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ODBIORCY HORTITERAPII XXI WIEKU
mgr inż. Jarosław Olewicz
Biznes Ogrodniczy
Hortiterapia, czyli terapia ogrodnicza, jest dziedziną socjoogrodnictwa, które zajmuje się
współzależnościami między ogrodnictwem a człowiekiem. Kontakt z przyrodą w życiu człowieka
spełnia ważne funkcje w przebiegu kształtowania jego osobowości.
Dla kogo przeznaczona jest terapia ogrodnicza? Dla wszystkich, ponieważ stosowana jest
w przypadku różnych grup odbiorców, w różnym wieku.
Obecnie w społeczeństwie można wyróżnić kilka typów odbiorców, zwanych pokoleniami:
Boomersów, X, Y oraz Z. Kryteria demograficzne są cechami łatwymi do określenia. Niektóre
z nich (np. wiek) przekładają się bezpośrednio na zachowanie i styl życia.
BabyBoomers – osoby urodzone w latach 1946–1964 mają silnie zbudowaną pozycję oraz
autorytet. Urodzeni w patriarchacie rozumieją świat poprzez strukturę pionową. Ich poczucie
własnej wartości opiera się na sukcesach zawodowych, a tradycyjny podział ról w rodzinie widzi
kobiety przede wszystkim w rolach matek i żon, a ojców, jako dostarczycieli finansowego
bezpieczeństwa i stabilizacji.
Pokolenie X - osoby urodzone w czasach rewolucji obyczajowej, która wstrząsnęła
konserwatyzmem i tradycjonalizmem poprzedniego pokolenia. Obok produkcji zaczęły królować
usługi, co wymogło naukę miękkich umiejętności i inwestowania w komunikację oraz sposób
przekazu. Wartościami stają się samodzielność i indywidualizm, a wszelkie formy autorytarnego
zachowania są traktowane, jako przejaw odbierania wolności.
Pokolenie Y - urodzeni w latach 80. i 90. |Pokolenie określane mianem millenialsów
obejmuje osoby wychowywane często w dobrobycie (rodzice chcieli jak najlepszych warunków
dla rozwoju swego dziecka). Ciężka praca przestała być wartością, a pomysł i jego błyskawiczna
realizacja w postaci dobrego virala w internecie czy start-up’a stały się chlebem powszednim
dostępnym na wyciągnięcie ręki.
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Generacja Z składa się z indywidualistów, często nawet samotników, którzy są niepokorni,
czasami wręcz egoistyczni. Ich spojrzenie na świat cechuje realizm, który skierowany jest
w stronę pesymizmu. Jednocześnie są to osoby bardzo kreatywne, ceniące samorozwój
i niezależność. Pokolenie Z ulega trendom bardzo łatwo. Mówi się, że to generacja X zachłysnęła
się reklamą i była na nią podatna, jednak wszystko wskazuje na to, że Z przebija ją pod tym
względem. Co więcej, ulegają oni nim często zupełnie nieświadomie.
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ROŚLINY W MIESZKANIU
dr inż. Piotr Czuchaj
Katedra Roślin Ozdobnych
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Dąbrowskiego 159, 60-594 Poznań
tel.: 61- 848-7936, e-mail pczuchaj@up.poznan.pl
W ostatnich latach rośliny do dekoracji wnętrz zyskały na popularności. W sklepach
internetowych oferowany jest interesujący asortyment tej grupy roślin. Ich popularności można
się doszukiwać w kampaniach promujących zdrowy styl życia. Wiele akcji promocyjnych jest
nastawionych w kierunku korzystnego oddziaływania roślin na nasze zdrowie. W mediach
bardzo dużo jest informacji dotyczących zanieczyszczeń powietrza i zagrożeń z tym związanych.
Analizując doniesienia naukowe, problem zanieczyszczonego powietrza nie jest nowym
aspektem badawczym. Już w latach ’80 ubiegłego stulecia zaczęto zwracać większą uwagę na to,
co zawiera powietrze, nie tylko to na zewnątrz, ale również w przestrzeni zamkniętej.
Przebywając w pomieszczeniach, człowiek nie jest w stanie wyczuć wszystkich szkodliwych dla
zdrowia substancji lotnych. Dłuższy w nich pobyt powoduje, szybkie przyzwyczajenie się do
otaczających zapachów i ich odczuwania.
Jako pierwsi, na jakość powietrza zwrócili uwagę naukowcy z Amerykańskiej Agencji
Kosmicznej NASA. Badali oni sposoby oczyszczania i uzdatniania powietrza w szczelnie
zamkniętych wnętrzach. Wytypowali 50 gatunków roślin doniczkowych, zwracając uwagę na
skuteczność usuwania substancji chemicznych z powietrza, intensywność transpiracji oraz
łatwość pielęgnacji.
Na podstawie licznych badań wykazano, że obecność żywych roślin doniczkowych
korzystnie wpływa na samopoczucie oraz zdrowie człowieka. Rośliny w szkolnych klasach
zmniejszają występowanie bólów głowy, chorób gardła, obniżają ciśnienie krwi, puls, suchość
skóry, zmniejszają kaszel, poprawiają samopoczucie nauczycieli i uczniów. Zwiększają także
zdolność koncentracji i wydajność pracy.
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CHWASTY JAKO ELEMENT ZRÓWNOWAŻONEJ DIETY
dr Małgorzata Kalemba-Drożdż
Zakład Biochemii, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga –Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
tel.: 12 2524506, e-mail mkalemba-drozdz@afm.edu.pl

Chwast to roślina dziko rosnąca, która niekorzystnie wpływa na rozwój gatunków uprawnych,
konkurując z nimi o wodę, składniki pokarmowe i światło. Chwasty, jako rośliny niepożądane, są
niszczone różnymi metodami np. przy pomocy herbicydów lub mechanicznie. Tymczasem wiele
gatunków chwastów jest roślinami jadalnymi, zatem niszcząc je lub kompostując, traci się
ogromny ich potencjał poprawiający zdrowie człowieka.
Warzywa zielone są uznawane obecnie za „superfood”, czyli żywność o wyjątkowo
wysokich walorach zdrowotnych. Warzywa liściaste zajmują szczyt listy najzdrowszych warzyw.
Są to: rukiew wodna, kapusta pekińska, burak liściowy, szpinak, cykoria, sałata masłowa,
pietruszka, jarmuż, rukola. Tymczasem dziko rosnące rośliny z własnego ogrodu mogą okazać się
o wiele bardziej wartościowe niż warzywa uprawiane na masową skalę i dostępne w sklepach.
Na przykład pokrzywa (Urtica dioica) zawiera dużo wapnia, magnezu i prowitaminy A,
potasu i witaminy K. Ziele pokrzywy działa krwiotwórczo, oczyszczająco, zwiększa odporność,
obniża ciśnienie krwi i reguluje stężenie glukozy we krwi. Nasiona pokrzywy zasobne w kwas
linolowy i witaminę E były uznawane za środek zwiększający potencję.
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Mniszek lekarski (Taraxacum officinale) jest chwastem bogatym w karotenoidy, witaminę
K, witaminę E, kwas foliowy, żelazo, wapń, oraz wielonienasycone kwasy tłuszczowe z rodziny
omega-3. Kwiaty mniszka zawierają dużo luteiny, żółtego barwnika z grupy karotenoidów, który
występuje w plamce żółtej w siatkówce oka i jest silnym przeciwutleniaczem. Mniszek jest
ceniony ze względu na właściwości żółciopędne i odtruwające. Stosuje się go w kamicy
żółciowej, wspomagająco w wirusowym zapaleniu wątroby, w początkowych stadiach cukrzycy.
Podagrycznik (Aegopodium podagraria) - roślina inwazyjna, trudna do zwalczenia.
Tymczasem jest bogatym źródłem potasu, magnezu, cynku, karotenoidów i witaminy E. Ma
działanie uspokajające, moczopędne i przeciwzapalne, stosowano go w leczeniu podagry
i artretyzmu.
Zgodnie z aktualnymi wytycznymi dietetycznymi w codziennym jadłospisie przynajmniej
połowę każdego posiłku powinny stanowić warzywa. Ponadto badania nad dietą MIND
potwierdzają istotną rolę zielonych warzyw w utrzymaniu funkcji układu nerwowego
i zapobieganiu

chorobom

neurodegeneracyjnym.

Jednym

z

kluczowych

czynników

warunkujących wysoką wartość odżywczą diety jest jej różnorodność, zatem warto rozważyć
włączenie do niej chwastów jako kolejnej porcji zielonych warzyw. Chwasty są smaczne, więc
warto je jeść dla zdrowia i dla przyjemności.
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TOPINAMBUR –
ROŚLINA O WSZECHSTRONNYM ZASTOSOWANIU
dr inż. Stanisław Gładysiak
Zakład Nasiennictwa Roślin Rolniczych, Katedra Agronomii
Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

W starszych opracowaniach dla tej rośliny używa się nazwy bulwa, a w nazewnictwie
botanicznym słonecznik bulwiasty – Helianthus tuberosus L., rodzina astrowate – Asteraceae.
Topinambur pochodzi z południowych terenów Ameryki Północnej. W Europie znany jest od
początku XVII wieku, a na terenach Polski znaczenie gospodarcze zaczął mieć w XIX wieku. Wiele
informacji o tej roślinie zawartych jest już w encyklopedii rolnictwa z 1873 roku (tom I).
W Polsce z roślin okopowych kłębowych dominują w uprawie ziemniaki. W Wielkopolsce
w statystykach rolniczych powierzchnia uprawy topinamburu wynosi od 33 ha w 1878 roku do
150 ha w 1900 roku. W późniejszych latach brak jest danych. W Polsce większe zainteresowanie
topinamburem było w latach 50. i 60. XX wieku. Do czasów dzisiejszych największym
zainteresowaniem cieszy się uprawa topinamburu dla zwierzyny dzikiej, również w celu
ograniczenia szkód powodowanych w uprawach rolniczych. Sadzenie bulw na obrzeżach
i polanach leśnych prowadzi służba leśna i koła łowieckie. Topinambur spotyka się w ogródkach
przydomowych i działkowych raczej, jako wieloletnią roślinę ozdobną lub żywopłotową. Jest
rośliną przydatną do ochrony środowiska np. obsadzania wysypisk śmieci, hałd pokopalnianych,
ochrony dróg przed zaśnieżaniem, jako odnawialne źródło energii do produkcji biogazu, etanolu
i do bezpośredniego spalania słomy. W ostatnich latach zwiększa się zainteresowanie
topinamburem, jako rośliną jadalną i leczniczą.
Topinambur ma wszechstronne wykorzystanie. Pędy i kłęby (bulwy) są cenną paszą dla
zwierząt. W żywieniu ludzi wykorzystuje się bulwy. Cennym składnikiem jest wielocukier inulina
składająca się 35 cząsteczek D-fruktozy. Bulwy zawierają jej 17-20% co stanowi 50-56% s. m.
Pozostałe składniki stanowią cukry proste (fruktoza i glukoza, rozpuszczalny błonnik, związki
pektynowe, witaminy, głównie C oraz białko o wysokiej wartości odżywczej. Inulina
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rozpuszczalna jest w soku komórkowym, dzięki czemu bulwy zachowują odporność na niskie
temperatury, nawet poniżej -20 ℃. Cecha ta pozwala przetrzymywać bulwy w warunkach
polowych przez okres zimy, ale jest również wadą, zachwaszczając plantację w latach
następnych.
Topinambur wykorzystuje się jako:
- karmę dla zwierząt, bulwy surowe, parowane, pędy jako zielonkę, kiszonki (np.: zwiększają
produkcję i jakość mleka oraz mięsa);
- pokarm dla ludzi np. jako składnik zup, sałatek, placków i chipsów;
- surowiec do produkcji syropu i cukru fruktozowego, alkoholu, którego ze zbioru
jesiennego można uzyskać 38 l z 1 tony bulw, z części nadziemnych 41 l, a z bulw kopanych
wiosną 80-90 l spirytusu.
Pędy służą jako substrat do produkcji biogazu, jako podłoże do uprawy grzybów
(boczniaka). Na polskim rynku dostępny jest dietetyczny środek spożywczy Topinulin bazujący
na topinamburze. Produkty z topinamburu polecane są w niedomaganiach układu krążenia,
przewodu pokarmowego, cukrzycy. Inulina rozkładana jest przez mikroflorę w jelicie grubym
i nie jest do tego procesu potrzebna insulina.
Charakterystyka
Topinambur pod względem pokroju podobny jest do słonecznika zwyczajnego. Ma mniejszy
koszyczek (kwiatostan). Jest rośliną dnia krótkiego i w warunkach polskich nie wykształca
płodnych nasion. Rozmnażany jest poprzez oddzielanie bulw, wyrastających na zakończeniach
pędów podziemnych. Bulwy najczęściej są kształtu gruszkowatego, wrzecionowatego, czasem
niekształtne, o skórze białej, czerwonej. Bulwy dojrzałe nie wytwarzają korka (tkanki wtórnej),
dlatego szybko wysychają.
Roślina osiąga wysokość ponad 3 m i zawiązuje kilkanaście do kilkudziesięciu bulw.
W uprawie polowej największa wysokość rośliny odmiany ‘Rubik’ wyniosła 405 cm, zawiązując
105 bulw o masie 5455 g.
Bardzo duży potencjał plonotwórczy roślinie zapewnia dobrze rozwinięty system
korzeniowy typu wiązkowego, powierzchnia asymilacyjna liści i łodygi, długi okres wegetacji,
przebieg pogody oraz stosowane nawożenie. W warunkach Wielkopolski południowo8

zachodniej uzyskano plon świeżej i suchej masy pędów i kłębów odmiany ‘Rubik’ na glebach
klasy IIIa-IVb odpowiednio 164 i 45 t/ha, a na glebach słabszych, klasy V i VI 134 i 34 t/ha.

Wymagania klimatyczne i glebowe
Topinambur dobrze znosi zmienne warunku klimatyczne. Części nadziemne obumierają
przy temperaturze poniżej -3℃ , natomiast bulwy wytrzymują w glebie temperaturę nawet
poniżej -20℃. W okresie wegetacji topinambur ma zróżnicowane zapotrzebowanie na wodę,
małe od sadzenia do rozpoczęcia wzrostu, a zwiększające się w miarę rozwoju masy
wegetatywnej, najczęściej do początku jesieni. Niski poziom opadów, przy dużych wahaniach w
czasie wegetacji zwykle nie zapewnia wysokich plonów. W latach o opadach w czasie wegetacji
265 mm na glebach klasy IIIa-VI plon suchej masy pędów i bulw wyniósł 21,5 t/ha i był mniejszy
o 19% w porównaniu z latami o opadach 441 mm. Niedobory wody można zmniejszyć, stosując
nawadnianie. Jeden mm wody przy dawce nawadniania 85 mm dał przyrost plonu pędów i bulw
na glebach klasy IIIa-VIb o 263 kg, a na glebach klasy V i VI 412 kg.
Topinambur najlepiej udaje się na glebach przewiewnych, pulchnych, szybko ogrzewających
się i zapewniających dostatek tlenu organom podziemnym. Topinambur można uprawiać na
wszystkich typach gleb, ale najwyższe plony uzyskuje się na glebach średnio zwięzłych.
Przydatność gleb bardzo lekkich i piaszczystych do uprawy topinamburu zależy od stosunków
wodnych, a także intensywności nawożenia organicznego i mineralnego. Gleby ciężkie, zwięzłe,
zaskorupione, źle przewietrzane są nieodpowiednie do uprawy.
Agrotechnika
Topinambur jest rośliną mało wymagającą w stosunku do przedplonu. Ze względu na
zachwaszczanie roślin następczych przez bulwy pozostałe na polu zaleca się jego uprawę poza
płodozmianem lub w płodozmianie paszowym.
Uprawa gleby powinna być możliwie głęboka, do 30 cm. W gospodarstwie ekologicznym
prowadzono doświadczenia z uprawą w systemie bezorkowym, przykrywając roślinę
przedplonową (koniczynę białą, łubin wąskolistny, trawę) czarną włókniną i po obumarciu roślin
uzupełniano nawożenie kompostem, popiołem drzewnym, nawozem Lubanta zawierającym
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fosfor, potas, magnez i siarkę. Na tak przygotowanym polu sadzono topinambur i obsypywano
go na głębokości ok. 6 cm. Ten sposób uprawy można polecać na małych powierzchniach,
w ogródkach działkowych, a z narzędzi wystarczą motyka i grabie.
Topinambur przy obfitym plonowaniu zabiera z pola dużo składników odżywczych. Średnio
w 1 tonie pędów i odpowiednio bulw jest: 10 i 12 kg N, 1 i 3 kg P, 14 i 18 kg K, 1 i 2 kg Mg oraz 7
i 2 kg Ca. W celu zwiększenia żyzności po uprawie przy przeciętnej kulturze i zasobności gleby w
składniki odżywcze można zalecić 30-40 t/ha obornika, 70-100 kg P2O5/ha, 140-180 kg K2O/ha.
Topinambur doskonale wykorzystuje obornik. Jedna tona obornika zwiększa plon pędów
i kłębów o 400 kg, a w warunkach nawadniania o 528 kg. Obornik wzmaga działanie nawożenia
mineralnego, zwiększa zawartość składników odżywczych.
Przygotowanie sadzeniaków i sadzenie
Najlepiej sadzenie wykonać jesienią, bezpośrednio po zbiorze na przygotowanym polu. Przy
sadzeniu wiosną lepiej używać sadzeniaki zebrane bezpośrednio z pola niż przechowywane
w kopcu ziemnym, gdzie jest większe zagrożenie chorobą grzybową - rdzą twardzikową. Terminy
sadzenia przypadają w październiku lub listopadzie, a wiosną jak najwcześniej, najlepiej do
końca kwietnia.
Do sadzenia zaleca się kłęby o masie 40-60 g, ale można wykorzystać drobniejsze o masie
20-40 g. Przy masie 27 i 48 g i rozstawie 40 x 40 cm potrzeba odpowiednio 1,7 i 3,0 t kłębów/ha.
Sadzeniaki o masie od 20-60 g dobrze jest posortować na dwie frakcje, sadząc drobniejsze
gęściej w rzędzie lub po dwie w jednym dołku. Sadzi się ręcznie pod znacznik lub dołownik,
a użycie sadzarki na ogół jest utrudnione ze względu na niewyrównany kształt sadzeniaków. Na
większych plantacjach ze względu na używanie większych maszyn i narzędzi stosuje się rozstawę
70 x 30 cm, na małych poletkach, w ogródkach 40 x 20-40 cm, obsypując sadzeniaki na
głębokość 6-8 cm ziemią.
Chwasty można zwalczać mechanicznie, na większych plantacjach stosując do wschodów
lekką bronę lub bronę chwastownik, po wschodach opielacz i obsypnik bezpośrednio przed
zwarciem międzyrzędzi. Następnie rośliny zacieniają pole, hamując rozwój chwastów.
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Zbiór i zagospodarowanie plonu
Zagospodarowanie topinamburu jest różne, stąd terminy zbioru są różne:
- uprawa na zieloną masę – pierwszy termin np. w lipcu, drugi razem ze zbiorem kłębów;
- uprawa na zieloną masę i kłęby – zbiór w październiku, na suche pędy i kłęby przez zimę
do wczesnej wiosny.
Przechowywanie następuje w kopcach ziemnych lub na polu. Zmniejszenie zagrożenia rdzą
twardzikową uzyskuje się, zostawiając kłęby w polu, każdego roku wybierając inne miejsce
kopcowania, usuwając chore rośliny z pola.
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ROŚLINNE KOSMETYKI
mgr Agnieszka Zdunek
www.jestemzielona.pl
e-mail agnieszka@jestemzielona.pl

Od kilku lat w Polsce jest moda na naturalne kosmetyki roślinne. Liczba osób wytwarzających
i używających roślinnych kosmetyków cały czas zwiększa się. Świadomość konsumentów jest
coraz większa zarówno w zakresie szkodliwego wpływu syntetycznych substancji stosowanych
w kosmetykach przez dużych producentów, jak i w zakresie pozytywnych zmian dla skóry i dla
środowiska, wynikająca z obcowania z roślinami. Okazuje się również, że nie jest konieczna
specjalistyczna chemiczna czy biologiczna wiedza, żeby przygotować ziołowy tonik do twarzy czy
krem z naturalnych olejów.
Co jest takiego wyjątkowego w roślinach, że nasza cera wygląda lepiej niż po stosowaniu
drogeryjnych preparatów? Dlaczego sprawdza się powiedzenie „nakładaj na skórę tylko to, co
możesz zjeść”? Co sprawia, że występuje mniej podrażnień, nadwrażliwości i uczuleń?
Składniki wykorzystywane w roślinnych kosmetykach, można znaleźć prawie we wszystkich
roślinach.
Azuleny (np. rumianek) - działanie przeciwzapalne, bakteriobójcze, bakteriostatyczne,
przeciwalergiczne, zmniejszające obrzęki.
Pektyny (np. jabłka) - działają podobnie jak śluzy, są łagodzące, przeciwzapalne
i powlekające.
Saponiny (np. mydlnica) - lekki detergent, ułatwiają wprowadzenie do skóry innych
związków chemicznych znajdujących się w ziołach.
Flawonoidy (np. cytrusy, buraki, winogrona) - mają właściwości witamino-podobne, działają
przeciwzapalnie, przeciwutleniająco i przeciwalergicznie.
Garbniki (kora dębu, liście malin) - działają przeciwzapalnie, bakteriobójczo, miejscowo
słabo znieczulająco, znoszą odruchy bólowe, jak swędzenie i pieczenie.
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Krzem (skrzyp, pokrzywa) - korzystny wpływ na ścianki naczyń krwionośnych, stosuje się
przy wypadaniu włosów, kruchości paznokci i rozszerzonych naczyniach krwionośnych.
Związki śluzowe (prawoślaz, dziewanna, żywokost) - zawierają witaminę C, lecytynę,
substancje

dezynfekujące,

powlekające,

osłaniające,

natłuszczające,

zmiękczające,

przeciwzapalne.
Do celów kosmetycznych można używać całych roślin (korzeń, kłącze, liść, pąk, nasiono,
owoc), sporządzać z nich napary, odwary, nalewki, maceraty, octy czy maski. Przyrządzając
surowce w odpowiedni sposób, łącząc je ze sobą w różnych, wzmacniających swoje działanie,
kombinacjach można wspomóc pękające naczynka, leczyć trądzik, rozjaśnić lub przyciemnić
cerę, zlikwidować szorstkość skóry, nadmierną potliwość i grzybicę, nawilżać odwodnioną skórę,
wzmocnić paznokcie czy działać przeciwzmarszczkowo.
Moda na roślinne kosmetyki zwiększyła również wzrost świadomości ekologicznej. Osoby,
które tworzą domowe kosmetyki, czytają składy drogeryjnych kosmetyków i żywności, są
bardziej wyczulone na piękno przyrody, częściej spędzają czas na świeżym powietrzu, zaczynają
zauważać wokół zatrważającą ilość plastiku. Angażują się w ruchy zero waste (zero śmieci) oraz
ruchy społeczne dla poprawy środowiska.
Przykładowe receptury na domowe kosmetyki roślinne
Ziołowy płyn do mycia twarzy - 1 część mydlnicy zalać 9 częściami wody, gotować 10 minut
i dodać 1 część pierwiosnka oraz 1 część kwiatu lipy lub kwiatu ślazu. Odstawić pod przykryciem
na 15 minut. Przefiltrować i wyrównać odczyn (pH) kwaskiem cytrynowym (płyn stanie się
jasnoróżowy). Można dodać oleju z wiesiołka.
Tonik do twarzy - do 1 części octu jabłkowego dodać 3 części naparu ziołowego. Jeżeli
mieszanka jest za delikatna, można zwiększać stężenie, dodając więcej octu.
Rozjaśniający szampon z mydlnicy - 1 łyżkę mydlnicy i 1 łyżkę rumianku zalać 200 ml
wrzącej wody i zostawić na ok. 15 minut. Napar odcedzić. Przed użyciem wstrząsnąć by powstała
piana.
Nawilżająco-odświeżająca maseczka ogórkowa - do pokrojonego w drobną kosteczkę
1 ogórka dodać kilka liści świeżej mięty. Całość zmiksować na papkę, odcedzić wodę i odstawić
do lodówki na 2 godziny.
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Truskawkowa maseczka rozjaśniająca - kilka dojrzałych truskawek zmiksować z 1 łyżką
soku z cytryny, 2 łyżkami jogurtu naturalnego oraz kilkoma liśćmi melisy.
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PAPIER INACZEJ, CZYLI O MOCY KOLORU PROSTO Z NATURY

mgr Marta A. Bielawska
Pracownia Plastyczna MY.ART

W hortiterapii podstawowym narzędziem pracy są rośliny. Zachwycające jest piękno każdego
roślinnego elementu, jego kształtu, koloru, zapachu czasem nawet i smaku. O tym, że rośliny
mają WIELKĄ moc, można się przekonać pewnie nie raz. Gdyby przyjrzeć się jedynie płatkom
kwiatów okazałoby się, że każdy z nich ma nie tylko swój unikalny kolor, zapach i kształt, ale
również

właściwość,

którą

można

z

łatwością

wykorzystać

podczas

warsztatów

hortiterapeutycznych.

Fot.1. Płatki róż różnych odmian

Płatki kwiatów połączone z masą papierową, potrafią w niezwykły sposób barwić różnego
rodzaju materiał. Najlepiej w tych działaniach sprawdza się masa papierowa, którą można
wykorzystać na różne sposoby. Stworzenie pulpy papierowej jest możliwe zasadniczo w każdych
warunkach, nie wymaga dużego nakładu finansowego oraz szczególnie skomplikowanego
przygotowania.
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Praca z płatkami kwiatów dostarcza niezwykłych doznań sensorycznych. Wyczuwa się ich
teksturę, zróżnicowaną wielkość, niezwykłą delikatność – praca z nimi to prawdziwa
przyjemność.

Fot. 2. Mokra masa papierowa z płatkami kwiatów

Fot. 3. Masa papierowa w trakcie wysychania

Dodatkowym doznaniem wzrokowym jest „odkrycie”, które związane jest z wysychaniem
masy papierowej wraz z upływem czasu. Okazuje się, bowiem, że czerwone płatki róży
niekoniecznie zabarwią papier na czerwono…
Pracę z proponowanymi materiałami można przeprowadzić zarówno w pomieszczeniu, jak
i na świeżym powietrzu, np. w ogrodzie. W tym drugim przypadku dodatkowo pozytywnie
zadziała kontekst miejsca i kontakt z naturą.
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CZTERY PORY ROKU W OGRODZIE,
CZYLI OD NASIONKA DO NASIONKA
mgr Renata Skuza

Zespół Szkół Specjalnych nr 2 w Krakowie
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy
im. św. Ludwika w Krakowie
ul. Kopernika 19; 31-501 Kraków
tel. 12 4247468, e-mail zss2@interia.pl

Terapeutyczna funkcja roślin
Rośliny odgrywają bardzo ważną rolę w życiu człowieka. Są wykorzystywane, jako źródło
pożywienia, materiałów budowlanych i odzieży. Znajdują zastosowane w farmakologii,
kosmetologii, w przemyśle tkackim i drzewnym. Tworzą naturalne środowisko, usuwają
dwutlenek węgla, dostarczają niezbędnego do życia tlenu, wywierają duży wpływ na zdrowie
i samopoczucie ludzi. Poprawiają jakość życia.
Ostatnio zaczęto zwracać większą uwagę na funkcje terapeutyczne i społeczne roślin.
Zarówno bierny, jak i aktywny kontakt z roślinami w życiu człowieka, wpływa na jego zdrowie
fizyczne i psychiczne oraz relacje społeczne. Czynna terapia ogrodnicza stwarza poczucie
przydatności, rozwija kreatywność, pomaga opanować stres. Korzystna jest też terapia bierna,
czyli przebywanie w ogrodzie i obserwacja roślin. Korzyści wynikające z przebywania
w otoczeniu roślin są dobrze udokumentowane w literaturze.
Terapia ogrodnicza
Terapia ogrodnicza to wykorzystanie roślin i praca w ogrodzie w celu poprawy zdrowia
fizycznego i psychicznego człowieka oraz stosunków międzyludzkich. Teorie o związku człowieka
z naturą stanowią podstawę terapii ogrodniczej. Jedną z nich jest teoria „przeciążenia
i pobudzenia” (ang. overload and arousal). Zgodnie z nią, we współczesnym świecie człowiek
jest cały czas narażony na hałas, nadmiar ruchu i złożonych obrazów, co przytłacza zmysły
i prowadzi do wyniszczającego organizm pobudzenia psychicznego i fizjologicznego. Natomiast
środowisko, w którym dominują rośliny (np. las, ogród czy park), jest mniej skomplikowane,
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dzięki czemu może zmniejszyć pobudzenie i obniżyć poziom stresu. Pozytywny wpływ ogrodów i
parków przez ludzi tam przebywających wyjaśnia też teoria biofilii. Według niej istnieje
naturalny związek człowieka z naturą oraz wrodzona pozytywna reakcja na środowisko
naturalne i inne żywe organizmy. Natura oraz miejsca zagospodarowane przez człowieka
z zastosowaniem

roślin

zapewniają

poczucie

bezpieczeństwa,

spokoju,

równowagi

i zadowolenia, stąd też są doskonałym miejscem dla działań terapeutycznych.
Pod pojęciem terapii ogrodniczej rozumie się wykonywanie dowolnych prac ogrodniczych
dających satysfakcję, przynoszących poprawę zdrowia i samopoczucia jak np. hobbistyczna
uprawa ogrodu, zajęcia ogrodnicze dla dzieci. Zalicza się też często do niej działalność
ogrodniczą społeczności lokalnych czy relaksacyjne kontemplowanie natury. Praca w ogrodzie
jest też skutecznym środkiem zapobiegającym wielu schorzeniom, pozwala oderwać się od
codziennych stresów i zapewnia wewnętrzną harmonię.
Terapia ogrodnicza jest jedną z form (podobnie jak arteterapia czy muzykoterapia) terapii
uzupełniających tradycyjne metody terapii i rehabilitacji, prowadzona dla ściśle określonych
grup klientów ze zdiagnozowanymi zaburzeniami i problemami takimi jak np. choroby
psychiczne, uzależnienie od alkoholu, narkotyków, komputera, wykluczenie społeczne i inne.
Terapia ogrodnicza to profesjonalnie prowadzone działania, skoncentrowane na uczniu/
pacjencie, w których wykorzystuje się zajęcia ogrodnicze, aby osiągnąć specyficzne cele
terapeutyczne lub rehabilitacyjne. Są one skupione na maksymalnej poprawie społecznego,
poznawczego, fizycznego i psychicznego funkcjonowania podopiecznych oraz poprawie ich
ogólnego zdrowia i samopoczucia.
W przedstawionych definicjach terapii ogrodniczej zwraca się uwagę na czynny udział w
pracach ogrodowych i ich odpowiedni dobór. Bierne korzystanie jest tylko częścią programu
terapeutycznego.
Terapia ogrodnicza pozwala uczniom/pacjentom korzystać z zajęć związanych z naturą
i roślinami, by wykorzystując te doświadczenia, mogli zbliżyć się do swojej własnej natury i lepiej
poznać własne możliwości.
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Główne cele hortiterapii
1. Poprawa stanu zdrowia, samopoczucia oraz nawiązanie relacji rówieśniczych.
2. Popularyzacja wiedzy z edukacji ogrodniczo–przyrodniczej.
Cele terapeutyczne hortiterapii
1.

Wspomaganie procesów adaptacji do środowiska szpitalnego.

2.

Wyciszenie tendencji do nadmiernej ruchliwości, wdrażanie do scalenia aktywności

poznawczej, ruchowej i emocjonalnej.
3.

Likwidacja napięć emocjonalnych związanych z pobytem w szpitalu i monotonią życia.

4.

Wdrażanie do celowej pracy i rozbudzenie wiary we własny siły.

5.

Podnoszenie motywacji do pokonywania trudności.

6.

Rozwijanie umiejętności relaksowania się.

7.

Podnoszenie poczucia własnej wartości.

8.

Stwarzanie atmosfery bezpieczeństwa.

9.

Dostarczenie dzieciom dodatkowych pozytywnych przeżyć emocjonalnych i

estetycznych
10. Nauka komunikacji w języku „Ja”
11. Integracja zespołu szkolnego i zacieśnianie więzi koleżeńskich, współdziałanie w grupie.

Ważnym aspektem hortiterapii, jest przewidywalność praw natury , jej cykliczność,
niezmienność i rytmiczność. Ten przejrzysty i mocny schemat odwołujący się do archetypów
życia daje poczucie bezpieczeństwa, tworzy postrzegalną, uporządkowaną zgodnie z wolą
człowieka rzeczywistość. Autorka korzystając z dużego doświadczenia, prowadzi zajęcia
hortiterapeutyczne z dziećmi z rozmaitymi zaburzeniami: psychozy, jedzenia, zachowania
i emocji oraz depresją, autyzmem i innymi problemami.
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HORTITERAPIA W SZPITALU KLINICZNYM
IM. DR. J. BABIŃSKIEGO W KRAKOWIE
mgr inż. Elżbieta Filek
Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie
ul. Józefa Babińskiego 29, 30-393 Kraków
e-mail elafilekogrody@wp.pl

W istniejącym od 100 lat Specjalistycznym Szpitalu im. dr. Józefa Babińskiego hortiterapia, jako
jedna z metod terapeutycznych była wykorzystywana od początku powstania placówki. Budynki
oddziałów rozrzucone w malowniczym 52 hektarowym parku umożliwiały stosowanie
hortiterapii biernej, przez spacery wśród drzew i krzewów.
Szpital pomyślany jako miasto–ogród, posiadał także pole orne o powierzchni 5 ha, sad,
kompleks szklarni i inspektów, przechowalnie warzyw i owoców, piekarnię. Pacjenci,
w większości ofiary działań wojennych, w ramach terapii uczestniczyli w pracach polowych
i ogrodniczych. Przy oddziałach były założone niewielkie ogródki, które pielęgnowano przy
udziale pacjentów i personelu. Ogródki te często miały ozdobne, abstrakcyjne formy.
Obecnie zmienił się nieco profil hortiterapii. Pole orne stało się malowniczą łąką kwietną,
stary sad został wycięty i zastąpiono go nowymi kompozycjami roślinnymi.
W trakcie koniecznych remontów budynków poszczególnych oddziałów ogródki
przyoddziałowe uległy zniszczeniu i trzeba je zakładać od podstaw. Pozostał malowniczy park,
pełen wiekowych drzew, który umożliwia terapeutyczne spacery.
W ramach zajęć hortiterapii proponowany jest pacjentom zrównoważony ruch na świeżym
powietrzu, przy pielęgnacji ogródków znajdujących się przy poszczególnych oddziałach.
Efekty terapeutyczne, stawiane za cele podczas zajęć:
1- odreagowanie stresu,
2 - uspokojenie i relaks,
3 - kształcenie cierpliwości i systematyczności,
4 - dążenie do określonego celu,
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5 - wykonywanie pracy, która w efekcie przyniesie radość także innym ludziom,
6 - umiarkowany ruch na świeżym powietrzu,
7 - efekty pracy widoczne od razu - podniesienie własnej samooceny,
8 - możliwość wykorzystania uprawianych warzyw na zajęciach kulinarnych, a kwiatów
w pracowni florystycznej,
9 - spalanie kortyzolu – hormonu stresu, a wydzielanie endorfin - hormonów szczęścia,
10 - zdobywanie nowych umiejętności – produkcja rozsady roślin, wykonywanie sadzonek
krzewów ozdobnych, pielęgnowanie ogrodów, sadzenie roślin,
11 - wewnętrzne zadowolenie z solidnie wykonanego zadania,
12 - wykształcenie spostrzegawczości i zainteresowania otaczającą przyrodą,
13 - dostrzeganie piękna i złożoności form otaczających roślin i zwierząt.
Pacjenci uczestniczą w zajęciach na miarę swoich możliwości. Niektórzy zaledwie obserwują
pracę, a inni mogą wykonywać tylko najprostsze czynności. Podczas zajęć wykorzystuje się
narzędzia ogrodnicze, których używanie poprawia kondycję fizyczną i pozwala wzmocnić
konkretne partie mięśni.
W ciągu ostatnich 5 lat podjęto prace nad rewitalizacją ogródków przyoddziałowych.
Prowadzi się ją w oparciu o zalecenia konserwatorskie i szczegółowe projekty. Ogrody powstały
już przy Oddziałach 102, 5B, 31A i 7A. W fazie przygotowawczej są ogrody przy Oddziałach 6A i 8.
Rewitalizacja ogródka polega na przekopaniu gleby w miejscu zakładanej rabaty, przykryciu
powierzchni rabaty agrowłókniną i posadzeniu roślin według projektu. W ramach zajęć powstają,
ogrody ozdobne i użytkowe – m.in. warzywnik, jagodnik i ogród florystyczny. Dojrzałe warzywa
i owoce wykorzystywane są na zajęciach w pracowniach kulinarnych na poszczególnych
oddziałach. Kwiaty z ogrodu stanowią materiał do tworzenia kompozycji florystycznych
i bukietów w Pracowni Florystycznej, która znajduje się w Interdyscyplinarnym Centrum Terapii
dla Pacjentów Szpitala.
W zajęciach hortiterapii biorą udział pacjenci z 9 oddziałów stacjonarnych i 1 dziennego.
Ogrody terapeutyczne są źródłem piękna i radości dla pacjentów. Są też sposobnością do
odkrycia i wykorzystania talentów drzemiących w ludziach, ponieważ w harmonijnie
skomponowanych wnętrzach ogrodowych można urządzić sesje malarskie w plenerze.
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Zajęcia hortiterapii na zewnątrz pomieszczeń trwają od wiosny do jesieni. Umożliwia to
pacjentom obserwacje przemian, jakie zachodzą w przyrodzie od siewu nasion, poprzez
kiełkowanie i kwitnienie roślin, aż do zebrania oczekiwanych plonów. W zimie prowadzone są
zajęcia teoretyczne w formie prezentacji multimedialnych dotyczące wszystkich zagadnień
związanych z ogrodami.
W roku 2018 w zajęciach hortiterapii wzięło udział ponad 4800 pacjentów, w tym
w zajęciach terenowych ponad 1400 osób. Nieoceniona jest praca personelu poszczególnych
oddziałów w mobilizacji i zachęcaniu pacjentów do uczestniczenia w zajęciach hortiterapii. Dzięki
pełnemu

zrozumieniu

dobroczynnego

wpływu

i

twórczego

charakteru

zajęć

hortiterapeutycznych, możliwa była realizacja tak wielu przedsięwzięć. Stworzone z udziałem
pacjentów ogrody są darem dla innych ludzi, którzy będą przebywać w Szpitalu. Ruch na
świeżym powietrzu i przebywanie w pięknych, kolorowych wnętrzach ogrodowych przyczynia się
do szybszej rekonwalescencji i wzmocnienia pozytywnych odczuć. Wzbudza też w pacjentach
poczucie wartości i dumę z wykonanego dobrze zadania, które pozostanie, jako pamiątka po ich
pobycie. Wielu pacjentów powraca do Szpitala i obserwując efekty swojej pracy, cieszy się, że
ogród ze zwykłej łąki przekształcił się w tętniącą kolorami rabatę.
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OGRÓD SENSORYCZNY NARZĘDZIEM HORTITERAPII
dr hab. Agnieszka Krzymińska
Katedra Roślin Ozdobnych
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Dąbrowskiego 159, 60-594 Poznań
tel.: 61-848-7939, e-mail agnieszka.krzyminska@up.poznan.pl
Zauważalne ostatnio problemy z integracją sensoryczną, a także szczególnie wśród dzieci
i młodzieży trudności z nauką i rozwojem społeczno-emocjonalnym, są m.in. spowodowane
oderwaniem do natury. Odpowiedzią na potrzeby społeczeństwa może być tworzenie ogrodów
pobudzających wszystkie zmysły.
Panuje przekonanie, że każdy ogród jest sensoryczny. Z definicji wynika jednak, że
przestrzeń ta powinna być zaaranżowana roślinami i elementami architektonicznymi w taki
sposób, aby sprzyjać stymulacji zmysłów pozawzrokowych. Jest to niezmiernie ważne nie tylko
dla osób odbierających otoczenie głównie wzrokiem, ale też mających problemy z widzeniem.
Ponadto należy zadbać o atrakcyjność ogrodu, jego funkcjonalność, a także o bezpieczeństwo
przebywających w nim osób. Stworzenie przestrzeni, która będzie uniwersalna i spełniająca
potrzeby osób z różnych grup wiekowych jest dużym wyzwaniem. Ogród uniwersalny powinien
obejmować zatem miejsca dostosowane do zróżnicowanych potrzeb użytkowników ogrodu.
W zakresie stymulacji węchu wybiera się rośliny kwitnące w różnych terminach, aby nie
doprowadzić do kumulacji zbyt wielu woni. Części roślin zróżnicowane teksturą, grubością,
szorstkością i twardością roślin pozwolą na stymulację dotyku poprzez dłonie. Stopy mogą
odbierać bodźce dotykowe poprzez ścieżkę sensoryczną, czy odmienną nawierzchnię ogrodu
albo elementy wpływające na kształtowanie zmysłu równowagi.
W celu zaaktywizowania wrażeń słuchowych komponuje się rośliny emitujące dźwięki
o różnym charakterze i intensywności, wzbudzone dotykiem, poruszone wiatrem, czy wabiące
zwierzęta.
Owoce i kwiaty nadające się do spożycia są prostym ogrodowym rozwiązaniem
stymulującym zmysł smaku. Wskazane jest również uzyskanie atrakcyjności ogrodu, dzięki
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umiejętnemu zapewnieniu kolorów, które nie będą dominować. W przestrzeni przeznaczonej
dla dzieci kładzie się jednak nacisk na intensywne kolory.
Komponując ogród sensoryczny, unika się roślin trujących, drażniących, kłujących
i ekspansywnych. Zwraca się natomiast uwagę na sąsiedztwo roślin odmiennych pod względem
wielkości kwiatów, kształtu liści, pokroju. Rośliny będą wyglądać atrakcyjnie, jeżeli zostaną
posadzone w podwyższonych zagonach lub skrzyniach. Wówczas łatwo będzie je dotknąć czy
powąchać.
W przestrzeni przeznaczonej dla dzieci celowe jest wprowadzanie rozwiązań zachęcających
do zabawy, która ma ogromne znaczenie dla prawidłowego rozwoju i poznawania świata. Poza
urządzeniami do zabawy, piaskownicą (ważna dla kształtowania kreatywności i wyobraźni)
i huśtawką (niezbędna do aktywizacji pracy mózgu, wzmacniania mięśni i umiejętności
kontrolowania ciała), warto zaplanować kryjówki, domki do zabawy, labirynt i inne elementy
aktywizujące ruch.
Dla dorosłych potrzebne będą ławki, ale także rozwiązania zachęcające do zażycia ruchu
(niekoniecznie urządzenia do ćwiczeń).
Przygotowując koncepcję ogrodu sensorycznego, trzeba pamiętać o jej powiązaniu
z przestrzenią, infrastrukturą, dostosowaniem do liczby osób jednocześnie korzystających
z niego oraz planowaniu urządzeń i konstrukcji z atestami, szczególnie do użytkowania przez
dzieci.
Ogród sensoryczny nie jest tożsamy z ogrodem terapeutycznym, w którym planowane są
także działania obejmujące hortiterapię czynną. Ogród sensoryczny może być jednak narzędziem
hortiterapii biernej.
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REALIZACJA OGRODU TERAPEUTYCZNEGO
PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 105 W POZNANIU
mgr Lena Stryjska
Lions Club Poznań Patria
e-mail lcppoznanpatria@lions.org.pl

Do Zespołu Szkół Specjalnych 105 przy ul. Nieszawskiej 21 uczęszcza 160 uczniów w wieku od 7
do 24 lat. Pochodzą z Poznania i okolic. Nauczanie odbywa się w trybie indywidualnym. Szkoła
zatrudnia 100 wysoko wykwalifikowanych nauczycieli – terapeutów. Teren Szkoły jest
przystosowany dla osób z niepełnosprawnością. Na terenie przylegającym do budynku znajdują
się 2 place zabaw i siłownia na świeżym powietrzu – sprzęt, który odpowiada potrzebom każdej
grupy wiekowej. Zostały ufundowane przez partnerów i sponsorów.
Z inicjatywy Lions Club Poznań Patria na terenie okalającym Zespół Szkół Specjalnych nr 105
w Poznaniu powstał Ogród Terapeutyczny Cztery Pory Roku.
Autorką projektu ogrodu jest architekt krajobrazu Joanna Guzara, lauratka konkursu
„Inspiracje w Przestrzeni”, ogłoszonego przez Wydawnictwo Abrys w magazynie Zieleń Miejska.
Projekt został sfinansowany ze środków zgromadzonych przez członków Klubów Lions
w Wielkopolsce i grantu Lions Clubs International Foundation. Lions Clubs International to
największa międzynarodowa humanitarna organizacja pozarządowa,

której niespełna

1,5 miliona członków codziennie wspiera potrzebujących: ofiary katastrof i wojen, chorych,
głodujących i zagrożonych wykluczeniem. Lioni zrzeszeni są w 46.000 klubów w 207 krajach.
Stowarzyszenie powstało 101 lat temu, w Polsce działa już od 30 lat!
Ogród „Cztery Pory Roku” jest miejscem wielozmysłowego poznania i terapii
wspomagającej wszechstronny rozwój uczniów. Podzielony na dwie strefy, edukacyjną
i zmysłową, pozwoli uczyć się dzieciom w relaksujących warunkach pozaszkolnych; poznawać
zapachy ziół i kwiatów, dotykać miękkich liści i bujnych traw. Sprzęt edukacyjny: orkiestra
podwórkowa, generator wiatru, gra geometryczna i dzwony rurowe pomogą w doskonaleniu
zdolności manualnych, wyostrzeniu zmysłów i poznawaniu dźwięków w ogrodzie. Największe
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urządzenie, składające się z gongu, wieży z talerzami, dzwonków, megafonu, piramidy luster
i świata kolorów, prowokuje ruch, oferuje nowe wrażenia zmysłowe i zachęca do zabawy na
świeżym powietrzu. Wibracja instrumentów, zapach kwiatów i drzew, kontakt z różnorodnymi
fakturami i możliwość własnej eksploracji przestrzeni mają nieocenioną rolę w procesie terapii
osób z niepełnosprawnością.
W ogrodzie terapeutycznym uczniowie mają możliwość bezpośredniego doświadczania
bliskości natury, a także zyskają możliwość pielęgnacji roślin, poznawania różnych ich gatunków
oraz obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie – zaznacza dyrektor szkoły, Katarzyna Przybył.
Wykonawcy wszystkich etapów prac rzetelnie wywiązywali się ze swoich obowiązków.
Każda z firm dodała coś od siebie dla dzieci. Społeczna odpowiedzialność biznesu, bez
narzuconych z góry obowiązków, świetnie sprawdziła się przy tej realizacji. Zawsze można było
liczyć na firmę budowlaną Remes; właściciel firmy ogrodniczej Gardino prowadził prace od świtu
do nocy, a poznańscy Lioni z przyjaciółmi i rodzinami własnoręcznie posadzili rośliny, w zgodnej
współpracy z uczniami i nauczycielami Szkoły.
Uczniowie ZSS będą mieli możliwość czynnie i biernie doświadczać wpływu horiterapii.
Strefy terapeutyczne umożliwią aktywne prowadzenie zajęć, uprawę roślin, wykonywanie prac
ogrodniczych oraz podejmowanie artystycznych inicjatyw z wykorzystaniem materiału
roślinnego. W podwyższonej rabacie mogą sadzić zioła, siać nasiona kwiatów i warzyw,
próbować smaku własnoręcznie pielęgnowanych poziomek i truskawek. Rabata ma wysokość
60 cm i przylega do ścieżki tak, by dzieci na wózkach mogły wykonywać prace ogrodowe.
Elementem ogrodu jest też ścieżka sensoryczna – moduły wypełnione różnymi materiałami:
szyszkami, korą, kamieniami, grysem i zrębkami. Na końcu ścieżki wijącej się przez cały ogród
znajduje się altanka, która służy do odpoczynku i prowadzenia zajęć artystycznych, np. prób
szkolnego teatru.
Dzieci uczą się nazw wielu gatunków roślin. W pracowni technicznej, pod okiem
nauczyciela, wykonały napisy na drewnianych tabliczkach. Na ogrodzeniu umieszczono hotele
dla owadów, wykonane przez dzieci i młodzież wczesną wiosną.
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