konkurs Zielony Poznań wpisuje się w program ochrony środowiska w działanie –
Edukacja ekologiczna i działania prośrodowiskowe, kierunek interwencji – zmiana zachowań
społeczeństwa na proekologiczne. Celem konkursu jest edukacja społeczna poprzez kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców w zakresie estetyki i kultury kształtowania terenów zieleni w miejscu zamieszkania, jak i w pracy oraz utrwalanie wizerunku Poznania
postrzeganego jako miasto zieleni. Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 1994 roku i zgro madziła nieco ponad 160 obiektów. Nabór do XXV edycji konkursu zakończył się liczbą aż
7 152 obiektów zgłoszonych do rywalizacji. W okresie 25 lat taka liczba zgłoszeń była rekordem. Po 25 latach Klub Szyderców Bis przygotował piosenkę, która stała się hymnem konkursu i podsumowała ćwierć wieku spotkań.
W 2023 roku konkurs Zielony Poznań obchodzi trzydziestolecie. Na trwale wpisał się
w pamięć mieszkańców Poznania, którzy z wielkim zamiłowaniem, troską i dbałością podchodzą do przyrody i swojego najbliższego otoczenia.
W dotychczasowych 28 edycjach konkursu wzięło udział ponad 91 tys. uczestników.
Adresowany jest on do mieszkańców Poznania, instytucji, organizacji społecznych, spółdzielczych, wspólnot mieszkaniowych (w tym np. budynków komunalnych) oraz podmiotów gospodarczych wszystkich sektorów, które zgłaszają swoje ukwiecone balkony, ogrody
przydomowe, zieleńce, pasy zieleni, zielone dachy, działki na terenach Rodzinnych Ogrodów
Działkowych lub stowarzyszeń działających na rzecz działkowców.
Konkurs obejmuje dwa etapy: I – osiedlowy i II – miejski. Komisje ds. oceny i wyboru
obiektów w I i II etapie konkursu oceniają obiekty w sześciu kategoriach na podstawie nastę pujących kryteriów i skali ocen:
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a)

ogólne walory estetyczne: 0–5 pkt,

b)

układ kompozycyjny uwzględniający trafność doboru roślin: 0–5 pkt.

W pierwszym etapie konkursu, przedstawiciele Rad Osiedli, Okręgowego Zarządu Polskiego
Związku Działkowców, Zarządu Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz stowarzyszeń działających na rzecz działkowców dokonują oceny do 20 lipca. Najwyżej ocenione przechodzą do
etapu drugiego konkursu. Prezydent Miasta Poznania powołuje Miejską Komisję Konkursową, złożoną z przedstawicieli Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu, Katedry Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu oraz Katedry Roślin Ozdobnych Dendrologii i Sadownictwa
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców, Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania i Urzędu Miasta. Do 30 sierpnia komisja rekomenduje Prezydentowi najciekawsze i najwyżej punktowane obiekty zgłoszone w sześciu
kategoriach konkursu.
Ponadto przyznawane są wyróżnienia Dyrektora Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu
im. A. Mickiewicza w Poznaniu (w 2022 roku w kategorii Zieleń i woda) oraz Kierownika Kate dry Roślin Ozdobnych Dendrologii i Sadownictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
za Ogród sprzyjający hortiterapii czynnej i biernej.
Pomysłowość poznanianek i poznaniaków na przestrzeni 29 edycji konkursu w poszczególnych kategoriach jest ogromna i obejmuje: aranżacje, ogrody naturalistyczne połączone z nieustającą pasją do roślin, tworzenie zielonych przestrzeni sprzyjających
mieszkańcom, zamiłowanie do ekologicznej uprawy kwiatów, warzyw, pomysłowe elementy
małej architektury ogrodowej z kompozycjami kwiatowymi. Świadczy to o nieustającej pasji
do roślin i dbałości o przyrodę, co sprzyja upiększaniu wizerunku Poznania postrzeganego zawsze, jako miasto zieleni.
Spotykane są założenia: kolekcjonerskie, terapeutyczne, wertykalne, wielofunkcyjne,
bajkowe, wielownętrzowe, z niekonwencjonalnym doborem roślin i aranżacją, dbałością
o estetykę. Pojawiły się ogrody, z roślinami odpornymi na suszę.
W ciągu 29 lat do konkursu zgłaszali się nie tylko indywidualni mieszkańcy ukwiecający swoje ogrody przydomowe, działki i balkony, ale także firmy i instytucje, które zielonymi
aranżacjami upiększają Poznań, podwyższając walory estetyczne, jakość życia społeczności
lokalnych oraz odgrywające ważną rolę w urbanistyce i klimacie miasta. W gronie laureatów
konkursu znalazły się znane firmy: Międzynarodowe Targi Poznańskie, Malta SKI, Dawne Zakłady Farmaceutyczne POLFA, obecnie Glaxo Smith Kline Pharmaceuticals S.A, Telekomuni2

kacja Polska S.A, Poznańska Energetyka Cieplna przy ul. Świerzawskiej, restauracje: Umberto,
Cafe Bordo, Ptasie Radio, spółdzielnie mieszkaniowe: Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Winogrady, Spółdzielnia Mieszkaniowa Wielopolanka oraz wiele Instytucji takich jak: przedszkola, szkoły, domy pomocy społecznej, parafie, Schronisko dla zwierząt przy ulicy Bukowskiej. Od 2019 roku instytucje, organizacje społeczne, spółdzielcze, podmioty gospodarcze
wszystkich sektorów, wspólnoty mieszkaniowe (w tym budynki komunalne) mogą ubiegać
się o Tytuł Prezydenta Miasta Poznania za najbardziej zazielenioną i ukwieconą elewację oraz
za najpiękniejszy ogród społeczny.
Konkurs Zielony Poznań poprzez współpracę rad osiedli, instytucji oraz uczestników
wpływa na świadomość i kształtowanie postaw proekologicznych oraz dbałość o estetykę
miasta. Faktem jest, że miasto Poznań jest zielone, a przebywanie wśród zieleni ma przecież
zbawienny wpływ na zdrowie człowieka.
W 2022 roku wprowadzono działania edukacyjne pod nazwą Akademia Zielony Poznań. Jest to cykl wydarzeń skierowanych do przyszłych i obecnych sympatyków oraz pasjonatów zieleni. Tematyka wydarzeń dotyczy m.in. nowych trendów w projektowaniu
i uprawie, a także obejmuje organizację zielonych warsztatów oraz lekcji przyrody dla dzieci.
W ramach tych działań przygotowano artykuły, które ukazały się w miesięczniku Senioralny
Poznań dla Seniorów i Seniorek:
1. „Kwiaty wokół nas” to pierwszy z serii artykułu prof. UPP dr hab. Agnieszki Krzymińskiej
z Katedry Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, który przybliżył wątek roślin ozdobnych i nowych trendów w projektowaniu roślin
na balkonie, w ogrodzie, czy w przestrzeni publicznej.
2. „Warzywa warte przypomnienia” dr inż. Jolanty Lisieckiej z Katedry Warzywnictwa Uniwersytetu Przyrodniczy w Poznaniu, przedstawiający warzywa, po które warto sięgnąć i przypomnieć sobie te mniej znane, między innymi po to, aby urozmaicić codzienną dietę,
odnaleźć smak i zapach zapamiętany w dzieciństwie, czy odtworzyć danie odkryte w czasie
dalekiej podróży, a może po prostu po to, aby upiększyć ogród różnorodnością form, tekstur
i kolorów.
3. „Zielony Poznań” opisujący kolejną (XXIX) edycję konkursu, jego zasady i organizację oraz
informację o plenerowym wydarzeniu w Parku Wilsona, podczas wydarzenia Akademia Zielony Poznań, zrealizowanym 7 maja 2022. Hasłem przewodnim warsztatów i spotkań było „Zainspiruj się wiosną”. W zielonych warsztatach uczestniczyło czynnie około 300 osób w tym
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dzieci i osoby dorosłe. Celem warsztatów było zapewnienie dorosłym i dzieciom kontaktu
z przyrodą, pogłębianie wiedzy przyrodniczej oraz zainteresowanie ekologią i propozycjami
kreatywnych zabaw z wykorzystaniem przyrody.
Podczas zielonych warsztatów mieszkańcy miasta Poznania zapoznali się z praktyczną
wiedzą w zakresie ogrodnictwa, z roślinami wodnymi i bagiennymi, uprawą kwiatów i warzyw, kompostowaniem i segregacją odpadków. Dla dzieci i młodzieży odbyły się również
warsztaty z tworzenia kul kwietnych, dzięki którym pszczoły będą miały pożywienie, a uczestnicy piękny balkon, ogródek czy taras. Podczas imprezy można było stworzyć swoje zielone
arcydzieła, a także otrzymać tytkę dobroci, aby stworzyć rabatę kwietną w domu. Działania
te przyczyniły się do zwiększenia wiedzy mieszkańców miasta w zakresie twórczego spędzania czasu z rodziną.
Działania proekologiczne Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania mają na celu promocję pomysłów i rozwiązań dla mieszkańców, służących
upiększaniu ogrodów i innych terenów zieleni miasta.
Więcej informacji o konkursie i Akademii Zielony Poznań na stronie internetowej:
www.poznan.pl/zielonypoznan, www.poznan.pl/akademiazielonypoznan
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Ogród wrażeń im. Joanny Krause
Prof. UPP dr hab. Agnieszka Krzymińska-Bródka
Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Dr inż. Joanna Krause w latach 1961–2000 była pracownikiem naukowo-dydaktycznym Katedry Roślin Ozdobnych, wówczas Akademii Rolniczej w Poznaniu. Była cenionym
specjalistą w zakresie ozdobnych roślin cebulowych, a także jednorocznych, trwałych niezimujących i bylin. Na podstawie prowadzonych badań napisała wiele cennych prac naukowych i książek, przystępnych zarówno dla specjalistów, jak i amatorów. Była osobą pełną
gracji, o ogromnej wiedzy, mądrości życiowej, skromności i wielkim sercu.
Od wielu lat na terenie kampusu Kolegium Zembala przeznaczonego dla części ogrodniczej Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu istnieje potrzeba stworzenia przyjaznej przestrzeni dla pracowników, studentów
i mieszkańców Poznania oraz innych osób. Odpowiedzią była inicjatywa budowy ogrodu,
podjęta w 2018 roku.
Znana jest nieoceniona rola roślin w życiu człowieka. Praca z nimi m.in. relaksuje,
uczy cierpliwości, wspomaga procesy uczenia się, zwiększa zdolność do koncentracji, wpływa
na poprawę zdrowia fizycznego i psychicznego. Bierne przebywanie wśród roślin oddziałuje
na wiele procesów życiowych i co ważne – pobudza i integruje zmysły. Zatem utworzenie
ogrodu, który łączyłby funkcję edukacyjną, terapeutyczną i wypoczynkową uznano za priorytet.
Przedsięwzięcie to stało się realne dzięki wsparciu finansowemu Fundacji im. Joanny
Krause, przeznaczonemu na realizację konkursu na zagospodarowanie terenu oraz budowę
ścieżek, systemu nawadniania, a także altany.
Do konkursu zgłoszono pięć prac. Decyzją komisji konkursowej przyznano II miejsce
dla Romana Juszczyka i III miejsce dla Tomasza Gorączkowskiego. Końcowo koncepcję ogrodu zmieniono i dostosowano do potrzeb użytkowników.
Utworzony ogród w pierwszej części bazuje na rabatach stymulujących cztery zmysły.
W celu pobudzenia zmysłu wzroku i spełnienia potrzeb emocjonalnych osób korzystających
przygotowano rabaty w kolorach: czarnym, biało-żółtym, pomarańczowo-czerwonym oraz
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różowo-fioletowo-niebieskim. Stymulacja dotyku poprzez dłonie jest możliwa dzięki roślinom
posadzonym w wysokim zagonie. Rośliny dają różne wrażenia – miękkości, twardości, chropowatości, zimna, gładkości, ostrości. Stopy z kolei mogą doświadczyć różnych podłoży
na ścieżce sensorycznej, a także TerraWay i HanseGrand. Pachnący zakątek pobudzi węch.
Rabata traw i ogród wodny dostarczą dźwięków.
W drugiej części ogrodu znajduje się altana, w której będzie można prowadzić zajęcia
praktyczne, ale też wypocząć w ocienieniu. Dla miłośników leżakowania w przerwie między
zajęciami dostępny będzie trawnik lub wypoczynek w sąsiedztwie rabaty iglasto-wrzosowatej
i łąki kwietnej. Do uzyskania przestrzeni przyjaznej dla owadów przyczynił się Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania, przekazując domek dla owadów
oraz wraz z gospodarstwem Hacienda – nasiona roślin.
Trzecia część ogrodu ma charakter użytkowy – z warzywnikiem, kwiatownikiem (warzywnik kwiatowy) oraz planowanym mini sadem.
Życie do ogrodu wniosły rośliny podarowane przez wiele firm i gospodarstw ogrodniczych: Vitroflora, szkółki roślin – Byczkowskich, Stempniewskich, Słowińskich, Dobrepole, Siwek, Hacienda, Niedźwiedź, Kuźnica, Zdunek, Henschke, Anna i Roman Kowalscy, Clematis,
Wieczorek, Ogrody Wodne, szkółki róż Rosarium i Stefan Ciesielski, Gospodarstwo Królik, Dorota i Maciej Raszka, Centrum Ogrodnicze Byliniarnia, Ogrody Hortulus Dobrzyca. Rośliny dostarczył także prof. dr hab. Tadeusz Baranowski, a wsparł finansowo prof. dr hab. Marek
Siwulski. Duży nakład pracy wniósł Jakub Walkowiak, tworząc altanę oraz służąc praktycznymi poradami. Szczególne zasługi za wytężoną pracę przy wielu trudnych pracach należą się
dr. inż. Piotrowi Czuchajowi oraz dr hab. Stanisławie Szczepaniak.
Logo Ogrodu oddaje jego różnorodność, ale też nawiązuje kształtem do telefonu komórkowego. Podobieństwo to jednak ukazuje, że w przestrzeni ogrodu można wypoczywać
i pracować na wiele sposobów, choć obecne tam rośliny mają dostarczać możliwości uważnego obserwowania otoczenia, z pominięciem urządzeń elektronicznych, ale też poszerzania
wiedzy na temat roślin i ich komponowania.
Otwarcie ogrodu 24 sierpnia 2022 roku nie jest przypadkowe, gdyż przypada
w 83 rocznicę urodzin dr inż. Joanny Krause.
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OGRÓD WRAŻEŃ

im. Joanny Krause
darczyńcy

Fundacja im. Joanny Krause
Prof. dr hab. Tadeusz Baranowski
Prof. dr hab. Marek Siwulski

Gospodarstwo Ogrodnicze
Dorota i Maciej Raszka

Wpływ roślin olejkowych na ośrodkowy układ nerwowy
dr inż. n. rol. Anna Nowak
Katedra i Zakład Chemii Kosmetycznej i Farmaceutycznej
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Wykorzystanie roślin olejkowych w naturalnej aromaterapii znane jest od bardzo
dawna. Rośliny te zawierają cenne olejki eteryczne, charakteryzujące się zawartością cennych metabolitów wtórnych, których wdychanie może oddziaływać na wiele dolegliwości.
Zawartość olejku eterycznego w roślinach może być bardzo zróżnicowana. Na przykład
w płatkach róż występuje on w minimalnej ilości (ok. 0,01%), podczas gdy np. w pączkach
goździkowca jest go zdecydowanie więcej (nawet do 20%). Niemniej jednak nawet znikoma
jego ilość może wywrzeć wpływ na ośrodkowy układ nerwowy (OUN). Odpowiednie dobranie gatunków takich roślin w ogrodzie może być pomocne np. w bezsenności, stresie, nerwowości, a nawet w depresji. Ze względu na bezpieczeństwo stosowania i praktycznie brak
skutków ubocznych, wdychanie naturalnych olejków jest polecane wszystkim, a w szczególności osobom w podeszłym wieku. Substancje czynne zawarte w olejkach eterycznych mogą
wspomóc terapię lekami "syntetycznymi”, a nawet w niektórych przypadkach mogą ją zastąpić.
Główne rośliny olejkowe wpływające na OUN:
•

melisa lekarska (Melissa officinalis) – głównymi substancjami czynnymi olejku ete-

rycznego są monoterpeny (cytral, cytronelal i geraniol, linalol); działanie aromaterapeutyczne – uspokajające, wspomagające zasypianie;
•

lawenda lekarska (Lavandula angustifolia) – głównymi substancjami czynnymi olejku

eterycznego jest linalol; działanie aromaterapeutyczne – uspokajające oraz wspomagające
zasypianie;
•

kozłek lekarski (Valeriana officinalis) – głównymi substancjami czynnymi olejku ete-

rycznego są monoterpeny (borneol, kamfen); działanie aromaterapeutyczne – łagodzące stany napięcia emocjonalnego oraz wspomagające zasypianie.
•

rumianek pospolity (Chamomillae anthodium) – głównymi substancjami czynnymi

olejku eterycznego są seskwiterpeny (bisabolol, chamazulen); roślina wykazuje delikatne
działanie uspokajające i rozkurczowe.
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Trujące rośliny doniczkowe we wnętrzach
dr inż. Piotr Czuchaj
Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Rośliny ozdobne we wnętrzach odgrywają kluczową rolę w pochłanianiu zanieczyszczeń i korzystnie wpływają na samopoczucie oraz zdrowie człowieka. Mimo pozytywnego oddziaływania, rośliny we wnętrzach, przy braku pełnej wiedzy o danym taksonie, mogą
stanowić również zagrożenie. Duża liczba roślin w pomieszczeniach może powodować negatywne skutki. Wiele z nich ma toksyczne części lub jest toksyczna na pewnych etapach swojego życia. Toksyczność roślin wynika z dużej różnorodności toksyn, w tym alkaloidów,
glikozydów, białek i aminokwasów, które znajdują się w roślinach. Niektóre stanowią poważne zagrożenie tylko dla niektórych ludzi, takich jak niemowlęta, osoby starsze lub alergicy.
Do roślin, na które powinno zwrócić się uwagę należą m.in.: figowiec benjamiński, epipremnum złociste, kliwia pomarańczowa, szeflera, monstera dziurawa, wilczomlecz piękny.
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Sylwoterapia jako element terapii naturą poprzez kontakt z drzewami
mgr inż. Roman Juszczyk
RJ Ogrody
Kuźnica
Drzewa towarzyszyły człowiekowi od zawsze. Stanowiły choćby budulec dla wznoszonych domów czy materiał do tworzenia broni. Podstawową funkcją, jaką spełnia drzewo jest
jednak produkcja tlenu, o czym często się zapomina. Z ważnych aspektów posiadania drzew
należy zaznaczyć funkcję biologiczną, niezmiernie istotną dla zdrowia i życia człowieka w czasach zmian klimatu. Pochłaniają pyły zawieszone, wpływają na gospodarkę wodną, przeciwdziałają erozji, ograniczają zjawisko „wyspy ciepła” w miastach. Okazuje się także, iż drzewa
również wpływają na zdrowie i życie ludzi w inny sposób.
Terapia za pomocą tej grupy roślin nazywana jest sylwoterapią. Jest to jedna z technik
medycyny alternatywnej, która bazuje na przebywaniu w otoczeniu i dotykaniu drzew oraz
krzewów. W myśl jej zasad, osoby korzystające z sylwoterapii mogą znacząco poprawić swoje
samopoczucie, odporność czy też ogólną sprawność organizmu. Jest to technika nieinwazyjna, niemal pozbawiona przeciwwskazań – jedynym z nich jest alergia, która znacząco utrudni
przebywanie w otoczeniu drzew i krzewów.
Osobom, które zastanawiają się, jak sylwoterapia może pomóc, warto pokazać przede
wszystkim badania naukowe. Wskazują one m.in. na skuteczność sylwoterapii u dzieci z zespołem Downa, a także u osób cierpiących na fonofobię. Istnieją również dane, które dowodzą, że leczenie drzewami może przeciwdziałać chorobom cywilizacyjnym.
Jak to działa? Olejki drzew i krzewów wydzielają fitoncydy, które mają działanie przeciwzapalne oraz jonizują powietrze, a co za tym idzie, wspomagają układ oddechowy człowieka i poprawiają ogólne samopoczucie. Już półgodzinny spacer daje zaskakujące efekty.
Zdaniem wielu badaczy przebywanie wśród drzew zwiększa poczucie własnej wartości, empatię, szacunek do siebie i innych, zmniejsza niepokój, pomaga w radzeniu sobie ze stresem
czy gniewem, poprawia kreatywność oraz zwiększa koncentrację. To tutaj najlepiej też złapać
dystans do codziennych problemów i trosk.
Najbardziej pozytywny wpływ na ludzką psychikę spośród wszystkich drzew ma buk.
Przebywanie w jego pobliżu poprawi nastrój i ukoi skołatane nerwy. Buk wspomaga też koncentrację i pozwala odzyskać pewność siebie.
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Brzoza jest dobra na wszystko. Pomoże zwłaszcza osobom żyjącym w stresie. Przebywając w jej pobliżu można wyciszyć się i uwolnić od negatywnych emocji. Także jesion czy
lipa skutecznie uspokoją. Z kolei modrzew doda energii i wzmocni. Sosna skutecznie przeciwdziała depresji, przywraca równowagę, likwiduje zmęczenie i poczucie zniechęcenia, a świerk
nastroi bardziej optymistycznie.
W celu skorzystania z dobrodziejstwa drzew warto znać pomocne techniki. Najpierw
wybiera się gatunek drzewa, do którego będzie można regularnie się przytulać. Ważne, aby
drzewo było zdrowe, bez narośli, uszkodzeń, liści pokrytych plamami czy innych objawów
chorobowych. Po prostu obejmuje się je rękoma i przytula.
Najlepiej robić to regularnie, choćby 10–15 minut w tygodniu. Drzewa emitują najwięcej pozytywnej energii wiosną, gdy budzą się do życia oraz w porze kwitnienia, obdarzają
nią także w czasie pełni lata, gdy dojrzewają ich owoce.
W ramach stosowania różnych technik sylwoterapii można również wybrać się
do lasu, usiąść w wygodnej pozycji pod drzewem, zamknąć oczy i posłuchać szumu liści. Spacer po lesie oraz delektowanie się ich zapachem i piękną zielenią to też dobry sposób na po prawę samopoczucia.
W Polsce jest dobry dostęp do powierzchni leśnych – stanowią one aż 1/3 obszaru całego kraju. To niezwykły komfort i możliwość zachowania dużego wyboru przestrzeni, po której można się poruszać. Tym samym nie grozi rutyna, a dotykanie różnych drzew może
znacząco urozmaicić cały proces. I choć z pozoru koncepcja sylwoterapii nie brzmi naukowo
i medycznie, warto wypróbować ją na sobie. Otrzyma się wówczas jasną odpowiedź na pytanie, co natura daje człowiekowi, czyli spokój, odprężenie i dobre samopoczucie.
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Hortiterapia jako element aktywizacji zawodowej dorosłych z ASD
dr Edyta M. Nieduziak
Instytut Pedagogiki
Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Grażyńskiego 53, 40-126 Katowice
edyta.nieduziak@us.edu.pl
ASD (Autism Spectrum Disorders), czyli spektrum zaburzeń autystycznych jest zaburzeniem neurorozwojowym, którego skutki odczuwane są przez całe życie. Charakteryzuje się
deficytami w społecznym komunikowaniu się i interakcjach społecznych oraz ograniczonymi,
uporczywymi wzorcami zachowania, zainteresowań i aktywności. Profile tych objawów oraz
ich nasilenie są bardzo różne, co powoduje liczną odmienność wśród osób z autyzmem.
Specyfika tych zaburzeń powoduje, że osobom z ASD łatwiej jest podejmować aktywności niewymagające bezpośredniego i intensywnego kontaktu z innymi osobami, choć, jak
wszyscy ludzie, mają potrzebę relacji interpersonalnych. Zajęcia związane z ogrodnictwem
mogą okazać się wskazaną formą rehabilitacji społecznej i zawodowej tej grupy osób. Z jednej strony bowiem kształtują takie cechy jak poczucie odpowiedzialności, staranność w zajmowaniu się roślinami, zmysł obserwacji niezbędny w spostrzeganiu zmian natury: zarówno
zmian pogodowych, jak i zmian zachodzących w roślinach; z drugiej strony prace w ogrodzie
wymagają współdziałania z innymi osobami, co sprzyja nawiązywaniu relacji interpersonalnych, nabywaniu kompetencji społecznych, takich jak współpraca, koordynacja zadań, wykonywanie poleceń etc.
Niebagatelną rolę odgrywa również regularna struktura prac ogrodniczych sprzyjająca
cechom osób z ASD, przy jednoczesnym stwarzaniu warunków zachęcających do minimalizacji wpływu rutyny poprzez konieczność pominięcia niektórych elementów czynności w wyniku zaistniałych warunków pogodowych np. podlewania, gdy pada deszcz. Ponadto zajęcia
hortiterapeutyczne wiążą się ze stymulacją zmysłów w naturalnych okolicznościach, co można wykorzystać jako element wyrównywania hiper- bądź hipo-reaktywności na określone
bodźce czy sensoryczne aspekty otoczenia.
Zważywszy na fakt, że od paru lat obserwuje się w Polsce pokolenie dorosłych osób
z autyzmem, opuszczających placówki edukacyjne, rehabilitacja z wykorzystaniem hortiterapii może być interesująca jako forma aktywizacja zawodowej. Najczęściej jest ona realizowa11

na w placówkach dla dorosłych osób z niepełnosprawnością, takich jak warsztaty terapii zajęciowej, środowiskowe domy samopomocy, albo w szkołach specjalnych. Przykładem tego
typu działań są projekty Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego „Radość życia” w Sandomierzu, działającego przy Caritas Diecezji Sandomierskiej, skierowane do dorosłych osób z autyzmem. W ich ramach, osoby z ASD uczestniczyły m.in. w warsztatach ogrodniczych oraz
zajęciach hortiterapeutycznych przygotowujących do dalszej aktywności na ryku pracy.
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Działalność z zakresu terapii ogrodniczej Fundacji La Zebra
dr Magdalena Kossak
psycholog
Fundacja La Zebra
Fundacja La Zebra prowadzi zajęcia z terapii ogrodniczej, przeznaczone dla dzieci
i młodzieży, dorosłych i seniorów oraz osób z różnymi niepełnosprawnościami m.in. zaburzeniami psychicznymi, autyzmem, chorobami neurodegradacyjnymi, niepełnosprawnością intelektualną. Fundacja od 10 lat prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy zlokalizowany
na wsi w powiecie sandomierskim. Podopieczni w ramach zajęć ogrodniczych zagospodarowują rozległy, bo ponad 1,5 hektarowy teren wokół budynku. Wspólną pracą udało się stwo rzyć piękny ogród sensoryczny.
Jak pokazuje nasze doświadczenie, dla prowadzenia skutecznej terapii ogrodowej nie
trzeba wcale dużego ogrodu ani wielkich nakładów pieniężnych. Przy odrobinie wyobraźni
i inicjatywy można prowadzić skuteczną terapię ogrodniczą. Program zajęć jest tak przygotowany, by każdy z uczestników pracował zgodnie ze swoimi potrzebami, możliwościami i aby
mógł zaakceptować swoje osiągnięcia, jako rezultat własnych zdolności i własnej pracy. Unika się współzawodnictwa, a źródłem satysfakcji dla podopiecznych jest przede wszystkim
rozwój roślin, estetyka zagospodarowanego terenu i pochwała.
Zajęcia ogrodnicze w Fundacji La Zebra trwają przez cały rok. Praca w ogrodzie zaczyna się od zimy i trwa do późnej jesieni. Zimą podopieczni przygotowują sadzonki, pielęgnują
rośliny wewnątrz budynku, wczesną wiosną przygotowują teren do uprawy, sadzą nowe rośliny kwiatowe, krzewy, drzewa oraz warzywa i zioła, a następnie w oczekiwaniu na zbiory
pielęgnują rośliny. Jesień to czas zbiorów oraz przygotowywania ogrodu do zimy. Praca zgodna z naturalnym rytmem przyrody, poczucie odpowiedzialności za rośliny, którymi opiekują
się podopieczni, ma ogromne walory terapeutyczne. Uczestnicy zajęć tworząc i opiekując się
ogrodem, wytwarzają w sobie poczucie odpowiedzialności oraz satysfakcji z dobrze wykonanej pracy. Doświadczają również relaksu psychicznego ze względu na dość mozolną pracę
oraz przebywanie w otoczeniu pięknej przyrody. Na poprawę samopoczucia podopiecznych
ma wpływ powtarzalność czynności oraz konieczność regularnego ich wykonywania.
Jednak praca w ramach zajęć z hortiterapii nie kończy się na zbiorach, ponieważ
wszystko, co zostanie wytworzone w ogrodzie, jest potem przetwarzane w pracowni gospo13

darstwa domowego i zaradności życiowej, gdzie podopieczni razem z terapeutami przygotowują przetwory z warzyw i owoców oraz w pracowni artystyczno-rękodzielniczej, gdzie zebrane rośliny wykorzystywane są do wytwarzania prac plastycznych. Uczestnicy poszerzają
swoją wiedzę na temat pielęgnacji roślin, ich zastosowania, a także wiadomości z zakresu
planowania zagospodarowania przestrzeni w ogrodzie.
W czasie zajęć z hortiterapii wykorzystywana jest estetyka roślin związana z barwami,
pokrojem, sezonową zmianą walorów dekoracyjnych, co dostarcza bodźców pozytywnie
wpływających na postrzeganie rzeczywistości. Zajęcia ogrodnicze przyczyniają się do poprawy koordynacji ruchowej, kondycji fizycznej. Pozwalają na obniżenie stresu, napięcia i agresji, podniesienie poczucia własnej wartości i pewności siebie, poczucia akceptacji, poprawę
stosunków międzyludzkich, ukierunkowanie na działanie. Stymulują również procesy poznawcze i emocjonalne. Dają możliwość wyrażenia siebie i rozwijają kreatywność. Czynności
takie jak układanie kwiatów i innych roślin, projektowanie i zakładanie ogrodu, przyczyniają
się do ekspresji uzdolnień. Uczestnicy po posadzeniu roślin czy zakończeniu jakiegoś etapu
realizowanego projektu są zadowoleni, czują się dumni, co korzystnie wpływa na samoocenę. Prowadzi to do zmniejszenia niepokoju, stresu i przynosi efekt wyciszenia. Dzięki terapii
ogrodniczej osiągnięte zostają również takie cele terapeutyczne jak zwiększenie koncentracji
uwagi, polepszenie umiejętności radzenia sobie z problemami, poprawa samodzielności i niezależności.
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