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1. Wprowadzenie

W ostatnich latach zauważalny jest wzrost zainteresowania zdrowym stylem życia 
w łączności z naturą. Wzrost świadomości ekologicznej przejawia się w dostrzeżeniu zna-
czenia natury, docenieniu roślin i uroków ogrodu przydomowego, a nawet balkonu. Ten-
dencja ta jest zauważana na całym świecie. 

Z roku na rok zwiększa się udział narzędzi internetowych w branży ogrodniczej, za-
równo w sprzedaży, marketingu, jak i edukacji. Częściej z Internetu zaczęli także korzy-
stać właściciele ogrodów edukacyjnych, rozszerzając swoje usługi o warsztaty on-line, 
filmy, blogi popularyzujące ogrodnictwo, a przy okazji swoją działalność (Ryc. 1 A, B). 
Okazuje się, że szkolenia i warsztaty ogrodnicze to nisza, a zapotrzebowanie na nie jest 
duże. Ogrodnicy amatorzy: właściciele domów, balkonów, ogrodów przydomowych, nie 
znając się na roślinach poszukują porad w Internecie. Te ogrody, które zdecydowały się na 
dostarczenie takich treści czy filmów notują duże wzrosty popularności. Rozkwit wyraź-
nie widać w branży edukacji ogrodniczej prowadzącej działalność internetową. Sytuacja 
zmusiła także wiele ogrodów edukacyjnych do modyfikacji formy swoich usług, przejścia 
na działalność w Internecie i regularnego publikowania treści na portalach społeczno-
ściowych, blogu czy stronie internetowej oraz filmów na YouTube. Takie działanie zwięk-
sza zasięgi i prowadzi do skutecznego poszerzenia bazy klientów. Szacuje się, że obecny 
trend utrzyma się przez najbliższe lata. 

Celem niniejszej publikacji jest pokazanie nowych możliwości rozwoju gospodarstw 
rolniczych i ogrodniczych w kierunku usług edukacyjnych. Kontakt z klientami – dziećmi 
czy dorosłymi, może być bezpośredni lub poprzez media internetowe. Wiele z ogrodów 
edukacyjnych wykorzystało już skutecznie narzędzia oferowane przez Internet, do roz-
winięcia swoich usług. Te inspirujące przykłady zaprezentowano w niniejszej publikacji.  
Mam nadzieję, że ziarno w postaci tej publikacji skiełkuje w piękne ogrody edukacyjne 
w całej Polsce. 
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Ryc. 1. Ogród będący podstawą 
działalności edukacyjnej on-li-
ne na przykładzie „Ogrodu na 
Wzgórzu”: A – zaciszne wnętrze 
ogrodowe z miejscem do relak-
su; B – nowe odmiany liliowców 
(Hemerocallis sp.) będące w te-
stach ogrodu; (fot. Waldemar 
Gorajczyk).

A

B
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2. Ogrody z działalnością 
edukacyjną on-line

2.1. Ogród podstawą działalności edukacyjno-
szkoleniowej on-line

Rozwój Internetu spowodował ekspansję wielu branży m.in. rynku usług szkolenio-
wych i doradczych. Postęp związany z Internetem nie ominął także branży ogrodniczej. 
Od kilku lat na rynku usług ogrodniczych zaczęły się pojawiać firmy opierające swoją 
działalność o ogrody prowadzące szeroko pojętą działalność edukacyjną on-line. Ogro-
dy te są samodzielnymi przedsięwzięciami lub są częścią ekologicznego gospodarstwa 
rolnego czy ogrodniczego. Głównym celem działalności jest edukacja pro-środowisko-
wa, przekazywana na konkretnych, praktycznych przykładach w ogrodzie. Właściciele 
ogrodów prowadzący działalność edukacyjną to najczęściej, osoby bardzo otwarte oraz 
lubiące dzielić się swoją wiedzą i kursy prowadzą osobiście, niezalenie czy są stacjonarne 
czy internetowe. 

Działalność ogrodnicza i popularyzatorska on-line ma postać: blogów, kanałów na 
YouTube, wydawnictw internetowych, kursów i szkoleń on-line. Usługi edukacyjne 
świadczone przez wymienione ogrody polegają głównie na tworzeniu interesujących 
treści ogrodniczych i publikowaniu ich w Internecie, w formie artykułów i filmów za-
mieszczanych na blogach, stronach firmowych, kanałach YouTube i w mediach społecz-
nościowych. Usługi te wspierają działalność podstawową firm ogrodniczych, ogrodów 
i gospodarstw, chociaż zdarza się, że działalność on-line stanowi główne źródło dochodu. 

Jedną z częstych form dodatkowego dochodu generowanego dzięki narzędziom inter-
netowym jest prowadzenie kursów on-line. Ze względu na rosnącą popularność wiele 
z firm zdecydowała się przenieść swoją działalność szkoleniową do sieci i publikować ją 
w postaci kursów on-line i webinariów. Specjalistyczne kursy, bogate w treść, kilkudniowe 
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lub nawet kilku tygodniowe, z wykładami i spotkaniami „real-time” z uczestnikami są 
płatne. Takie kursy w ofercie mają np. „Anielskie ogrody” prowadzące centrum szkole-
niowe Akademię Anielskich Ogrodów oferującą właśnie kursy on-line. Znajdziemy tu 
inspirujące i autorskie warsztaty z ogrodnictwa ekologicznego np.: „Ekologiczny ogród 
moją spiżarnią, apteką, drogerią i miejscem wypoczynku”, „Ogród ekologiczny na słabej 
ziemi. Naturalna uprawa”, „Projektowanie ogrodu ekologicznego”, „Od ziarenka do sto-
łu. Ogród smakosza”. Oferta „Anielskich ogrodów” opiera się o duży ekologiczny ogród 
edukacyjny. Właściciele prowadzą go z poszanowaniem zasobów otaczającej przyrody, 
czerpiąc z wielopokoleniowych tradycji i kultury regionu oraz przekazując cenne tradycje 
i wiedzę. Znajduje się w nim charakterystyczny “Ogród sferyczny” oparty na autorskim 
połączeniu elementów ogrodowych z odnawialnymi źródłami energii, w którym uprawia-
ne są rośliny (tab.1). 

Niektóre firmy decydują się na udostępnianie kursów za darmo, jak np. kurs. „3 kroki 
do lepszego ogrodu” proponowany przez „Twój Ogrodnik”. 

Wśród ogrodów edukacyjnych znajdziemy takie, które zajmują się profesjonalną dzia-
łalnością wydawniczą. Należy do nich „Ogrodu na Wzgórzu” który publikował dwumie-
sięcznik „Twój Ogrodnik” (patrz rozdz. 7), oraz wydający książki: „Szkoła cięcia” i „Pla-
ner zaradnego ogrodnika” autorstwa właścicieli ogrodu, Pań Alicji i Lucyny Grabowskich. 

Jedną z najpopularniejszych obecnie form pozyskiwania klientów i generowania do-
datkowego dochodu jest prowadzenie kanału na YouTube. Kilka z ogrodów edukacyj-
nych może poszczycić się w tym obszarze wyjątkowymi osiągnięciami. Kanał, który wy-
pracował określony poziom popularności (subskrypcje i wyświetlenia), może przynosić 
regularny dochód. Najpopularniejsze kanały YouTube prowadzone w oparciu o ogrody 
edukacyjne to: „Ogród na co dzień”, „Ogród Bellingham” i wspomniany wcześniej „Twój 
Ogrodnik” (tab. 1). 

Profile na YouTube istnieją często w oparciu o blogi lub strony internetowe. Pro-
wadzenie strony internetowej, bloga i kanału na platformie YouTube omówiono bardziej 
szczegółowo w kolejnym rozdziale. 

Niektórzy ogrodnicy działający w blogosferze posuwają się o krok dalej i prowadzą 
także tematyczne podcasty, czyli internetowe audycje (publikacje dźwiękowe), najczę-
ściej w postaci regularnych odcinków. Zaletą podcastów jest to, że słuchacz może pobrać 
plik z interesującą audycją i odtworzyć go w dogodnym czasie. Tworzenie podcastu jest 
prostsze technicznie niż filmu, jednak także wymaga przygotowania treści i znajomości 
technicznej obróbki dźwięku. Tematyka podcastów musi być zaprezentowana w formie 
uporządkowanych wypowiedzi najlepiej związanych z sezonem ogrodniczym i powin-
na odwoływać się do doświadczenia ogrodnika udzielającego wywiadu. Podcasty mają 
także dodatkową wartość, jako forma bezpośredniej komunikacji z odbiorcą, ponieważ 
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często powstają pod wpływem pytań odbiorców i są platformą wymiany myśli. Popular-
nymi podcastami ogrodniczymi są min. audycja „Naturalnie o ogrodach” współtworzona 
przez Panią Katarzynę Bellingham i Pana Jacka Naliwajka pasjonata ogrodów i dzienni-
karza radiowego. Podcast jest uzupełnieniem bloga i kanału na YouTube prowadzonego 
w oparciu o ogród edukacyjny „Ogród Bellingham” (tab. 1).

Tabela. 1. Przykładowe ogrody edukacyjne i gospodarstwa prowadzące warsztaty on-line 
i wydawnictwa, kanały na YouTube, portale ogrodnicze i podcasty.

ANIESKIE OGRODY

To ogród i ekologiczne gospodarstwo rolne prowadzony Państwo Kamilę i Bogdana 
Kasperskich, zlokalizowany w Budachowie (woj. Lubuskie). Ogród jest bazą szkolenio-
wą -Akademia Anielskich Ogrodów – w której właściciele prowadzą kursy ogrodnicze. 
W odpowiedzi na potrzebę rynku oferta szkoleniowa została poszerzona o kursy on-line. 
Ogród produkuje ekologiczne warzywa i owoce i stał się miejscem realizacji programów 
znanych szefów kuchni. Prowadzona jest aktualna strona internetowa oraz Facebook. 
Oprócz licznych porad ogrodniczych zawiera ona przepisy kulinarne i promuje zdrowy 
styl życia. Ogród także rozpoczyna prowadzenie kanału na YouTube.

https://anielskieogrody.pl/
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KATARZYNA BELLINGHAM

Blog “Ogród Bellingham” prowadzony przez Katarzynę i Andrew Bellingham mał-
żeństwo ogrodników, którzy tworzą swój ogród w Kaszubskim Parku Krajobrazowym. 
Żyją w zgodzie z naturą, uprawiają warzywa, owoce i zioła, prowadzą w swoim ogrodzie 
eko-warsztaty, czasami także wyjazdowo. Oprócz licznych porad dotyczących uprawy 
roślin, na stronie prezentują również inne ogrody, głównie angielskie. Blog wyróżnia wy-
soka jakość, pasja i autentyzm. Z blogiem powiązany jest kanał YouTube (8,9 tys. sub-
skrypcji, 38 filmów); oraz profile na FB i Instagramie.

http://katarzynabellingham.blogspot.com/
http://www.katarzynabellingham.pl/blog-podcast/
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KATARZYNA BELLINGHAM

To bardzo popularny blog internetowy powiązany z kanałem na YouTube. Autorką jest 
pani Izabela Schick która nagrywa filmy i publikuje dużo praktycznych i przydatnych 
informacji o pielęgnacji wszystkich roślin w oparciu o swój ogród. Strona dla wszystkich, 
którzy lubią zieleń, dla posiadaczy ogrodów oraz roślin w domu, na balkonach i tarasach. 
Zamieszcza liczne porady, ciekawostki, zdjęcia i bardzo profesjonalne filmy. Kanał na 
YouTube posiada aż 94,6 tys. subskrypcji, 391 przesłanych filmów, prowadzony od 4 lat, 
publikowanie aż 2-3 razy w tyg.). Film o podlewaniu storczyków osiągnął 850 tys. wy-
świetleń. Prowadzony jest także profil na FB i Instagramie.

https://ogrodnacodzien.pl/
https://www.youtube.com/c/ogr%C3%B3dnacodzie%C5%84
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TWÓJ OGRODNIK

„Twój Ogrodnik” to przedsięwzięcie rodzinne bazujące na pięknym ogrodzie 
edukacyjnym, doświadczeniu i pasji ogrodniczej. Właściciele – Panie Grabowskie 
w oparciu o ogród założyły portal ogrodniczy pełen przydatnych treści i do 2019 
roku wydawały popularny dwumiesięcznik ogrodniczy o zasięgu ogólnopolskim 
„Twój Ogrodnik”. Napisały i wydały 2 książki – poradniki, oraz e-booki. Od 5 lat 
prowadzony jest kanał na YouTube (6,3 tys. subskrypcji), oraz profil FB. W oparciu 
o tą działalność działa sklep internetowy z publikacjami stworzonymi przez autorki, 
twórczynie i właścicielki portalu.

https://www.twojogrodnik.pl/
https://www.youtube.com/c/Tw%C3%B3jOgrodnikPoradnik/featured

2.2. Narzędzia internetowe w sprzedaży usług 
edukacyjnych na bazie ogrodu 

Budowanie obecności w Internecie jest współcześnie kluczowym warunkiem powodzenia 
w rozwoju biznesów ogrodniczych, a dla wielu stało się wręcz podstawą działalności. 

Firmy ogrodnicze, najczęściej niewielkie firmy rodzinne, szkółki, ogrody pokazowe, 
małe gospodarstwa rozkwitają dzięki mediom internetowym i narzędziom oferowanym 
przez współczesne technologie (Ryc. 2 A-D, Ryc. 3 A-D). Ważne jest, by treści i informacje 
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publikowane na stronach internetowych prezentowane były w różnych formach: tekstu (np. 
Blog), zdjęć (np. Instagram), filmów (np. YouTube), a nawet audycji dźwiękowych (np. Pod-
cast), co uskutecznia dotarcie do klientów, ponieważ ludzie „konsumują informację” w róż-
norakich formach. Jedna idea, pomysł czy treść może być przedstawiona w 4 różnych for-
mach tym samym zwiększa się zasięg danej informacji. Poniżej opisano najważniejsze media 
internetowe stosowane w promocji działalności ogrodów edukacyjnych. 

A

C

B

D

Ryc. 2. Uprawa w ogrodzie edukacyjnym sezonowych warzyw w szklarni (A); roślin 
wodnych (B); drzew i krzewów owocowych (C, D) to zaplecze do stworzenia materiału 
edukacyjnego o uprawie i pielęgnacji tych gatunków, na przykładzie „Ogród na Wzgó-
rzu”; (fot. Waldemar Gorajczyk).
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Posiadanie strony internetowej jest obecnie niezbędnym warunkiem istnienia i roz-
woju firmy. To wizytówka i sposób komunikacji z klientami. Witryna internetowa decy-
duje o pierwszym wrażeniu, gdy jest odpowiednia – przyciąga klientów. Witryna interne-
towa powinna być prosta, estetyczna, czytelna, atrakcyjna. Musi wyglądać profesjonalnie 
i nowocześnie, a jednocześnie zawierać podstawowe informacje takie jak opis usług i dane 
kontaktowe. Publikowane na niej treści są przejrzyste, zwięzłe oraz poprawne językowo 
takie aby każdy, kto czyta informacje (szczególnie ci, którzy szybko je „skanują” wzroko-
wo), mogli w pełni zrozumieć tekst. 

Strony internetowe ogrodów edukacyjnych często zawierają dużo darmowych treści 
w formie poradnikowej np. „Twój Ogrodnik”, „Ogród Na Co Dzień” czy „Ogród Belling-
ham”. Liczne artykuły zebrane są w logiczne grupy tematyczne, by osobie przeglądającej 
stronę łatwo można było odnaleźć interesujące informacje. Do artykułów podlinkowane 
są odpowiednie filmiki powiązane z YouTube lub innymi serwisami. Szczególnie przej-
rzysty i dopracowany układ oraz zawartość ma profil „Ogród Na Co Dzień”. Na stro-
nie internetowej można też przedstawić opinie, świadectwa zadowolonych klientów, co 
zwiększa wiarygodność firmy. 

Bardzo ważna jest częstotliwość publikowania nowych treści. Strona internetowa 
musi być regularnie aktualizowana o nowe wpisy i artykuły, aby zwiększyć atrakcyjność 
witryny, zapewnić odwiedzającym informacje bieżące, związane z sezonem, pomocne 
i pouczające. Ciągłe tworzenie nowych treści może wydawać się trudne, ale prowadząc 
ogród zawsze jest coś czym można się podzielić. Regularne aktualizacje powoduje, że 
stali klienci będą na bieżąco z ofertą, pomysłami, promocjami, sezonami i innymi wyda-
rzeniami związanymi z działalnością ogrodu. 

Wiele osób które z sukcesem rozwijają biznes ogrodniczy w Internecie stosuje regu-
larne wysyłanie Newsletteru do osób na liście mailingowej. Newsletter to wiadomości 
mailowe wysyłane regularnie do konkretnej grupy odbiorców przez firmę. Idea stojąca za 
tym narzędziem marketingowym polega głównie na wysyłaniu swoim klientom informa-
cji o tym, co nowego dzieje się w firmie. Newsletter otrzymują osoby, które wyraziły na 
to zgodę i są to najczęściej klienci lub osoby zainteresowane podtrzymywaniem kontak-
tu z marką. Celem jest przede wszystkim podtrzymanie dobrego kontaktu z odbiorcami, 
a także zapewnienie im dodatkowych treści – takich, które przyniosą korzyści z perspek-
tywy klienta. Mogą to być przydatne informacje praktyczne, ekskluzywne zniżki na pro-
dukty, nowe akcje promocyjne (specjalne dla odbiorców newsletteru), wydarzenia z życia 
firmy, informacje o nowych wpisach na blogu. Newsletter to element nowoczesnego po-
dejścia do marketingu, w którym centralną rolę odgrywa budowanie relacji z klientem. 
Gdy newsletter ma informacyjny charakter i przekazuje wartościowe treści to tym sa-
mym wzmacnia się wizerunek, ponieważ odbiorcy traktują firmę jako eksperta w branży. 
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Newsletter bardzo usprawnia komunikację z klientami bo można go wysyłać do setek lub 
nawet większej grupy odbiorców, dzięki czemu zwiększa się zasięgi niewielkim nakła-
dem pracy i środków finansowych.

Blog to rodzaj strony internetowej prowadzonej w formie dziennika. Zawiera odręb-
ne wpisy zazwyczaj uporządkowane chronologicznie. Blogi umożliwiają archiwizację, 
kategoryzację i tagowanie (oznaczanie) wpisów, a także komentowanie notatek przez 
czytelników. Ogół blogów traktowany jako medium komunikacyjne nosi nazwę blogos-
fery. W blogach najważniejszą funkcję komunikacyjną pełni tekst okraszony zdjęciami, 
infografiką i filmami. Dzięki postępowi technologii i internetowi można prowadzić ni-
sko kosztowy biznes w modelu solopreneur (jako przedsiębiorca niezatrudniający pra-
cowników) za pomocą prowadzenia bloga, który może być atrakcyjnym dodatkiem do 
działalności firmy lub niezależną witryną. Jest to rzadkość, jednak w Polsce funkcjo-
nuje kilka popularnych blogów ogrodniczych w oparciu o które ich autorzy prowadzą 
z sukcesem firmy ogrodnicze (np. Katarzyna Bellingham – „Ogród Bellingham”, Danu-
ta Młoźniak – „Ogrodowisko”, Tomasz Kok – „Ogrodnik Tomek”) lub świadczą usługi 
dziennikarskie (Łukasz Skop – „Bezogródek”). Prowadząc popularnego bloga można 
rozpocząć współpracę w firmami produkującymi narzędzia i wyroby ogrodnicze czy 
oferującymi usługi w tej branży i w ten sposób można zarobić dodatkowe pieniądze. 
Blog to często zalążek przyszłych książek czy artykułów w poczytnych magazynach, 
ponieważ wpisy mogą być na tyle wartościowe, spójne, że po rozwinięciu i uzupełnie-
niu stworzą interesujące wydawnictwo. Wielu blogerów po kilku latach prowadzenia 
bloga wydaje tematyczną książkę. 

Platformy do strumieniowego przesyłania wideo, takie jak YouTube, stały się w ciągu 
ostatnich pięciu lat bardzo popularne. YouTube jest drugą co do wielkości wyszukiwar-
ką i trzecią najczęściej odwiedzaną witryną na świecie, zaraz za Google i Facebookiem. 
Liczba umieszczanych filmów rośnie wykładniczo, a codziennie oglądanych jest ponad 4 
miliardy filmów. Dzięki temu, że umieszczone na YouTube filmy są całkowicie darmowe, 
łatwe do wyszukiwania, oglądania platforma ta stała powszechnym i narzędziem do pu-
blikowania nagrań video. Umożliwiła także demokratyczny dostęp do różnorakich, często 
bardzo wartościowych treści, które nie mogły się przebić przez lobby publicznych mas 
mediów. Dzięki kanałowi na YouTube można łatwo dotrzeć do swoich odbiorców, zarów-
no tworząc filmy, jak i reklamując się w filmach innych osób. Warunkiem jest tworzenie 
filmów dobrej jakości, interesujących, czasami zabawnych, poruszających ważne rzeczy 
czy podsyłających ciekawe rozwiązania. Kanał na YouTube wpływa także na łatwiejsze 
wyszukiwanie firmy czy produktów, ponieważ algorytmy Google uważają formę wideo 
za równie ważną jak strony tekstowe. Można to wykorzystać, pisząc wysokiej jakości 
artykuły na swojej witrynie internetowej i tworząc uzupełniające się filmy w YouTube. 
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Spowoduje to utworzenie linków zwrotnych do witryny, co oznacza, że osoby wyszukują-
ce będą częściej znajdować firmę w Google. Wykorzystując YouTube jako część strategii 
marketingowej, zwiększa się także profesjonalizm i kompetencje swojej firmy. Algorytmy 
Google decydujące o wynikach wyszukiwania, wyżej wyświetlają wyniki stron i kana-
łów bardziej aktywnych i regularnie aktualizowanych. 

Ogrodnictwo weszło na dobre do sfery YouTube. Przekazywanie treści w formie video 
najlepiej sprawdza się w przypadku: tutoriali, szkoleń, warsztatów, demonstracji i recen-
zji produktów. Dlatego filmiki o tematyce ogrodniczej są tak popularne. Ludzie poszukują 
informacji o pielęgnacji ogrodu i kanały instruktażowe dotyczące ogrodu spełniają te 
oczekiwania. Właściciele ogrodów właśnie z YouTube uczą się jak przycinać hortensje 
czy podlewać storczyki lub pielęgnować trawnik. Filmy o poradach ogrodniczych mają 
milionowe wyświetlenia, np. film: „Jak rozmnożyć hortensję przez sadzonki?” na po-
pularnym kanale „Zielone Pogotowie” ma aż 1,5 mln wyświetleń, a film pt. „Jak zrobić 
gnojówkę z pokrzywy?” ma aż 576 tys. wyświetleń (dane na koniec 2020 r.). 

Wiele firm zarabia na dochodach generowanych przez popularny kanał na YouTube. 
Cały czas rozwija się prowadzenie blogów wideo (tzw. vlogów). Wiele osób przeniosło 
swoje hobby do YouTube i zamieniło się w popularne osobowości online. By prowadzić 
kanał na YouTube z sukcesem i mieć coraz więcej obserwujących i dużą liczbę wyświe-
tleń, należy publikować cenne i wciągające treści. Tworzenie filmów nie jest czynnością 
przypadkową, dlatego wcześniej zanim utworzy się kanał na YouTube, trzeba zaplanować 
tematykę swoich filmów i zawarte w nich wiadomości. Warto też trzymać się stałej pro-
blematyki, w tym wypadku ogrodniczej, z konkretnym celem, ponieważ obserwujący 
przyzwyczajają się do określonej zawartości. Treści muszą być tworzone dla określonych 
odbiorców. Im dokładniej zdefiniuje się grupę do której kieruje się filmy, tym lepiej treści 
będą rezonować z widzami. 

Długość filmów ma znaczenie i liczy się każda sekunda filmu. Ważne jest, aby tworzyć 
treści wysokiej jakości, usuwać wszystkie „martwe” momenty, selektywnie wybierać tyl-
ko najlepsze ujęcia, po to by utrzymać zainteresowanie i zaangażowanie widzów przez 
cały film. Odpowiedni montaż i eliminacja niepotrzebnych ujęć zostanie na pewno doce-
niona przez osoby oglądające i będzie skutkować wzrostem liczby wyświetleń. 

Niebagatelne znaczenie ma też jakość techniczna publikowanych filmów, dlatego 
warto zainwestować w profesjonalny sprzęt. Mimo, że na YouTube publikowane filmy 
są amatorskie jednak ich jakość jest bardzo wysoka. Zdecydowanie większą oglądalność 
mają filmy dobrej jakości pod względem obrazu, dźwięku i montażu. Większość Youtu-
berów używa lustrzanek cyfrowych, a także innych akcesoriów jak statywy, obiektywy 
i oświetlenie studyjne. Dla tych, którzy kręcą filmy w ruchu, przydatny jest monopod 
lub ręczny stabilizator – gimbal. Zadbać należy także o jakość dźwięku i oświetlenie. 
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W nagraniach w terenie sprawdzi się mikrofon typu shotgun, który wychwytuje dźwięki 
głównie z przodu i wyeliminuje szumy z boków i za mikrofonem. 

Popularność filmów i kanału na YouTube zależy także w dużej mierze od zastoso-
wania odpowiednich tagów, które pomagają umieścić film w powiązanych kategoriach. 
Do skutecznej publikacji stworzonego materiału video dołączany jest także zwięzły opis 
skomponowany z przynajmniej 200 słów uwzględniających także słowa kluczowe. Opis 
pomaga widzom dowiedzieć się, o czym jest film, ale przede wszystkim decyduje o wy-
szukiwaniu i plasowaniu w rankingach Google.

YouTube służy także do łączenia się, udostępniania i współpracy z innymi użytkowni-
kami. Jest to szczególnie ważne w społeczności YouTube, ponieważ współpraca między 
twórcami okazuje się bardzo skuteczna w rozwoju kanału i zdobywaniu nowych sub-
skrybentów. Dlatego, aby odnieść sukces, należy podjąć wysiłek i zbudować swoją sieć – 
grupę obserwatorów. Autorom kanałów na YouTube bardzo zależy na zdobyciu jak naj-
większej liczby subskrybentów, czyli osób które kliknęły w ikonę „SUBSKRYBUJ” obok 
nazwy kanału i na filmiku, i które systematycznie otrzymują powiadomienia o nowych 
filmach. To właśnie liczba subskrybentów – czyli stałych, dedykowanych obserwatorów, 
fanów danego kanału decyduje o powodzeniu finansowym na YouTube. 

Profile w mediach społecznościowych są rozszerzeniem kanału YouTube, więc waż-
ne jest dzielenie się ciekawostkami i filmami na popularnych platformach takich jak Face-
book, Instagram, ewentualnie Pinterest, Twitter i Snapchat. Ważne jest również czytanie 
i odpowiadanie na komentarze i inne otrzymywane wiadomości (w miarę możliwości). 
Takie interakcje pomagają subskrybentom dowiedzieć się więcej i budują poczucie wspól-
noty społeczności zgromadzonej wokół kanału. Interakcja z widzami jest źródłem inspi-
racji dla nowych pomysłów na treści, oraz motywacją do rozwoju i utrzymania kanału. 

Internet to także miejsce na wiele negatywnych komentarzy i uwag. Doświadczeni 
blogerzy czy vlogerzy zgodnie radzą, by całkowicie ignorować takie wpisy, ponieważ od-
powiedzi generują kolejną falę tzw. hejtu. Bez względu na to, jak dobre są treści i jak dużo 
pracy wkłada się w ich tworzenie zawsze znajdą się ludzie, którzy będą komentować, 
próbując pomniejszyć ich wartość. 

Niektórzy autorzy kanałów YouTube publikują filmy raz lub dwa razy w tygodniu 
i informują swoich widzów o tym harmonogramie. Daje to kanałowi większą szan-
sę na uzyskanie stałego przepływu wyświetleń, zwłaszcza gdy zyska wielu aktywnych 
subskrybentów. 
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Ryc. 3. Ogród edukacyjny „Ogród na Wzgórzu” (A-D) jest plenerem zdjęciowym, sce-
nerią do filmów i bohaterem wszystkich publikacji na kanałach internetowych „Twój 
Ogrodnik” takich jak Strona internetowa, Facebook, Instagram, YouTube; (fot. Wal-
demar Gorajczyk).
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3. Ogrody edukacyjne 
z działalnością 
stacjonarną

3.1. Prowadzenie ogrodu edukacyjnego z działalnością 
stacjonarną na wybranych przykładach

Ogrody edukacyjne to możliwość rozwoju gospodarstw rolniczych i agroturystycznych, 
odpowiednio wyposażonych do prowadzenia zajęć dla szkół, grup zorganizowanych, oraz 
innych osób zainteresowanych głębszym poznaniem specyfiki obszarów wiejskich. Ogrody 
edukacyjne stają się często aktywnymi środowiskami pedagogicznymi, opartymi o obserwa-
cję i odkrywanie natury. Umożliwiają odwiedzającym poznanie bogactwa świata przyrody 
poprzez aktywną naukę i doświadczenie wszystkimi zmysłami (Ryc. 4 A-D). 

Ofert turystyki edukacyjnej przyciąga coraz więcej odbiorców. Głównymi są szkoły, 
jednak chętnie korzystają także rodziny i seniorzy. Uczestnictwo w warsztatach nawiązu-
jących do codzienności życia na wsi jest atrakcyjną odmianą dla dzieci z miasta, czasami 
egzotyczną przygodą. Spowodowane jest to wyjątkową możliwością nauki na temat po-
chodzenia żywności, która nie może być zaobserwowana czy doświadczona w mieście. 
Jest również powiązana z kulturową tożsamością danego kraju i regionu. 

Ze względu na liczne zalety nauka bazująca na ogrodzie (ang. garden-based learning) 
powinna być jak najczęściej stosowana w edukacji dzieci. Jedną z możliwości jest uprawa 
ogrodu szkolnego (patrz. rozdz. 5). Drugą to nauka i zabawa w ogrodach edukacyjnych, 
prowadzonych przez gospodarstwa rolnicze czy ogrodnicze. Zajęcia mogą mieć formę 
jednodniowych wyjazdów połączonych z warsztatami, lub dłuższych pobytów w ramach 
zielonych szkół. Ogrody edukacyjne to naturalne laboratoria i aktywne placówki pedago-
giczne uzupełniające naukę w szkole. 
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W ogrodach edukacyjnych bardzo ważną rolę odgrywają właściciele – ogrodnicy, po-
nieważ swoją osobą, autentyzmem, wartościami i kulturą prezentują praktykę rolniczą, 
dziedzictwo danego regionu i przekazują ją kolejnym pokoleniom. To daje także rolnikom 
i ogrodnikom możliwość wejścia w nową rolę społeczną – bycia przewodnikiem i mento-
rem dla młodych ludzi. Edukacja w ogrodzie to także dodatkowe źródło dochodu, ważne, 
szczególnie w obliczu problemów z cenami produktów rolniczych i ogrodniczych. Wielu 
właścicieli ogrodów czy gospodarstw edukacyjnych, jest zainteresowana poszerzeniem 
oferty o zajęcia warsztatowe, głównie dlatego, że zależy im na przekazaniu młodemu 
pokoleniu wiedzy o znaczeniu roślin, pracy ogrodnika, pochodzeniu żywności. Kontakt 
z turystami i nowymi osobami przynosi satysfakcję z pracy i możliwość dzielenia się 
wiedzą, a dzięki temu wyższą samoocenę. Ogrodnicy widzą, że ich praca i ogród ma zna-
czenie także dla innych, i bezpośrednio wpływa na ludzi zmieniając ich życie na lepsze. 

Gospodarstwa edukacyjne decydujące się na prowadzenie warsztatów muszą przygo-
tować odpowiednie zaplecze. Ważnym elementem jest stworzenie atrakcyjnego i różno-
rodnego ogrodu edukacyjnego, który jest miejscem do prowadzenia zajęć dydaktycznych, 
warsztatów i szkoleń. Ogród taki jest integralną częścią gospodarstwa i pełni bardzo waż-
ne funkcje estetyczne. Przez zastosowanie odpowiednich gatunków roślin o wartości kul-
turowej, oddaje charakter regionu i tradycje florystyczne wsi polskiej. Często związany 
jest ze specyfiką gospodarstwa (jest np. kolekcją ziół) i dodaje niepowtarzanego uroku 
całemu otoczeniu. Ponadto jest to teren produktywny z którego zbierać można owoce, 
warzywa, kwiaty, także na oferowane warsztaty. Ważne, by miał warunki do prowadze-
nia zajęć edukacyjnych, czyli jedno zadaszone pomieszczenie do prowadzenia zajęć wraz 
z dużym stołem warsztatowym, może to być pojemna altana, oraz toalety. Cele eduka-
cyjne mogą być realizowane jako główna działalność, lub jako działalność dodatkowa, 
uzupełniająca podstawową, np. produkcyjną czy agroturystyczną. 



21Ogród edukacyjny

Ryc. 4. Ogrody edukacyjne charakteryzuje różnorodna i atrakcyjna budowa (A), wnętrza 
ogrodowe przystosowane do zajęć edukacyjnych, takie jak np. grządki warzywne i zioło-
we (B), a także naturalni mieszkańcy ogrodu – zwierzęta (C, D); na przykładzie „Ogrodu 
na Wzgórzu”; (fot. Waldemar Gorajczyk).

A

C

B

D
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Wielu nauczycieli bardzo ceni sobie takie zajęcia i wprowadza je na stałe w progra-
my nauczania. Zapotrzebowanie na usługi edukacyjne zapewnione przez ogrody i go-
spodarstwa rolne zwiększa się z roku na rok. W nurcie turystyki edukacyjnej rozwija 
się rolnictwo i ogrodnictwo także w innych krajach przyjmując często bardziej ustruk-
turyzowaną formę. Na przykład w Wielkiej Brytanii koordynacją rozwoju gospodarstw 
edukacyjnych zajmuje się organizacja School Farms Network (Sieć farm szkolnych) ofe-
rująca specjalistyczne wsparcie osób zainteresowanych założeniem gospodarstwa eduka-
cyjnego i sieciujące gospodarstwa istniejące. Ułatwia to wymianę pomysłów i informacji 
pomiędzy farmami. Dzięki prowadzonej platformie Countryside Classroom (tłum. klasa 
na wsi) nauczyciele mogą z łatwością znaleźć miejsca do odwiedzenia i tematykę warsz-
tatów. Jej celem jest inspirowanie i umożliwianie nauczycielom częstszego korzystania 
z dobrodziejstw rolnictwa w nauczaniu, aby wszystkie dzieci miały możliwość poznania 
i doświadczenia środowiska naturalnego. 

W Polsce ogrody edukacyjne, które prowadzą działalność warsztatową często są zrze-
szone w Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych prowadzonej przez Centrum Do-
radztwa Rolniczego Oddział w Krakowie. Gospodarstwa te oferują różnorodne warsztaty 
na temat rolnictwa i obowiązków gospodarskich, przetwórstwa produktów spożywczych, 
tradycyjnej żywności, domowej kuchni, rękodzieła artystycznego, zwyczajów i obrzę-
dów, ginących zawodów, edukacji regionalnej, ekologii, a dodatkowo prowadzą zajęcia 
sportowe i rekreacyjne. Na początku 2020 roku Ogólnopolska Sieć Zagród Edukacyjnych 
roku liczyła aż 279 członków z całej Polski. Sieć służy upowszechnieniu idei edukacji 
w gospodarstwie rolnym oraz promocji działalności gospodarstw edukacyjnych. Więcej 
szczegółów: www. www.zagroda-edukacyjna.pl. 

RóżnoRodność ofeRty waRsztatowej. Ogrody edukacyjne swoją ofertę opierają 
o warsztaty skierowane do dzieci, także niepełnosprawnych czy osób dorosłych, rodzin 
i seniorów (tabela 2). Usługi edukacyjne najczęściej prowadzone są stacjonarnie, bezpo-
średnio w ogrodzie lub w przystosowanym obiekcie. Prowadzone są przez właścicieli 
ogrodu lub członków rodziny. Czasami, w zależności od tematyki, wynajmowane się inne 
profesjonalne osoby do prowadzenia warsztatów np. muzycy czy artyści plastycy. 

Zagadnienia pogłębione na warsztatach to treści przyrodnicze lub związane ze specja-
lizacją danego gospodarstwa. Częstym motywem przewodnim są zioła i ich zastosowa-
nie. Zioła są bardzo ważnym i wdzięcznym tematem ze względu na właściwości lecznicze 
i prozdrowotne oraz działanie sensoryczne, szczególnie na zmysły powonienia, smaku 
i dotyku. Ponadto cenna wiedza dotycząca zastosowania i uprawy ziół, z pokolenia na 
pokolenie zanika. Warsztaty o ziołach znajdują się w programach min. Zagrody Eduka-
cyjnej Hyzop i Podlaskiego Ogrodu Ziołowego. W tym drugim ośrodku prowadzi się je 
pod wdzięcznym tytułem: „Gawęda o ziołach, opowiadanie o właściwościach ziół i ich 
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zastosowaniu w wielu dziedzinach życia”. Bardzo inspirujące warsztaty prezentuje tak-
że Zielony Wulkan, zagroda edukacyjna prowadząca warsztaty indywidualne, rodzinne 
i grupowe. Oferta obejmuje tworzenie naturalnych kosmetyków. W trakcie warsztatów 
związanych z możliwością wykorzystania ziół w kosmetyce powstają kosmetyki natural-
ne: mydła ziołami inspirowane, kremy pachnące ziołami, pomadki i masła do ust, pasty 
do zębów, sole kąpielowe, oleje do masażu. 

Częstym wątkiem poruszanym na zajęciach jest szeroko pojęta edukacja przyrodnicza. 
Proponowane tematy pokrywają się z podstawą programową szkoły podstawowej, dlate-
go są szczególnie ważne i chętnie wybierane przez nauczycieli. Zagadnienia lekcji reali-
zowane na terenie ogrodu takie jak np. podstawowe ekosystemy, przystosowania roślin, 
sposoby rozsiewania nasion, owady zapylające, bioróżnorodność w ogrodzie, łańcuchy 
pokarmowe, budowa roślin, czy fotosynteza, doskonale uzupełniają informacje z pod-
ręczników szkolnych. 

Bardzo wartościowymi warsztatami są te związane ze sztuką i tradycją danego regio-
nu. Zaliczyć do mich można np. pokazy wypieku chleba w tradycyjnym piecu, gotowanie 
lokalnego przysmaku, lub specjalności pani domu, przyrządzanie przetworów. Ogrody 
prowadząc takie zajęcia korzystają z własnych produktów: owoców i warzyw. W ofer-
cie niektórych ośrodków znajdują się warsztaty dedykowane osobom dorosłym związane 
z przygotowywaniem leczniczych nalewek ziołowych na bazie owoców, kwiatów, korzeni 
czy ziela. Ogrody edukacyjne proponują też warsztaty bardziej specjalistyczne, pogłębia-
jące wiedzę ogrodniczą. Wśród nich znajdują się np. pozyskiwanie i suszenie ziół, zbiory 
nasion, suszenie i przechowywanie nasion, lub warsztaty florystyczne. Dla specjalistów 
oferuje się też kursy związane z rozmnażaniem roślin dotyczące sadzonkowania, kompo-
stowania czy szczepienia drzew owocowych. 

Do ogrodów edukacyjnych zaliczyć można takie, które oferują usługi opiekuńcze dla dzieci 
czyli zielone przedszkola. Ogrody – przedszkola powstają w nurcie, zyskującej na popularno-
ści, edukacji alternatywnej. Przykładem takiego obiektu jest Ogród Edukacyjny Wołczkowo, 
prowadzący zajęcia dla małych dzieci w wieku 3-5 lat w przestrzeni ogrodu. W ogrodzie edu-
kacyjnym dzieci mają okazję odkryć interesujące miejsca, takie jak: sad, zielnik w kształcie 
ślimaka, hotel dla owadów, pompę wodną z piaskownicą, kuchnię na świeżym powietrzu oraz 
inne naturalne atrakcje. Takie otoczenie daje dzieciom dużo swobody, działa na wyobraźnię, 
rozwija kreatywność i pozwala na nieskrępowaną zabawę, która jest najlepszym sposobem 
nauki. Przebywanie na świeżym powietrzu w połączeniu z dużą ilością ruchu to najlepszy 
sposób na budowanie naturalnej odporności dziecka.

Nauka poprzez bezpośrednie doświadczenie ma ogromne znaczenie w rozwoju 
i edukacji młodego pokolenia zwłaszcza obecnie – w czasach gdy dzieci i młodzież 
są tak oddalone od natury. Dlatego rodzice i nauczyciele coraz chętniej sięgają po 
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gotowe narzędzia i korzystają z oferty ogrodów edukacyjnych. Dzieci uczestnicząc 
w dedykowanych warsztatach i pokazach, poznają naturalne procesy, pochodzenie 
żywności i przyrodę.

Tabela. 2. Przykładowe ogrody edukacyjne lub gospodarstwa agroturystyczne oferujące 
warsztaty stacjonarne.

To gospodarstwo agroturystyczne w otoczeniu lasów i jezior Pojezierza Drawskiego. 
W ogrodach można wynająć osobne domy, apartamenty i pokoje, a także salę bankieto-
wo-konferencyjną. Rozwijanie talentów i poznawanie dawnych technik oferuje Szkoła 
Twórczości Kreatywnej 7 Sztuk, gdzie odbywają się warsztaty artystyczne m.in.: cera-
miczne, malarskie, decoupage. wikliny, witrażu, kulinarne itp. Cała infrastruktura oto-
czona jest rozległym ogrodem bogatym w rośliny i zwierzęta, ze ścieżkami spacerowymi 
wokół stawów.

http://7ogrodow.pl
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ZAGRODA EDUKACYJNA HYZOP

Ekologiczne gospodarstwo rolne położone w Wielkopolsce Wschodniej we wsi Ro-
socha, gmina Osiek. Tradycje uprawy ziół tj. mięta, waleriana, arcydzięgiel, prawoślaz, 
dziurawiec, rumianek na tym terenie mają ponad sto lat. Gospodarstwo prowadzi ogród 
edukacyjny: „Ogród ziołowy Hyzop”  z pokaźną kolekcją roślin zielarskich i przyprawo-
wych. W ogrodzie odbywają się warsztaty i można poznać oraz skosztować ziół. Gospo-
darstwo zrzeszone jest w sieci Zagród Edukacyjnych.

https://www.zagroda-edukacyjna.pl/
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Jest gospodarstwem ekologicznym produkującym zioła, warzywa, kosmetyki i inne 
produkty na bazie ziół. Od 2007 prowadzi Podlaski Ogród Ziołowy – który w 2011 roku 
uzyskał status ogrodu botanicznego.  Ogród liczy 1500 taksonów, w tym 85 gatunków 
objętych ścisłą ochroną i zgromadzi rośliny lecznicze i aromatyczne. Działalność uzupeł-
niona jest bogatą ofertą warsztatów prowadzoną przez Centrum Edukacji Przyrodniczej 
z zakresu: ochrony środowiska, ekologii, anatomii i fizjologii roślin, ekologii stawu i lasu, 
roślin użytkowych, funkcjonowania gospodarstwa ekologicznego, roślin barwierskich, 
trujących czy przyprawowych.

http://podlaskiogrod.pl/ https://ziolowyzakatek.pl/

ZIOŁOWY ZAKĄTEK KORYCINY PODLASKI OGRÓD ZIOŁOWY
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Ogród edukacyjny, inspirowany jest popularnymi w Niemczech przedszkolami na 
wolnym powietrzu. Jest całorocznym miejscem opieki i edukacji dla dzieci w wieku od 3 
do 5 lat. To propozycja dla rodziców którzy chcą, aby ich dzieci spędzały czas aktywnie, 
na zewnątrz, w warunkach sprzyjających rozwojowi. Podczas pobytu w ogrodzie eduka-
cyjnym dzieci odkrywają tajemnice przyrody oraz uczą się świata. Opiekunowie towa-
rzyszą im w eksplorowaniu, ale nie narzucają konkretnych działań, a dzieci w naturalny 
sposób rozwijają swoje indywidualne zdolności i potencjał.

http://www.ogrodedukacyjny.com/

3.2. Znaczenie ogrodu w edukacji i rozwoju dzieci 
i młodzieży

Ogród edukacyjny to przyrodnicza zielona pracownia dostosowana do bezpiecznego 
prowadzenia zajęć badawczych i terenowych obserwacji oraz doświadczeń. Dzięki ta-
kiemu żywemu laboratorium dzieci mają możliwość bezpośredniej obserwacji procesów 
przyrodniczych oraz wpływania na nie przez pracę w ogrodzie: siew, sadzenie, podlewa-
nie, a nagrodą i satysfakcją jest zbieranie i kosztowanie owoców. Większość dzieci w mia-
stach, a także na współczesnych wsiach, nie ma takiej możliwości. Prowadzonych jest 
wiele badań psychologicznych i pedagogicznych dokumentujących pozytywny wpływ 

OGRÓD EDUKACYJNY WOŁCZKOWO
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ogrodu i edukacji poprzez ogród. Liczne zalety ogrodu edukacyjnego podzielić można na 
4 grupy: osiągnięcia w nauce, zdrowy styl życia, podnoszenie świadomości ekologicznej, 
rozwój społeczny.

osiągnięcia w nauce. Dzieci w ogrodzie edukacyjnym uczą się aktywnie, bezpośred-
nio poznają procesy przyrodnicze i eksperymentują, nie w ławce szkolnej, ale na ze-
wnątrz, w realnym środowisku. Przebywanie w ogrodzie wydłuża koncentrację, wyostrza 
zmysł obserwacji. Ogród buduje zainteresowanie procesami przyrodniczymi i zacieka-
wienie naturą. To idealny model siedliska do badania ekosystemów. Pojęcia, które wydają 
się abstrakcyjne w klasie, ożywają w otoczeniu ogrodu. Eksperymentowanie w ogrodzie 
(przez np. pomiar dziennych przyrostów siewek fasoli i grochu lub innych roślin i two-
rzenie wykresów dynamiki kiełkowania w celu określenia najszybciej rosnącej rośliny 
w ogrodzie), jest o wiele bardziej ekscytujące niż wykresy liczb podane w podręczniku. 
Ale ogród to nie tylko lekcje biologii. To doskonałe narzędzie do praktycznej nauki każ-
dego przedmiotu. Ogród można wykorzystać jako laboratorium chemiczne (pH gleby, 
barwniki, stany skupienia) czy fizyczne (obserwacja praw fizycznych). W ogrodzie można 
prowadzić lekcje matematyki wprowadzając proste lub bardziej skomplikowane oblicze-
nia np. objętości podniesionych rabat, czy pół powierzchni. Dodatkowo ogród zapewnia 
miejsce do badania pogody, owadów, struktury gleby i innych kwestii środowiskowych. 
Oprócz nauk przyrodniczych ogród stwarza możliwości nauczania języka, historii i nauk 
społecznych oraz sztuk plastycznych. 

A B

Ryc. 5.1. W edukacji przyrodniczej opartej o ogród ważne są miejsca w których dzieci 
będą mogły spróbować warzyw lub posadzić coś samodzielnie (A, B)
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Doświadczenia wyniesione z ogrodu w znacznym stopniu przyczyniają się do zrozu-
mienia i zapamiętania przez uczniów wiedzy teoretycznej, co podnosi ich wyniki w na-
uce. Statystycznie dowiedziono, że uczniowie uczestniczący w lekcjach w ogrodzie mają 
wyższe oceny i osiągają lepsze wyniki na testach w porównaniu do ich kolegów, którzy 
nie brali udziału w zielonych lekcjach. 

zdRowy styl życia. Uprawa roślin zachęca dzieciaki do lepszego i zdrowszego stylu życia. 
Wiele państw rozwiniętych boryka się z problemem niebezpiecznego kryzysu zdrowotnego, 
ponieważ w dużym tempie rośnie liczba dzieci i młodzieży z nadwagą i otyłością. W Polsce 
sytuacja także przedstawia się poważnie, a otyłość u polskich dzieci narasta w wyjątkowo 
szybkim tempie. Według badań z 2019 roku co trzeci 8-latek ma nadwagę, co plasuje Pol-
skę na niechlubnym miejscu lidera wśród krajów Europy Północnej. Wzrost występowania 
chorób przewlekłych związanych z wysoką masą ciała, takich jak cukrzyca i nadciśnienie, 
wskazuje na potrzebę edukacji w zakresie profilaktyki i wypracowania nawyków zdrowego 
żywienia. Warzywa i owoce są ważnym składnikiem diety nie tylko dlatego, że dostarczają 
niezbędnych witamin, ale także dlatego, że są związane z zapobieganiem takim problemom 
zdrowotnym jak rak i choroby serca. Badania pokazują, że większość dzieci nie je codzien-
nie zalecanej ilości świeżych owoców i warzyw. Szeroko zakrojone programy w szkołach 
USA i Wielkiej Brytanii, mające na celu zwalczanie epidemii otyłości, stosują właśnie ogro-
dy edukacyjne jako narzędzie profilaktyczne. 

Ryc. 5.2. ...oraz obserwować przyrodę (C, D) (fot. Waldemar Gorajczyk

C D
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Ogrody stają się miejscem w którym uczy się młodzież zdrowego stylu życia: prawi-
dłowego odżywiania i aktywności fizycznej. Dzięki zajęciom ogrodniczym uczniowie 
zdobywają doświadczenie z pierwszej ręki sami zbierając świeże warzywa i owoce. Od-
krywają, że produkty nie pojawiają się w magiczny sposób na półkach sklepów spożyw-
czych i dowiadują się, jak ważna jest rola rolnictwa w naszym społeczeństwie. Duma 
i ciekawość wywołana uprawą owoców i warzyw, oraz wiedza o tym, skąd pochodzą, 
motywują uczniów do ich spożywania, często prowadząc do bardziej pozytywnych po-
staw i zachowań żywieniowych. 

Podnoszenie świadomości ekologicznej. Ogród edukacyjny to potężne narzędzie 
w edukacji o ochronie środowiska. Poprzez ogrodnictwo uczniowie stają się odpowie-
dzialnymi opiekunami. Mają możliwość zaangażowania się w praktyki rolnicze na małą 
skalę, poznając obowiązki i skutki uprawy ziemi. Badają sieć interakcji między żywymi 
i nieożywionymi elementami życia. W ten sposób rozwijają lepsze zrozumienie świata 
przyrody, a także dowiadują się, jak ważne jest dbanie o zasoby naturalne. Ogród desz-
czowy z rodzimymi roślinami wodnymi lub roślinami odpornymi na suszę, jest doskonałą 
okazją do nauczania o potrzebie ochrony i gromadzenia wody. Dzięki temu uczeń do-
strzeże, że dobór odpowiednich roślin i zgromadzenie wody opadowej skutkuje pięknym 
miniekosystemem, który jest jednocześnie przyjazny dla środowiska. Dodatkowo, ogrody 
uczą o redukcji odpadów poprzez kompostowanie. Uczniowie, którzy uczą się zrówno-
ważonych praktykach ogrodniczych, mogą łatwiej rozważyć kwestie ochrony przyrody 
z perspektywy lokalnej i globalnej. 

Dla wielu dzieci ogród to jedyna szansa na zbliżenie się do natury. Niektórzy nie mają 
dostępu do przestrzeni ogrodowych z powodu sytuacji życiowej; inni mają ograniczo-
ny czas na eksploracje na świeżym powietrzu. Nawiązanie kontaktu z naturą w młodym 
wieku jest niezwykle ważne. Naukowcy odkryli, że dziecięce doświadczenia z naturą są 
silnie powiązane z postawami dorosłych wobec roślin. Udział w ogrodnictwie w dzieciń-
stwie ma najważniejszy wpływ na działania pro środowiskowe dorosłych. Na obszarach 
miejskich, gdzie tereny zielone są ograniczone, programy ogrodnicze dla dzieci mogą za-
pewnić wystarczająco silne połączenie, aby zaszczepić u dzieci, i rozwinąć w dorosłości, 
uznanie i szacunek dla przyrody. Tym samym ogród edukacyjny ogranicza występowanie 
u dzieci zespołu deficytu natury (NDD – ang. Nature Deficyt Disorder).

Rozwój sPołeczny. Wspólne zadania, praca i rozwiązywanie problemów pomaga mło-
dym ludziom lepiej komunikować się ze sobą i z otoczeniem. Rozwija odpowiedzialność, 
wzmacnia poczucie sprawczości, umiejętność rozwiązywania problemów i planowania.

Rozwój umiejętności społecznych nie cieszy się taką popularnością, jak osiągnięcia 
w nauce, ale jest są tak samo kluczowy dla osiągnięcia sukcesu w życiu. Dzieci mu-
szą nauczyć się brać odpowiedzialność za swoje środowisko i rozwinąć silne poczucie 
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wspólnoty. Zajęcia w ogrodach edukacyjnych stwarzają dzieciom możliwość współpracy 
i rozwijania odpowiedzialności. Rośliny zapewnią również plony – pozytywną odpowie-
dzi na właściwą pielęgnację. Na poziomie osobistym ogrodnictwo buduje pewność siebie, 
poczucie własnej wartości i dumę, gdy uczniowie patrzą, jak ich wysiłki zamieniają się 
w piękne rośliny. 

Ogrodnictwo uczy również cierpliwości w oczekiwaniu na kiełkowanie lub dojrzewa-
nie. Ogrody zapewniają wyjątkowe możliwości powiązań międzypokoleniowych. Pod-
czas zajęć dzieci wchodzą w interakcje z edukatorem, nauczycielami, rodzicami, dziad-
kami i wolontariuszami, co zapewnia możliwości interakcji społecznych, których często 
brakuje w naszym społeczeństwie. Ogród pozwala dzieciom zadawać pytania, dzielić się 
przemyśleniami i kolektywnie pracować nad wspólnym celem. Przede wszystkim ogrod-
nictwo jest źródłem radości i zabawy, a gdy zdobędzie się umiejętności, może stać się 
hobby na całe życie.
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4. Ogrody permakulturowe 
z warsztatami

4.1. Permakultura – popularny kierunek rozwoju 
ogrodów edukacyjnych

Permakultura to filozofia i nauka tworzenia zrównoważonych siedlisk ludzkich, któ-
rego podstawę stanowią naturalne cykle i ekosystemy. Jest to gałąź projektowania eko-
logicznego stosująca zintegrowane podejście do krajobrazu, łącząca mikroklimat, samo-
regulujące się systemy roślin i zwierząt, gleby, gospodarowania wodą i ludzkich potrzeb 
w produktywne siedliska. 

Pojęcie „permakultura” po raz pierwszy zostało zastosowane przez Billa Mollisona 
(1928-2016) który użył tego słowa w tytule swojej książki: „Permaculture One: A Pe-
rennial Agriculture for Human Settlements” (1978). Zainspirowany był książką Rus-
sel’a Smith’a: „Tree crops: A permanent agriculture”, w wolnym tłumaczeniu „Uprawy 
drzew: trwałe i zrównoważone rolnictwo”, czyli rolnictwo zgodne z naturą. W latach 70 
ubiegłego stulecia Mollison i jego uczeń David Holmgren prowadzili farmę w Australii 
i zaczęli eksperymentować, opisywać i wyodrębniać reguły, rozwiązania i techniki, dzię-
ki którym uprawy były produktywne, bogate i zrównoważone. Tak stworzyli podwaliny 
systemu mającego na celu uczynienie rolnictwa bardziej zrównoważonym, przywrócenie 
żyzności gleby, oszczędzanie wody i przekierowywanie strumieni odpadów. W tym sa-
mym czasie podobne idee i podejście popularyzowane było przez innych prekursorów 
rolnictwa zrównoważonego i rolnictwa leśnego, takich jak: Robert Hart (Wielka Bryta-
nia), Masanobu Fukuoka (Japonia), Patrick Whitefield (Wielka Brytania), Graham Bell 
(Wielka Brytania), Sepp Holzer (Austria). 

Permakultura opiera się na trzech zasadach etycznych: troski o ziemię (dbałość, aby 
wszystkie systemy życia mogły przetrwać i się rozwijać), troski o ludzi (dbałość, aby 



33Ogród edukacyjny

ludzie mieli dostęp do dóbr niezbędnych do życia) oraz dzielenia się nadmiarem (ogra-
niczenie konsumpcji, sprawiedliwy podział, wykorzystanie nadwyżek do wyżywienia 
innych), (Ryc. 6). Naczelną zasadą etyczną jest współpraca z naturą i innymi ludźmi, 
bez zaznaczania hierarchii, konkurencji czy rywalizacji. Wymaga od człowieka wzięcia 
pełnej odpowiedzialności za swoje najbliższe otoczenie, środowisko oraz innych ludzi. 
W działaniach w duchu permakultury dąży się do optymalnej samowystarczalności. 

Dla osób, które chcą żyć zgodnie w zasadami permakultury, źródłem wiedzy jest ob-
serwacja naturalnych procesów i zastosowanie relacji zachodzących w przyrodzie, w ży-
ciu i gospodarstwie. Projektowanie permakulturowe polega przede wszystkim na jak naj-
lepszym zharmonizowaniu ogrodu – siedliska z otaczającym je krajobrazem naturalnym. 
Jeden z autorytetów permakultury David Holmgren opisał 12 kluczowych zasad pro-
jektowania permakulturowego które wynikają z przyjętych wcześniej założeń etycz-
nych (Ryc. 6). Podstawową jest reguła wskazująca wartość obserwacji i przemyślanego 
współdziałania z otoczeniem, oraz nauka na podstawie informacji zwrotnej. Pomaga to 
w projektowaniu systemów o jak najwyższym stopniu samoregulacji. 

Niebagatelne znaczenie ma też wykorzystanie lokalnie dostępnej energii, najlepiej ze 
źródeł odnawialnych (wiatru, wody, słońca). Wpisują się tutaj systemy budownictwa pa-
sywnego, stosowanie naturalnych, zdrowych, lokalnych materiałów do budowy (np. domy 
ze słomy i gliny), fotowoltaika, prysznice solarne, elektrownie wiatrowe i wodne, syste-
my magazynowania wody deszczowej. Zasobem jest także ziemia, dlatego znaczenie ma 
podnoszenie jej żyzności, poprzez wzbogacanie w materię organiczną (np. budowa wer-
mikompostowników, stosowanie mulczowania dostępnymi materiałami). Ogrody perma-
kulturowe wsławiły się znakomitym zagospodarowaniem małych przestrzeni uprawnych, 
wykorzystując korzyści płynące z mocy bioróżnorodnych upraw (płodozmian, zgodne 
sąsiedztwo warzyw, sukcesja). W niektórych nurtach uprawy prowadzone są nawet bez 
orki czy przekopywania gleby. 

Projekt permakulturowy powinien mieć na celu maksymalne wykorzystanie usług 
naturalnych i minimalizowanie konsumpcyjnego popytu na zasoby. W praktyce jest to 
na przykład zbieranie i pozyskiwanie własnych nasion, uprawa znanych i mniej znanych 
ziół, uprawa roślin określanych jako „super food” – bogatych w wartości prozdrowotne, 
(np. rokitnik, jarmuż, jagody goi), przetwarzanie plonów, robienie własnych kosmetyków, 
wyciągów, naturalne leczenie, zdrowy styl życia.

Znamienne jest też stosowanie dostępnych sposobów ograniczenia zanieczyszczenia 
i odpadów poprzez projektowanie systemów wykorzystujących wszystkie produkty od-
padowe (np. kompostowanie resztek po uprawie i z gospodarstwa domowego, toalety sa-
mokompostujące bez wody). Reguła stopniowych rozwiązań dotyczy robienia jak najwię-
cej samodzielnie lub korzystania z lokalnych wytwórców. Do takich działań zaliczymy 
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własny wypiek chleba – budowa pieców chlebowych, wykonywanie prac ręcznie bez 
zastosowania wysokospecjalistycznych urządzeń, budowa mebli i obiektów żywej archi-
tektury wiklinowej. Również polikultura jest jedną z najważniejszych zasad, pomocną 
w ograniczaniu podatności roślin na szkodniki, oraz na niekorzystne wahania pogodowe 
czy rynkowe. Różnorodność w permakulturze odnosi się także do ochrony odmienności 
kulturowej i językowej ludzi. 

Zasady te sprawiają, że projekty permakulturowe dążą do zaspokajania ludzkich potrzeb 
życiowych bez niszczenia, a nawet z korzyścią dla środowiska naturalnego, oraz bez szkody dla 
innych ludzi. Projektowanie ogrodu zgodnie z zasadami permakultury różni się nieco od trady-
cyjnego, ogrodniczego podejścia do tego zadania. Ogród permakulturowy projektuje się tak, aby 
funkcjonował przede wszystkim w zgodzie z naturą, a nie przeciw niej.

Ryc. 6. Założenia etyczne permakultury i zasady projektowania permakulturowego, opra-
cowanie własne na podstawie Holmgren (2017). 

Planując układ ogrodu permakulturowego warto podzielić go na strefy. Zwykle 
wyróżnia się ich pięć. Strefa pierwsza nazywana jest strefą samowystarczalności znaj-
duje się najbliżej domu i przebywa się w niej najczęściej. Obejmuje obszar 6-12 m wokół 
domu. Tu umieszcza się te elementy ogrodu, które wymagają najwięcej opieki i pracy 
oraz takie których korzysta się najczęściej. Z jednej strony pozwala to mieć najcenniej-
sze składniki ogrodu pod kontrolą, a z drugiej oszczędzić siły związane z przemiesz-
czaniem się. Grządki warzywne i spirala ziołowa są zwykle w strefie pierwszej. Kolejna 
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strefa jest miejscem produkcji na potrzeby gospodarstwa domowego. Tutaj lokalizuje 
się szklarnie, drewutnię, uprawy roślin wielofunkcyjnych: warzyw i owoców. A da-
lej w strefie trzeciej rosną uprawy rolne, uprawy przeznaczone na sprzedaż, pasze dla 
zwierząt, stawy i łąki do wypasu. Strefa czwarta to strefa zbieractwa. To także miejsce 
na łąki do wypasu i również zbioru dzikich ziół, miejsce na zagajnik czy las do zbioru 
jagód, grzybów, drewna opałowego i stolarskiego. Najdalszą z kolei, piątą strefę – dzi-
kiej przyrody – wyznaczamy w najodleglejszych zakątkach. Strefa ta ma być ostoją 
natury i ludzka ingerencja w nią powinna być jak najmniejsza. Nie każdy ogród będzie 
miał pięć stref, ale zasada jest zawsze taka sama – im mniej naszej uwagi wymaga dany 
element, w tym dalszej strefie się go umieszcza. 

Jak widzimy permakultura to bardzo interdyscyplinarna nauka o projektowaniu 
systemów charakteryzujących się różnorodnością, stabilnością oraz zdolnością re-
generacji. Jest odpowiedzią na zagrożenia spowodowane współczesną, intensywną 
uprawą rolną, która skutkuje wyczerpywaniem się zasobów naturalnych, degradacją 
środowiska i konfliktami społecznymi. Podstawową zasadą permakultury jest samo-
wystarczalność i odejście od zależnej konsumpcji. Najlepszym podsumowaniem niech 
będą słowa Masanobu Fukuoki, który stwierdził, że ostatecznym celem permakultury 
nie jest uprawa roślin, ani projektowanie ekosystemowych ogrodów, ale doskonalenie 
ludzi i podnoszenie świadomości. 

4.2. Przykłady permakulturowych ogrodów 
edukacyjnych 

Permakultura jest praktykowana na bardzo różne sposoby na całym świecie, w oparciu 
o klimat i zasoby charakterystyczne dla regionu. Chociaż metodologia praktyk perma-
kultury jest zróżnicowana, podejście holistyczne pozostaje niezmienne. Idea ta rozwija 
się bardzo dynamicznie także w Polsce. Obserwuje się wzrost świadomości ekologicznej 
wśród ludzi młodego pokolenia. Warto także zauważyć, że permakultura jest nie tylko 
sposobem uprawy ziemi, ale zjawiskiem społecznym i kulturowym, które łączy wrażli-
wych ludzi w duchu szacunku i zrozumienia praw natury. 

Coraz popularniejsze w Polsce stają są gospodarstwa permakulturowe zwane także 
siedliskami. Często zakładane są przez osoby, które nie mają doświadczenia rolnicze-
go czy ogrodniczego, jednak nie zgadzając się na pęd współczesnego świata i marno-
trawienie zasobów naturalnych Ziemi, decydują się na ucieczkę na wieś i zmianę stylu 
życia. Permakultura w swoich założeniach oferuje narzędzia, które z szacunkiem traktują 
i wykorzystują naturę i implementują naturalne procesy. Z roku na rok przybywa także 



36

DOLINA MGIEŁ

gospodarstw tradycyjnych wprowadzających zasady permakultury.
Prowadzone przez nich ogrody są bardzo ciekawymi inicjatywami i polem do edukacji 

na temat zrównoważonego rozwoju. Osoby, które podjęły się trudu uprawy ziemi z zgo-
dzie z naturą i ideą samowystarczalności, to także pasjonaci przekazywania tej wiedzy 
dalej i szkolenia następnego pokolenia ekologicznych rolników i zwolenników perma-
kultury. Przykłady siedlisk prakulturowych, z ogrodami edukacyjnymi, prowadzących 
działalność warsztatową przedstawiono w tabeli 3. 

Tabela. 3. Przykładowe permakulturowe ogrody edukacyjne.

To modelowe samowystarczalne gospodarstwo dedykowane promowaniu praktycz-
nych rozwiązań z zakresu permakultury w którym prowadzone są badania i zajęcia edu-
kacyjne. Znajduje się w dolinie rzeki Pilicy. Twórcą jest Łukasz Nowacki – specjalista 
projektowania ekologicznego. Siedlisko oparte jest o odnawialne źródła energii. Na jego 
terenie organizowane są dni otwarte, warsztaty stacjonarne: (np. „Regeneratywne ogrody 
leśne”), wizyty studyjne. FB i YouTube: „Permakultura dla każdego”.

https://lukasznowacki.pl/
https://www.youtube.com/channel/UCRjUdbfsD15cPZ-DhBCqfgw
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EKOPOLETKO

Ogród permakulturowy Ekopoletko, w Stryszowie pod Krakowem, stworzony został 
przez Joannę Bojczewską. 

Autorka prowadzi także podcast Plan na Plon, cykl webinarów o takim tytule, warszta-
tów on-line i stacjonarnych np: „Od wideł do widelca”, „Szansa dla mikrorolnictwa”. Or-
ganizuje szkolenia w fundacji AgroPermaLab, którą współtworzy. Zajmuje się promocją 
suwerenności żywieniowej i pro-społecznego rolnictwa. Zajmuje się też projektowaniem 
ogrodów permakultury i konsultacjami. Dodatkowo prowadzi Instagram i FB.

https://ekopoletko.wordpress.com/
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KALKAPĀDA

Kalpapāda to pokazowe siedlisko permakulturowe, które powstaje od 2015 roku we wsi 
Manasterz na Pogórzu Dynowskim. To teren który tworzą Marcin Krzeszewski i Samuela 
Słoń. Testują i demonstrują niskobudżetowe i trwałe rozwiązania gwarantujące wygodne 
życie w zgodzie z naturą. Organizują warsztaty stacjonarne „Permakultura w praktyce”. 
W oparciu o ogród prowadzą blog „Kalpapāda – w trosce o drzewo nieograniczonych 
możliwości” i FB.

https://kalpapada.wixsite.com/kalpapada
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OGRODY PERMAKULTYRY

Gospodarstwo permakulturowe tworzone przez Monikę Podsiadłą w lubelskiej wsi 
Podlodówek. Na terenie znajduje się min. Epicentrum, ogród leśny, ogród symetrii strefa 
działań. Centrum edukacyjne, funkcjonujące w siedlisku, organizuje wydarzenia związa-
ne z permakulturą i ekowioskami, takie jak warsztaty oraz coroczny festiwal „Koopera-
tywy”. Gospodarstwo jest otwarte na wolontariat i gości. Współpracuje z wieloma organi-
zacjami np. z BEN (Baltic Ecovillage Network).

https://www.koopermatywy.pl/
https://www.youtube.com/user/permakulturacompl/featured

Osobom zakładającym takie siedliska zależy na rozwoju idei zrównoważonego ko-
rzystania z zasobów natury i ograniczenie konsumpcjonizmu. Pragną dzielić się swo-
ją wiedzą, wieloletnim doświadczeniem i entuzjazmem, by jak najwięcej zdrowych 
ogrodów i gospodarstw pojawiało się na mapie Polski. Ze względu na zainteresowanie 
kursami permakulturowymi rozrasta się oferta edukacyjna tych gospodarstw. Orga-
nizowane są warsztaty, webinaria, długoterminowe staże szkoleniowe, czy wolonta-
riaty. Wiele jest osób ciekawych konkretnych technik i sposobów permakulturowych, 
dlatego taką popularnością cieszą się warsztaty prowadzone przez działające z sukce-
sem – siedliska permakulturowe. 

Na stronie internetowej wydawnictwa Permakultura.Edu.pl tworzona jest mapa 
sieciująca inicjatywy permakulturowe w Polsce (https://permakultura.edu.pl/mapa/). 
Dzięki temu można wyszukać lokalne inicjatywy permakulturowe, a także wprowa-
dzić swoje gospodarstwo.
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5. Ogrody edukacyjne

5.1. Ogrody szkolne jako forma ogrodów edukacyjnych

Współczesna edukacja szkolna ma zazwyczaj formę pogłębiania nauki w ławce szklo-
nej, w budynku szkoły i najczęściej kojarzy się z nudnym i żmudnym procesem dydak-
tycznym. Ogród edukacyjny w formie zielonej pracowni umożliwia nauczycielom włą-
czanie praktycznych ćwiczeń do różnorodnych lekcji opartych o podstawę programową. 
W prywatnym ogrodzie edukacyjnym warto stworzyć ofertę edukacyjną adekwatną to 
podstawy programowej, ponieważ takiej oferty szukają nauczyciele, którzy nie mają 
ogrodów przyszkolnych do własnej dyspozycji i z chęcią korzystają z dopasowanej oferty 
edukacyjnej będącej narzędziem w ich pracy. 

Ogród angażuje uczniów, zapewniając dynamiczne środowisko do obserwacji, odkry-
wania, eksperymentowania, pielęgnowania i uczenia się. To żywe laboratorium, w któ-
rym nauka – wyniki obserwacji są wyciągane z rzeczywistych doświadczeń, a nie z pod-
ręczników. Pozwala to uczniom stać się aktywnymi uczestnikami procesu uczenia się. 
W ogrodzie uczniowie zdobywają wiedzę na temat ekosystemów, wiedzę o cyklach życia 
roślin i zwierząt, doceniają pochodzenie żywności i znaczenie zdrowej diety. Jednocze-
śnie uczą się praktycznych umiejętności ogrodniczych na całe życie. 

Ważnym pytaniem jest, jak przekazać dzieciom wiedzę, która jest trudna, szczególnie z tak 
mało popularnych zagadnień jak botanika. Rozwiązaniem są ogrody edukacyjne, jednak nie 
są one powszechne w polskich szkołach podstawowych. Ogrody szkolne są bardziej doceniane 
w szkołach zaliczanych do nurtu edukacji alternatywnej. 

Wydaje się że ogród szkolny to narzędzie edukacyjne dość innowacyjne, jednak 
stosowany jest przez ambitnych i światłych pedagogów od ponad 100 lat. Ruch ogrod-
nictwa szkolnego powstał w Europie na początku XIX wieku, a do Stanów Zjedno-
czonych dotarł w latach 90-tych tegoż wieku. Pierwsze ogrody szkolne zakładano 
od 1819 roku w Niemczech, w Szlezwiku-Holsztynie, a już w 1869 r. zostały one 
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oficjalnie w pisane w ustawach o szkolnictwie w Austrii i Szwecji, a w Belgii jako 
obowiązkowy element wyposażenia szkół. Na początku XX w. w Austrii było 20 000 
szkół z ogrodami, 45 000 we Francji, 8 000 w Rosji. W tamtych czasach ogrody szkol-
ne uważane były za ważny trening umysłowy połączony z wysiłkiem fizycznym na 
świeżym powietrzu, dodatkowo wspierający nabywanie przez uczniów podstawowej 
wiedzy o samowystarczalności i produkcji rolniczej. 

Założyciel ruchu przedszkolnego (czyli tzw. dziecięcych ogródków, niem. kinder-
garden) Friedrich Froebel wykorzystywał ogrody jako narzędzie edukacyjne (1837-
1852). Koniec XIX wieku przyniósł rozwój edukacji alternatywnej i obfitował 
w pierwsze eksperymenty pedagogiczne. Przedstawicieli nowych koncepcji łączyło 
przede wszystkim dążenie do tego, by szkoła przestała jedynie nauczać, ale skupiła 
się na wychowaniu ludzi samodzielnych, odpowiedzialnych za siebie i innych, umie-
jętnie zarządzających swoimi wrodzonymi predyspozycjami i zdolnościami, natural-
nie zmotywowanych do działania, uczących się w grupie i z grupą. Pedagodzy, tacy 
jak Maria Montessori i John Dewey, Rudolf Steiner (edukacja Waldorfska), w swoich 
teoriach edukacyjnych podkreślali zawsze znaczenie natury i ogrodnictwa w rozwo-
ju dzieci i młodzieży. Postrzegali potencjał ogrodu nie tylko w zdobywaniu prak-
tycznych i zawodowych umiejętności, ale także jako kształtowanie charakteru i cech 
takich jak wytrwałość, ciekawość i szacunek. Współcześnie w nurcie edukacji alter-
natywnej, podkreślającej naukę w środowisku przyrodniczym, znajdują się: szkoły 
Waldorfskie; szkoły oparte na modelu M. Montessori; szkoły leśne. 

Począwszy od XX wieku, w naszym kraju powstawały ogrody przy szkołach po-
wszechnych. Do popularyzowania idei ogrodów szkolnych przyczynił się prof. Włady-
sław Szafer – Dyrektor Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego – wydając, 
aktualną również dzisiaj, książkę „Ogrody szkolne” (Szafer 1921). Autor oprócz prak-
tycznych rad dotyczących założenia ogrodu przekonuje w niej o tym, jak ważne jest 
organizowanie zajęć z przyrodą wokół własnej szkoły. Z wielu myśli zawartych w tym 
opracowaniu warto przytoczyć tę, że: „Ogród szkolny musi być nie tylko składnicą, skąd 
czerpać można dowolnie materiał do nauczania w sali szkolnej, ale musi stać się ogrodem 
demonstracyjnym, odwiedzanym obowiązkowo przez uczniów pod przewodnictwem na-
uczyciela przedmiotów przyrodniczych” (Szafer 1921). Zdaniem tego autora „Wychowaw-
czo działa ogród szkolny po pierwsze jako miejsce kształcenia zmysłu obserwacyjnego, 
po wtóre zaś, jako miejsce pożytecznej i miłej pracy fizycznej, która ćwiczy ciało, uczy 
cierpliwości i hartuje wolę”.

Najbardziej okazałym i jednym z najstarszych ogrodów szkolnych poszczycić się 
może II Liceum Ogólnokształcące im. St. Batorego w Warszawie. Ogród powstał w 1928 
roku mieścił m.in. skalne alpinarium z roślinami sprowadzonymi z Tatr, pasieki i basen 
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z roślinnością wodną. Odbywały się w nim lekcje, które prowadził nauczyciel od przy-
rody – Pan Władysław Radwański, również opiekujący się ogrodem. Miejsce to zostało 
doszczętnie zniszczone pod koniec wojny. W tym roku (2020) ogród został odrestaurowa-
ny i przystosowany dla osób niepełnosprawnych, a inwestycję sfinansowano z funduszy 
budżetu obywatelskiego Warszawy. 

W Polsce latach powojennych wprowadzony był obowiązek wykorzystywania 
ogrodów szkolnych, zwanych wtedy najczęściej działkami szkolnymi. Niestety w ak-
tualnej podstawie programowej kształcenia ogólnego nie wymieniono określeń ogród 
szkolny i działka szkolna. Z przeprowadzonych badań wynika, że w większości szkół 
niezależnie od ich poziomu nauczyciele zaprzeczają istnieniu szkolnych ogrodów 
(Kowalski i Grott 2015).

Nieliczne ogrody przy szkołach są najczęściej inicjatywami oddolnymi, a ich 
twórcami są nauczyciele, którzy chcą mieć możliwość edukacji dzieci przez bezpo-
średnie doświadczenie. Wybrane inicjatywy prezentujące ogrody szkolne przedsta-
wiono w tabeli 4. 



43Ogród edukacyjny

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. UNICEF W RZESZOWIE

Ogród skalny w ogrodzie szkolnym (fot. Magdalena Machno, za zgodą)

Ogród powstał z inicjatywy nauczycielki – oligofrenopedagoga – Magdaleny Machno, 
która aktywnie zaangażowała studentów do stworzenia ambitnego projektu ogrodu szkol-
nego. W wyniku jej działań powstał rozległy ogród z ciekawymi wnętrzami ogrodowymi: 
np. ogród wiejski, skalny, barw itp. W aktywnych zajęciach terapeutycznych w ogrodzie 
uczestniczą dzieci niepełnosprawne – podopieczni szkoły.

Tabela. 4. Przykłady ogrodów szkolnych i programów wspierających rozwój ogrodów 
szkolnych. 
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SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 3 IM. KORNELA 

MAKUSZYŃSKIEGO W KRAKOWIE

Zakątek do czytania bajek w ogrodzie szkolnym (fot. Ewa Jarecka, za zgodą)

Ogród szkolny powstawał stopniowo od 2015 roku przy zaangażowaniu nauczycieli 
(Ewy Jareckiej i Marcina Wojtyto) i rodziców. Obecnie składa się z barwnej rabaty z by-
lin kwitnącej w różnych porach roku, ogrodu traw, podniesionych grządek na warzywa, 
domku na narzędzia, i zakątku do bajkoterapii. W ogrodzie znajdują się także domki dla 
owadów i jeży, pergole na pnące róże i rzeźby – dzieła warsztatów terapii zajęciowej. 
Ogród jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 106 IM. ARTURA GROTTGERA W KRAKOWIE

Podniesione grządki w ogrodzie szkolnym (fot. David Rowley za zgodą)

Ogród w centrum Krakowa powstawał z inicjatywy Pani Dyrektor – Joanny Koniecz-
nej-Sierak i od kilku lat jest rozbudowywany i wzbogacany w rośliny. Obecnie składa się 
w kilku podniesionych grządek na warzywa i poziomki, rozległej rabaty sensorycznej 
i wiklinowych wigwamów będących żywą architekturą. W planach współpraca z Cen-
trum Aktywności Seniora.
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PROGRAM OGRÓD Z KLASĄ

Program wspierający powstawanie ogrodów szkolnych koordynowany przez Zarzą-
du Zieleni Miejskiej w Krakowie. Jego celem jest zbudowanie sieci szkół posiadających 
ogrody – zielone pracownie, które służyć będą aktywnej nauce oraz społeczności lokalnej 
stając się ogrodami wspólnotowymi. Program obejmuje system certyfikatów motywujący 
szkoły do zdobywania kolejnych stopni. W ramach programu prowadzone są szkolenia 
oraz pozyskiwani są sponsorzy.

https://zzm.krakow.pl/dla-mieszkancow/edukacja/ogrod-z-klasa.html
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Nauczycielowi przyrody jako liderowi i pasjonatowi natury potrzebny jest teren do 
prowadzenia z uczniami obserwacji i doświadczeń. Każda szkoła, niezależnie od tego, 
czy pracuje na wsi, czy w dużej aglomeracji miejskiej taki teren posiada, gdyż jest wto-
piona w określoną przyrodniczą rzeczywistość, uboższą bądź bogatszą, którą nazwać 
można szkolnym ogrodem. Szkoła, oprócz pełnienia podstawowych obowiązków zwią-
zanych z nauczaniem i wychowaniem dzieci i młodzieży, odgrywa w środowisku rolę 
kulturotwórczą i opiniotwórczą. Uporządkowany i zadbany teren przyszkolny oddziałuje 
pozytywnie nie tylko na wiedzę, emocje i postawy uczniów, ale stanowi dobry przykład 
dla całego lokalnego społeczeństwa.

Ogród szkolny to także miejsce integracji całej społeczności szkolnej (nauczycieli, dzieci, 
rodziców i dziadków) a także społeczności lokalnej. Ogrody, także te szkolne, są po to by 
upiększać otoczenie, a wytrwała praca całej szkolnej społeczności może dokonać cudu prze-
miany zachwaszczonego nieużytku we wspaniały wielofunkcyjny zakątek.

Bardzo często głównym problemem powstrzymującym nauczycieli i dyrekcję szkoły 
przed założeniem ogrodu szkolnego jest brak wiedzy ogrodniczej, obawa przed ogro-
mem pracy związanej z utrzymaniem ogrodu, oraz lęk przed ewentualnymi niepowo-
dzeniami. Korzyści jest tak dużo, że warto podjąć próbę. Najlepiej zacząć przygodę 
z ogrodem od małych kroków. Jest wiele łatwych roślin, które nie sprawią problemu 
nawet początkującym ogrodnikom, i z powodzeniem można je dostosować do programu 
nauczania w szkole podstawowej. 

Zaleca się, by w procesie projektowania i powstawania ogrodu brała udział cała 
społeczność szkolna: nauczyciele, rodzicie i dzieci czyli tzw. sieci wsparcia. Najważ-
niejsze, by współtworzyli go uczniowie i by mieli realny wpływ co się w ich ogrodzie 
znajdzie. Można przeprowadzić wspólne warsztaty projektowe, zbudować makiety 
ogrodu czy barwne kolaże w formie palety inspiracji. Projekt, nawet koncepcyjny, jest 
ważnym dokumentem, także ze względu na pozyskanie funduszy, sponsorów i dar-
czyńców. Im więcej osób wie i jest zaangażowanych w powstanie ogrodu, tym więk-
sze są szanse na jego realizację. 

Najbardziej ekscytującą częścią procesu tworzenia ogrodu szkolnego jest zawsze 
dzień (dni) sadzenia. Obserwowanie, jak teren zmienia się w ogród, dodaje ener-
gii i uczniom i dorosłym. Ważnym aspektem jest pielęgnacja i utrzymanie ogrodu. 
Warto, by do cięższych prac, wymagających specjalistycznego sprzętu, jak koszenie 
trawy, czy prace związane z cięciem drzew i żywopłotów, był zaangażowany specja-
lista lub konserwator obiektu. Trudnym okresem w utrzymaniu ogrodu szkolnego są 
wakacje – czas kiedy wiele szkól zawiesza działalność. Te które mają dyżury waka-
cyjne powinny zaangażować w opiekę nad ogrodem dzieci przebywające w tym cza-
sie w szkole. Rozwiązaniem tego problemu jest też współpraca z lokalnymi Centrami 
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Aktywności Seniora, które opiekując się ogrodem, mając też swoje grządki i mogą 
korzystać z terenu w czasie wakacji. Taką strategię z sukcesem zastosowało kilka 
szkół w Krakowie. 

Zauważono, że praca w ogrodzie poprawia stosunek ucznia do szkoły i dzieci chęt-
niej uczęszczają do szkoły. Dodatkowo także podnosi się jakość oraz satysfakcja z pracy 
nauczycieli. Poprzez ogród uczniowie pomagają upiększać teren szkoły. Dla niektórych 
jest to jedyna szansa, aby pozytywnie wpłynąć na środowisko. Pochwały, które otrzy-
mają od innych uczniów, rodziców, nauczycieli i członków społeczności tworzą poczucie 
wspólnoty i pokazują im korzyści płynące z wolontariatu. Wszystkie korzyści jakie płyną 
z uprawy ogrodu przyszkolnego, można realizować w odpowiednio przygotowanym do 
zajęć prywatnym ogrodzie edukacyjnym.

5.2. Wnętrza ogrodowe i rośliny w ogrodach 
edukacyjnych

By teren ogrodu nadawał się na zieloną pracownię, był narzędziem edukacyjnym dla 
osoby prowadzącej w nim warsztaty i był chętnie odwiedzany przez dzieci musi być cie-
kawy, zachęcający do eksploracji, eksperymentowania i pracy ogrodniczej. Ogród powi-
nien być podzielony na strefy czy wnętrza ogrodowe i być spójny i atrakcyjny estetycznie. 
Ważnym elementem są podpisy stref ogrodu oraz podpisy roślin. Najpopularniejsze strefy 
w ogrodzie edukacyjnym to: 

• ogród warzywny, 
• ogród ziołowy,
• ogród sensoryczny, 
• ogród ozdobny, 
• łąka kwietnia, 
• sad i kolekcje krzewów jagodowych.
W urządzaniu niektórych ogrodów edukacyjnych preferowany jest model ekologicznego 

rozplanowania poszczególnych elementów, polegający na tworzeniu mikrosiedlisk, np.:
• ogród skalny, alpinarium,
• oczko wodne (rośliny wodne i bagienne), 
• ogród leśny, 
• strefa dla ptaków, 
• strefa dla owadów zapylających, 
• ogród deszczowy. 
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Oczywiście szczegółowe rozplanowanie zależy od charakteru i pomysłowości wła-
ścicieli oraz możliwości terenu. Projekt ogrodu powinien być praktyczny, funkcjonalny 
i przyjemny.

Rośliny, które zdecydujemy się posadzić czy posiać powinny łatwe w uprawie 
i proste do rozpoznania dla dzieci. Poniżej przedstawiono listę – propozycję – ro-
ślin uprawnych i ozdobnych, które ułatwią stworzenie ogrodu edukacyjnego. Zapre-
zentowane rośliny mają wiele cech sensorycznych, posiadają znaczenie ekologiczne 
(np. pożytek dla owadów) i pomogą budować dzieciom znaczące, ogrodnicze wspo-
mnienia z dzieciństwa. Ważne, żeby jak najbardziej zaangażować dzieci, np. podczas 
warsztatów w uprawę tych roślin, by uczestnicy poczuli, że praca w ogrodzie jest 
ekscytującą, dobrą zabawą.

Tabela. 5. Propozycja 25 gatunków łatwych w uprawie roślin o walorach edukacyjnych.

nazwa
znaczenie i zastosowanie w ogRodzie edukacyjnym 
oRaz na waRsztatach edukacyjnych

W
A

R
ZY

W
A

1
Marchew  
zwyczajna  
(Daucus carota)

Jest warzywem lubianym przez dzieci. Symbo-
licznym, stosowanym nawet do dekoracji bałwa-
na. Można ją zastosować na wielu warsztatach od 
zajęć chemicznych (barwniki karotenoidy i inne) 
poprzez biologię, język angielski czy matematy-
kę mierząc np. długość korzeni, czy licząc zbiory. 
Marchew jest stosunkowo łatwa w uprawie. Zbiór 
przypada na miesiące jesienne, kiedy dzieci są już 
w szkole po wakacjach i jest to popularny okres 
wycieczkowy. 

2
Czosnek  
pospolity 
(Allium sativum)

Jeden z najważniejszych warzyw prozdrowot-
nych, naturalny antybiotyk o bardzo charaktery-
stycznym zapachu. Jedyne warzywo uprawiane 
wegetatywnie (z ząbków, a nie nasion). Bardzo ła-
twe w uprawie. Zbiór przypada przed wakacjami, 
a sadzenie jesienią – dlatego ogród nie jest pusty.
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nazwa
znaczenie i zastosowanie w ogRodzie edukacyjnym 
oRaz na waRsztatach edukacyjnych

W
A

R
ZY

W
A

3
Rukola,  
rokietta siewna
(Eruca vesicaria)

Najłatwiejsze warzywo liściowe do uprawy. Często 
daje samosiewy, zimuje i kwitnie (kwiaty są jadal-
ne i bardzo smaczne), ma specyficzny orzechowy 
smak. Można wymienić na bardziej w Polsce po-
pularne sałaty np. masłową, jednak jest trochę trud-
niejsza, wymaga rozsady i chętniej jest zjadana 
przez ślimaki.

4
Rzodkiewka
(Raphanus sativus 
var. sativus)

Rzodkiewka ma krótki okres uprawy i szybko 
przynosi plony. Smaczna nowalijka na wczesną 
uprawę wiosenną i jesienną. Ponieważ nie lubi 
ciepła udaje się wiosną i jesienią. Bardzo charak-
terystyczny smak lubiany przez większość dzieci, 
a te co nie lubią polubią dzięki temu, że same ją 
wyhodują. Okrągłe nasiona wysiewane w odpo-
wiednich odstępach są świetne do potrenowania 
zajęć z matematyki i małej motoryki.

5

Dynia, 
Cukinia,
Kabaczek
(Cucurbita pepo)

Charakterystyczne warzywa, które zawsze się 
udadzą, szczególnie na kompoście. Dynia jest 
bardzo lubiana przez dzieci głównie ze względu 
na Halloween. Ponadto ogromna różnorodność 
rodzajów dyni daje pole do popisu. Cukinia nie-
zawodnie plonuje, więc bez żadnej ochrony che-
micznej będziemy zbierać plony. Wysiane do 
gruntu pod koniec maja (szczególnie cukinia) 
plonują od września.
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nazwa
znaczenie i zastosowanie w ogRodzie edukacyjnym 
oRaz na waRsztatach edukacyjnych

ZI
O

ŁA

6

Melisa 
lekarska
(Melissa  
officinalis)

Przyjemnie, cytrynowo pachnąca roślina zielar-
ska. Bardzo łatwa w uprawie, nadająca się do 
słońca i półcienia. Ma małe wymagania glebowe 
i jest całkowicie mrozoodporna. Jest też wybitnie 
miododajna. Stosowana do orzeźwiającej wody 
nadają przyjemny aromat dlatego sprawdzi się na 
każdym wydarzeniu. Zbieranie i suszenie liści da 
surowiec do herbat o działaniu uspokajającym.

7
Mięta 
(Mentha sp.) 

Mięta jest najprostszą byliną do uprawy. Jej eks-
pansywność i małe wymagania powodują, że 
może stać się nawet inwazyjna w ogrodzie, dla-
tego radzi się sadzić ją w większych pojemnikach 
bo w przeciwnym razie szybko kolonizuje całe 
stanowisko i zagłuszy inne rośliny. Specyficzny, 
intensywny zapach i smak jest łatwo rozpoznawa-
ny przez dzieci. Miododajna. Jest surowcem zie-
larskim. Łatwość w rozmnażaniu przez podział 
spowoduje, że dzieci bez problemu rozmnożą 
miętę. Może być także uprawiana w pojemniku 
na balkonie.

8

Oregano 
Lebiodka  
pospolita
(Origanum vul-
gare)

Oregano jest popularną przyprawą kojarzo-
ną przez dzieci z ulubioną pizzą lub spaghetti. 
Jest to rodzime zioło przyprawowe o walorach 
ozdobnych. Także miododajne i przyciągające 
motyle. Długo kwitnie, a przycięcie po kwit-
nieniu powoduje powtórzenie. Ma małe wyma-
gania glebowe ale lubi światło. Polecana także 
odmiana o żółtych liściach.
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nazwa
znaczenie i zastosowanie w ogRodzie edukacyjnym 
oRaz na waRsztatach edukacyjnych

ZI
O

ŁA 9

Lubczyk 
ogrodowy
(Levisticum offi-
cinale)

Lubczyk to niezbędny składnik dobrego rosołu. 
Pachnie przyprawą maggi. Niektóre dzieci nie 
lubią tego aromatu, ale to też jest ważne, bo in-
tensywny zapach zawsze buduje pamięć senso-
ryczną, a to jest bardzo ważne przy „karmieniu 
mózgu” młodych ludzi. Lubczyk lubi raczej ży-
zną ziemię i słoneczne stanowisko. Jest wysoką 
wręcz architektoniczną rośliną podczas kwitnie-
nia. Kwiatostany w postaci dużych baldachów 
są rajem dla wielu owadów i idealnie nadają się 
na warsztaty z botaniki i entomologii.

R
O

ŚL
IN
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 O
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O
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O
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10
Poziomki
(Fragaria vesca)

Dzieci uwielbiają poziomki. Kojarzą im się ze 
światem bajek, są bardzo smaczne i owocują 
nieprzerwanie cały sezon. Poziomek w ogrodzie 
edukacyjnym nigdy dość. Można je posadzić na 
podniesionych rabatach lub podsadzić krzewy 
ozdobne. Rośliny – sadzonki są stosunkowo ta-
nie. Można spróbować wysiewać samodzielnie 
-wczesny termin siewu (luty).

11
Maliny
(Rubus idaeus)

Maliny są bardzo zdrowe i także lubiane przez 
dzieci. Do ogrodu edukacyjnego poleca się od-
miany jesienne owocujące na pędach jednorocz-
nych. Jest to szczególnie ważne ponieważ są pew-
niejsze w plonowaniu i łatwiejsze w pielęgnacji. 
A co najważniejsze owocują w terminie od wrze-
śnia – witając dzieci owocami w trakcie jesien-
nych warsztatów. Warto posadzić przy ogrodze-
niu lub podporze co będzie stabilizować pokrój.
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nazwa
znaczenie i zastosowanie w ogRodzie edukacyjnym 
oRaz na waRsztatach edukacyjnych
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12

Jagoda 
kamczacka
(Lonicera caeru-
lea var. kamtscha-
tica)

To rodzaj krzewu jagodowego który można pole-
cić do ogrodu edukacyjnego. Plonuje niezawod-
nie, toleruje każdą glebę, jest całkowicie mrozo-
odporny. Bardzo wcześnie kwitnie i jest jednym 
z pierwszych pożytków dla pszczół na wiosnę. 
Wspaniale jest obserwować jak cały krzew ob-
sypany kremowymi kwiatami aż buczy od pra-
cowitych pszczół. Termin owocowania to począ-
tek czerwca przypada na ostatnie tygodnie roku 
szkolnego. 

R
O
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Y
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Śnieżyczka prze-
biśnieg
(Galanthus niva-
lis)

Klasyczna roślina do ogrodu edukacyjnego – 
zwiastun wiosny. Posadzić ją trzeba w ogrodzie 
ze względu na dzieci klas 1-3 które znają wiele 
piosenek o przebiśniegach, by same mogły zaob-
serwować czy oby wiosna już przyszła. Przebi-
śnieg dobrze czuje się w półcieniu pod krzewami 
czy drzewami. 

14
Krokus
(Crocus sp.)

Także zwiastun wiosny, symbol tatrzańskich doli-
nek. Lubi miejsca słoneczne, i może być posadzo-
ny w trawniku, gdzie będzie okazałą wizytówką. 
Jeżeli sadzimy to najlepiej w większej dużej licz-
bie i w stylu swobodnym. Ładnie wygląda w mie-
szankach barwnych. Lubi miejsca słoneczne.
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nazwa
znaczenie i zastosowanie w ogRodzie edukacyjnym 
oRaz na waRsztatach edukacyjnych
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15
Narcyz
(Narcissus sp.)

Symbol wiosny. Łatwy i wieloletni (nie trze-
ba wykopywać cebul, tak jak w przypadku tu-
lipana). Może być posadzony na rabatach lub 
w stylu naturalistycznym swobodnie w trawni-
ku – jednak w takim przypadku musimy pa-
miętać o opóźnieniu koszenia trawników wio-
sną nawet do początku czerwca, by nie skosić 
liści narcyzów. Można go ścinać i stosować do 
dekoracji i jako kompozycje florystyczne.

B
Y
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N

Y

16
Rozchodniki
(Sedum sp.)

To sukulenty przystosowane świetnie do suchych 
i słonecznych środowisk, nadadzą się na skalniak, 
zielony dach. Świetne do lekcji biologii na temat 
przystosować roślin do różnych warunków środo-
wiska ponieważ mają zdolność magazynowania 
wody w liściach. Każde dziecko, które przełamie 
taki liść zapamięta sobie co to jest sukulent. Ła-
twe w uprawie, odporne na suszę, potrzebują tyl-
ko słońca.

17
Dzwonki
(Campanula sp.)

Dzwonki mają charakterystyczną budowę kwiatu, 
są zrosłopłatkowe. Kwiat dzwonków to częsty bo-
hater ilustracji bajek dla dzieci dlatego kojarzony 
jest głównie z książek. Możemy zastosować ni-
ski dzwonek karpacki – piękny na skalniak, czy 
smukły dzwonek brzoskwiniolistny lub odporny 
dzwonek skupiony. Gatunek nie ma znaczenia, 
ważne by dzieci znały dzwonki żywe z ogrodu 
i mogły się nimi bawić robiąc np. z kwiatów cza-
peczki dla krasnoludków.
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nazwa
znaczenie i zastosowanie w ogRodzie edukacyjnym 
oRaz na waRsztatach edukacyjnych

B
Y
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N
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18
Szarotka alpejska
(Leontopodium 
nivale)

Ta niepozorna, górska roślina jest objęta ochroną. 
W słonecznym miejscu sprawdzi się w ogrodzie 
edukacyjnym szczególnie na skalniku. Ma budo-
wę kserofityczną – pokryta jest miękkimi białymi 
włoskami- dlatego jest wspaniałym obiektem po-
kazowym na lekcję biologii o przystosowaniach 
roślin. Ponadto to symbol Alp – najwyższych gór 
Europy (lekcja geografii). 

19
Irys 
(Iris sp.)

Irysy gatunki podstawowe do ogrodów desz-
czowych. Bardzo odporne, znoszące okresy su-
szy jak i okresowego zalewania. Sprawdzą się 
w każdym miejscu, bo nie ma wygórowanych 
wymagań glebowych. To wysokie na ok 1 m, ro-
śliny kłączowe o niebieskich, lub żółtych kwia-
tach typowych dla rodzaju. 

20

Paprocie: 
narecznica sam-
cza
(Dryopteris 
filix-mas)
pióropusznik 
strusi 
(Matteuccia
struthiopteroides) 

Paprocie są grupą roślin omawianą przy okazji 
rozwoju roślin naczyniowych i sposobów roz-
mnażania, a także ekosystemów leśnych. Warto 
pokazać dzieciom jak wyglądają z bliska. Wiele 
dzieci z miast nie było w lesie, a nawet jak było 
nie zwraca uwagi na paprocie i ich budowę. Na-
recznica i pióropusznik to jedne z najbardziej od-
pornych paproci. Na liściach narecznicy dobrze 
widać kupki zarodnionośne, a pióropusznik wy-
twarza charakterystyczne liście sporofilowe po-
zbawione chlorofilu. 
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nazwa
znaczenie i zastosowanie w ogRodzie edukacyjnym 
oRaz na waRsztatach edukacyjnych
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21
Słonecznik 
(Helianthus an-
nuus)

To roślina symbol. Mimo iż przewędrował do Eu-
ropy z Ameryki to zadomowił się naszej kulturze. 
Uprawiany jest zawsze z nasion i mimo pokaźnego 
rozmiaru jest to roślina jednoroczna. Można go wy-
siewać wprost to gruntu lub zrobić rozsadę. Kwitnie 
latem i jesienią, lubi stanowiska ciepłe i słoneczne. 
Ogromne kwiatostany przyciągają wiele ptaków 
żywiących się niełupkami. Słonecznik należy do 
rodziny Asterace – kwiatostan to setki drobnych 
kwiatów rurkowatych. Warto na to zwrócić uwagę 
dzieciom zwłaszcza w starszych klasach. Ważna ro-
ślina oleista.

22
Nasturcja
(Tropaeolum 
majus)

Jest także bardzo łatwa w uprawie. Młode siewki 
mogą wiosną być zjadane przez ślimaki. Uprawia-
na jest z siewu wprost do gruntu, może nie udać 
się z rozsady. Termin siewu to początek maja. Ma 
długie pędy i charakterystyczny zapach. Nastur-
cja to kwiat często portretowany przez malarzy – 
Stanisława Wyspiańskiego. Kwiaty nasturcji są 
jadalne i bardzo smaczne o ostrym rzodkiewko-
wym posmaku.

23
Niezapominajka
(Myosotis 
sylvatica)

Roślina dwuletnia, kwitnie wiosną, jednak wysiew trzeba 
przeprowadzić w sierpniu. Zimuje w postaci rozet liścio-
wych. Można też zakupić kwitnące rośliny wiosną, które 
dadzą wiele samosiewów i nie wyplewione będą kwitnąc 
w różnych miejscach ogrodu. Bardzo piękny, intensyw-
ny, niebieski kolor kwiatów. Na temat niezapominajki 
jest wiele piosenek i wierszy, więc może stać się tematem 
warsztatów nie tylko z biologii. Szorstkie liście to dodatko-
wa cecha sensoryczna tej rośliny.
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nazwa
znaczenie i zastosowanie w ogRodzie edukacyjnym 
oRaz na waRsztatach edukacyjnych
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24

Smagliczka nad-
morska
(Lobularia 
maritina)

Pięknie, miodowo pachnąca roślina jednorocz-
na tworząca dywany drobnych białych kwiatów 
(u odmian także różowych i fioletowych). Jest 
wybitnie miododajna i przyciąga różnorakie owa-
dy zapylające. Można ją uprawiać z rozsady lub 
ze siewu wprost do gruntu. Lubi słońce, i jest od-
porna na niedobory wody. Dobrze komponuje się 
z różami lub innymi krzewami. Zadarni miejsce 
po roślinach cebulowych (tulipanach i narcyzach)

25
Wilec trójbarwny
(Ipomea tricolor)

Warto w ogrodzie mieć chociaż jedno pnącze, na-
wet jednoroczne. Możemy spróbować także z in-
nymi gatunkami np. fasolą ozdobną, groszkiem 
czy tunbergią. Jednak nie ma nic łatwiejszego niż 
wilec. Jest wiele odmian, a jedna z piękniejszych 
to niebieska ‘Heavenly Blue’. Ważne jest, by za-
pewnić mu podpory. Mogą to być wigwamy z wy-
sokich tyczek bambusowych, wiklinowych lub 
leszczynowych, lub po prostu ogrodzenie. Wilec 
wspina się owijając wokół podpór, więc pamię-
tajmy, że podpora musi być okrągła w przekroju. 
Kwiaty wilca mają trwałość tylko jednego dnia, 
dlatego możemy bez wyrzutów sumienia pozwo-
lić dzieciom bawić się nimi. To nawet pobudza 
kwitnienie.

W każdym z ogrodów edukacyjnych powinno być wyznaczone miejsce do pracy dydak-
tycznej i wypoczynku. Może to być pojemna altana która jest wstanie pomieścić do 30 dzieci 
i stoły warsztatowe. Dobrze, by przy ogrodzie warzywnym była także część gospodarcza 
z kompostownikiem. Pokazanie dzieciom, że resztki z ogrodu to zaczątek żyznej ziemi jest 
bardzo ważną wiedzą przyrodniczą omawianą w programie edukacji różnych klas. 
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Jeśli chodzi o wielkość to ogród edukacyjny przy gospodarstwie może być mały np. 
w formie kilku podniesionych rabat z ziołami i warzywami, lub duży jak kilkudziesię-
cioarowe założenie ogrodowe z altaną – zieloną klasą. Programy ogrodnicze są wystar-
czająco elastyczne, by dopasować się do potrzeb różnych szkół, w tym szkół dla dzieci 
niepełnoprawnych intelektualnie. 

Warto jest szukać inspiracji dla ogrodu i warsztatów w szkolnych programach naucza-
nia ponieważ stworzymy gotowane narzędzie edukacyjne dla nauczycieli, które ułatwi im 
pracę, a ogród edukacyjny zyska klientów. Takie działanie pozwoli powiązać ogród z pro-
gramem nauczania różnych przedmiotów, nie tylko biologii. Planując warsztaty możemy 
wsiąść pod uwagę prace ogrodnicze które są lekkie (siew, sadzenie, plewienie, podlewa-
nie, zbiory) i mogą być wykonywane samodzielnie przez uczniów. Ogród zapewnia sze-
roką gamę aktywności fizycznej poprzez kopanie, sadzenie i pielenie. Ruch na świeżym 
powietrzu poprawia sprawność fizyczną, a zaangażowanie w uprawę własnych warzyw 
zwiększa ich spożycie i wpływa na zdrowe nawyki żywieniowe uczniów. Zajęcia w ogro-
dzie są często tak urzekające, że uczestnicy warsztatów nawet nie zdają sobie sprawy, że 
ćwiczą. I w przeciwieństwie do innych zajęć, w których uczestniczą w szkole, ogrodnic-
two jest zajęciem, który mogą uprawiać przez całe życie. 

Nauczyciele, którzy korzystają z oferty ogrodów edukacyjnych, często zauważają, że 
warsztaty ogrodnicze dają uczniom pierwszą okazję do kopania w ziemi i obserwowania 
wzrostu rośliny. Dzięki pielęgnacji ogrodu uczniowie uczą się odpowiedzialności i budują 
w sobie poczucie sprawczości. Dzięki programom ogrodniczym uczniowie zdobywają 
umiejętności, takie jak umiejętność współpracy, odpowiedzialność, sprawczość, zarzą-
dzanie, planowanie, które mogą wykorzystać w dorosłym życiu. Ogród wspiera pozytyw-
ny stosunek do szkoły i nauczycieli oraz koleżanek i kolegów z klasy. 

Odkrywanie przyrody, sadzenie w ziemi, obserwowanie wzrostu nasion i zbieranie 
nagród to dla uczniów przyjemne i niezapomniane sposoby spędzania czasu. Wykorzy-
stanie ogrodu jako narzędzia edukacji przyrodniczej i zdrowotnej ma znaczący wpływ na 
wybory uczniów dzisiaj i dorosłych w przyszłości. 

Ogród edukacyjny powinien być odzwierciedleniem oraz ostoją miejscowej tradycji i kul-
tury. Zadbany i dobrze zaprojektowany ogród, może stać się inspiracją do porządkowania 
terenów otaczających prywatne domy w danej miejscowości, czy innych miejscowościach 
gminy, jak również do zakładania przy nich ogrodów. Przy jego fachowym zorganizowaniu 
i opisaniu, może stać się wzorcem do powielania w zakresie ogrodowej architektury i ogrod-
niczej sztuki. Wspieranie rozwoju ogrodów edukacyjnych jest kluczowe w wychowaniu spo-
łeczeństwa obywatelskiego świadomego ekologicznie, mającego więź z naturą, rozumiejącego 
znaczenie pochodzenia żywności i procesów zachodzących w przyrodzie. 
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6. Podstawy projektowania 
ogrodów 

Każdy dobrze zaprojektowany ogród, w tym ogród edukacyjny, odbierany jest jako 
piękne miejsce ponieważ jest harmonijnie skomponowany, spójny, wyjątkowy i ma indy-
widulany, niepowtarzalny charakter. Ogród można zbudować od podstaw lub przeprojek-
tować już istniejący. Niezależnie od sytuacji, niezbędny jest przemyślany i szczegółowy 
projekt, oparty o analizę terenu i inwentaryzację. 

W praktyce wielu właścicieli ogrodów stworzyło swoje dzieła samodzielnie, często 
od zera, budując ogród przez kilka lub kilkanaście lat. Własnoręcznie rysowali projekt 
i zazwyczaj często go modyfikowali podczas budowy poszczególnych etapów ogrodu. 
Możliwe jest zatem samodzielne stworzenie projektu i następnie na tej podstawie zbu-
dowanie ogrodu. Oczywiście, tak jak przy budowie domu, wiele etapów wymaga użycia 
sprzętu specjalistycznego (koparki, spycharki, glebogryzarki itp.), więc niezbędne jest 
wynajęcie odpowiednich ekip budowlanych czy brukarskich. Jeśli chodzi o budowę ogro-
du to nie są wymagane pozwolenia na budowę, chyba, że jakiś element małej architektury 
będzie na fundamencie (ogrodzenie, duża altana), lub zamierzamy zbudować ogrodzenie 
murowane o wysokości ponad 2,2 m. Właściciele ogrodów, którzy zdecydowali się sa-
modzielnie zaprojektować ogród to osoby bardzo doświadczone i świadome, posiadające 
ogromną wiedzę ogrodniczą i budowlaną, poczucie estetyki oraz zmysł kompozycyjny. 
To osoby odwiedzające liczne ogrody, i zaznajomione z różnymi typami estetyk ogrodo-
wych. Znające się zarówno na różnych stylach historycznych, jak i współczesnych tren-
dach w projektowaniu ogrodów. Dla osób które chcą podjąć się samodzielnego zaprojek-
towania ogrodu polecamy zapoznanie się w literaturą fachową. Na rynku dostępnych jest 
kilka dobrych, praktycznych podręczników uczących projektowania ogrodu np.: Danuta 
Młoźniak „Jak zaprojektować ogród marzeń” Multico 2015; Rosemary Alexander „Pod-
stawy projektowania ogrodów – podręcznik” PWRiL 2012; John Brookes „Projektowanie 
ogrodów” Wyd. Wiedza i Życie 1996, 2004.
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Gdy ktoś nie czuje się na siłach, by podjąć się takiego przedsięwzięcia konieczne jest 
wynajęcie specjalistycznej firmy zajmującej się projektowaniem ogrodów. Ważne, by 
wcześniej zapoznać się z realizacjami takiej firmy, by mieć pewność, że spełni Państwa 
oczekiwania jako inwestorów. 

Poniżej, w dużym skrócie, przedstawiono etapy projektowania ogrodu, by potencjalni 
inwestorzy, niezależnie czy projektują sami, czy korzystają z usług firmy projektowej, 
mogli poznać co kryje się za pierwszym etapem stworzenia ogrodu edukacyjnego – czyli 
za projektem. Ilość etapów projektowania przedstawiono na rycinie 7. 

Ryc. 7. Projektowanie ogrodu krok po kroku.

1. Założenia projektu

ET
A

P
Y

 P
R

O
JE

K
T

O
W

A
N

IA
 O

G
R

O
D

U 2. Analiza miejsca

3. Pomiary działki, Inwentaryzacja

4. Podział na strefy (wnętrza ogrodowe)

5. Rozwijanie projektu: proporcje, skala, rytm, osie widokowe

6. Komunikacja (ścieżki, schody)

7. Plan nasadzeń, wstępny dobór roślin

8. Mała architektura

9. Plan instalacji wod-kan i elektrycznej



61Ogród edukacyjny

Gdy ktoś nie czuje się na siłach, by podjąć się takiego przedsięwzięcia konieczne jest 
wynajęcie specjalistycznej firmy zajmującej się projektowaniem ogrodów. Ważne, by 
wcześniej zapoznać się z realizacjami takiej firmy, by mieć pewność, że spełni Państwa 
oczekiwania jako inwestorów. 

Poniżej, w dużym skrócie, przedstawiono etapy projektowania ogrodu, by potencjalni 
inwestorzy, niezależnie czy projektują sami, czy korzystają z usług firmy projektowej, 
mogli poznać co kryje się za pierwszym etapem stworzenia ogrodu edukacyjnego – czyli 
za projektem. Ilość etapów projektowania przedstawiono na rycinie 7. 

Ryc. 7. Projektowanie ogrodu krok po kroku.

6.1. Analiza miejsca i plan sytuacyjny 

Zanim zaczniemy projektować czy rozmawiać z projektantem konieczne jest, by za-
stanowić się nad funkcjami jakie ogród powinien spełniać i co chcemy, by się w nim 
znalazło. Sporządźmy listę obiektów, które na pewno chcemy mieć w ogrodzie (np. oczko 
wodne, miejsce do odpoczynku, pergola, altana, zegar słoneczny, warzywnik, okazałe 
rabaty kwiatowe itp.) i elementów niezbędnych ze względu na infrastrukturę turystyczną 
(kawiarnia, toalety, parking, miejsce piknikowe, miejsce zabaw dziecięcych). Następnie 
podejmijmy decyzję o stylu ogrodu. Dobrze jest wiedzieć od początku jak on ma wyglą-
dać. Niezależnie od wyboru stylu ważne, by kompozycją ogrodu nawiązywać do ota-
czającego krajobrazu i stosować elementy dekoracyjne, symbolikę oraz gatunki roślin 
występujące w regionie i w terenie naturalnym. 

Analiza miejsca i sporządzenie na jej podstawie planu sytuacyjnego polega 
na ocenie działki i uświadomieniu sobie zewnętrznych i wewnętrznych ograniczeń 
i możliwości terenu. Gdy przystępujemy do analizy powinniśmy zaopatrzyć się 
w mapę terenu i na niej zaznaczyć wszystkie szczegóły związane z domem i inny-
mi budynkami na działce, włącznie z: osiami widokowymi, zamknięciami widoko-
wymi, orientacją w stosunku do kierunków świata, warunkami topograficznymi, 
spadkami terenu, kierunkiem najczęściej wiejących wiatrów. Planując ogrodzenie na 
wsi musimy mieć na uwadze czy otaczające widoki są ciekawe, czy jednak chcemy 
niektóre zasłonić, a inne podkreślić, oraz czy ogród będzie dostatecznie chroniony 
przed wiatrami i dzikimi zwierzętami. Na mapie zasadniczej najczęściej są nanie-
sione wszystkie istniejące instalacje podziemne i naziemne. Jest to bardzo ważne 
przy projektowaniu, ponieważ obowiązują zasady związane z odległościami sadzenia 
drzew na instalacjach (konieczne zachowanie odległości min. 2 m od osi instalacji) 
ze względów bezpieczeństwa. Dość często popełnianym błędem jest sadzenie drzew 
pod przewodami wysokiego lub niskiego napięcia i naziemnymi liniami telefonicz-
nymi, które kolidują z drutami i są wycinane przez służby porządkowe, by zapewnić 
bezpieczeństwo trakcji. 

Ważnym czynnikiem decydującym o powodzeniu w uprawie ogrodu są stosunki 
wodne i gleba. Należy ocenić, czy teren jest podmokły, czy zbyt suchy i jeżeli jest taka 
potrzeba lub grunt jest bardzo mało przepuszczalny, poprowadzić odpowiedni drenaż, 
przewidzieć odpowiedni odpływ wód opadowych. Analiza gleby jest ważną częścią oce-
ny działki. Odczyn gleby, jej struktura i żyzność decydować będą o wyborze gatunków 
roślin do ogrodu. 
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Warto także przeanalizować widoki z ogrodu i z domu. Jest to o tyle ważne, by nie 
zaprojektować nasadzeń z wysokich drzew w miejscu w którym rozpościera się piękny 
widok na łąki, pasmo górskie, las czy jezioro – który chcemy zachować. Możemy też mieć 
sytuację odwrotną – chcemy osłonić się od nieprzyjemnych widoków i zakryć nieatrak-
cyjne miejsca. 

Analiza terenu pozwoli nam wstępnie ustalić podział na strefy w ogrodzie, który 
będzie podstawą do sporządzenia projektu. Spacerując po terenie możemy zastanowić 
się gdzie najlepiej będzie zlokalizować takie strefy jak np. strefa wypoczynkowa, alej-
ka florystyczna, miejsce zabaw dla dzieci, miejsce odosobnienia, ogród sensoryczny, itp. 
w zależności od tego co chcemy, by znalazło się w naszym ogrodzie.

Kolejnym etapem jest wykonanie dokładnego planu inwentaryzacyjnego działki, 
który będzie podstawą projektu. W tym celu należy pomierzyć i zaznaczyć wszystko 
co się na działce znajduje, nawet to czego nie chcemy uwzględnić w projekcie. Jest to 
pracochłonna część projektowania, szczególnie na terenie już posiadającym ogród i drze-
wostan. Za bazę mapy inwentaryzacyjnej posłuży mapa zasadnicza terenu (najlepiej wy-
sokościowa) w skali 1:500 (pdf) lub w wersji CAD. 

Najważniejsza jest inwentaryzacja dendrologiczna, czyli zlokalizowanie położenia 
wszystkich drzew, krzewów i żywopłotów, a także ważnych bylin czy rabat bylinowych. 
Spisując drzewa charakteryzujemy je gatunkiem (oraz odmianą) i mierzymy ich wyso-
kość, zakres korony oraz pierśnicę (czyli obwód na wys. 130 cm). Podobnie postępuje-
my z krzewami, jednak opisujemy zakres powierzchni jaki zajmują w m2. Jeśli chodzi 
o żywopłoty to ważna będzie ich długość, szerokość oraz wysokość. Ponadto nanosimy 
i lokalizujemy różne budowle na terenie ogrodu np.: włazy do studzienek kanalizacyj-
nych, krawężniki, istniejące tarasy, altany, domki na narzędzia, kompostowniki, podjaz-
dy, ścieżki, schody ogrodowe itd. Oznaczany także bramki i bramy oraz wejścia i wyjścia, 
do i z ogrodu. Nanosimy ogrodzenie terenu i zaznaczamy jego wysokość i rodzaj. Warto 
jest dokładnie wrysować wszelkie bariery jak: słupy elektryczne, miejsca ze słabą ziemią, 
tereny podmokłe, skarpy itp. Im bardziej szczegółowy jest plan i im lepiej „weszliśmy 
w teren”, tym bardziej precyzyjny i dostosowany powstanie projekt wykorzystujący po-
tencjał, a maskujący niedogodności tego terenu. 

Gdy zgromadzimy wszystkie dane wyjściowe dotyczące terenu oraz jego otoczenia 
i krajobrazu możemy przystąpić do procesu projektowania. Jeżeli ręcznie rysujemy plan 
w rzucie sporządzamy go najczęściej w skali 1:100. Gdy do projektowania wykorzystuje-
my program komputerowy – projektujemy najczęściej bez skali, zależnie od programu. Na 
mapę nanosimy efekty inwentaryzacji i analizy terenu.
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6.2. Wnętrza ogrodowe, struktura ogrodu

Kolejnym etapem jest oznaczenie i rozmieszczenie stref w ogrodzie które zwane są 
także wnętrzami ogrodowymi. Czyli podobnie jak na etapie planowania domu zastana-
wiamy gdzie najlepiej będzie zlokalizować kuchnię, salon, pokoje itd. Te strefy połączone 
będą ze sobą komunikacją czyli ścieżkami. W konkretnych strefach występować będą 
odpowiednie elementy małej architektury: ławki, altany, pergole, fontanny, oczka wodne, 
pomosty, lampy, groty itp., lub dekoracyjne detale: rzeźby ogrodowe, elementy metalowe 
gięte, meble ogrodowe. 

Projekt rozpoczynamy mając zaznaczone powyższe dane i wrysowując tzw. szkie-
let ogrodu. Wielu projektantów stosuje technikę tzw. „siatki kwadratów”, by zachować 
proporcje. Więcej o tej technice projektowania przeczytać można w podręcznikach Bro-
oka i Aleksander. Dzięki siatce kwadratów będziemy mogli zaprojektować ogród w od-
powiednich proporcjach ponieważ pomaga ona zapanować nad równowagą i kształtem 
powierzchni nasadzeń w stosunku do powierzchni płaskich (np. trawnika, tarasu itp.). 
Dzięki niej łatwiej też zachować odpowiednie proporcje tych elementów w odniesieniu do 
wielkości terenu i gabarytów budynku(ów). 

W czasie projektowania jednocześnie analizujemy oraz doskonalimy projekt pod wzglę-
dem kompozycji, bilansu powierzchni, komunikacji (kierunku spacerowania), punktów sku-
piających wzrok, tak, by uzyskać jak najciekawszą narrację spaceru. Wyobrażamy sobie co 
będzie widziała osoba przechadzająca się po ogrodzie i jakie wykreujemy dla niej niespo-
dzianki lub doznania. Taki wstępny projekt z rozmieszczonymi już w zarysie roślinami kil-
kukrotnie analizujemy i korygujemy, także jeśli jest on zamówiony u projektanta. I dopiero 
po wprowadzeniu poprawek uwag i uszczegółowieniu listy roślin oraz materiałów możemy 
powiedzieć, że stworzyliśmy projekt docelowy (ostateczny), by przystąpić do projektu bu-
dowlanego – niezbędnego do kosztorysowania. Jest to ważne (chociaż nie jest niezbędne w in-
westycjach prywatnych), gdy wynajmujemy firmę do budowy ogrodu, by oszacować koszt 
inwestycji i podpisać odpowiednie kontrakty. 
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6.3. Dobór roślin 

Dobranie precyzyjnie gatunków roślin oraz ich ilości jest jednym z ostatnich elementów 
procesu projektowania. Chociaż Pani Młoźniak radzi, by projekt swojego wymarzonego ogro-
du zacząć od sporządzenia listy ulubionych roślin. Jest to bardzo skuteczna zasada, ponieważ 
dzięki temu zaczniemy zastanawiać się co na 100% musi znaleźć się w naszym ogrodzie, 
przez to nadamy mu charakter, pierwsze roślinne, organiczne kształty i zapachy. Często zda-
rza się, że wymyślonych przez nas nasadzeń nie da się zrealizować, ze względu na istniejące 
już rośliny lub warunki klimatyczne czy glebowe. Wiele bylin i krzewów należy poprzesa-
dzać, a wiele przyciąć i nawet usunąć, gdyż przeszkadzają. Nie bójmy się tego, bowiem to duża 
strata poświęcać dobry projekt dla nie pasujących do niego roślin. 

W kompozycji ogrodowej wyróżnić można rośliny które stworzą szkielet ogrodu, czyli 
drzewa i żywopłoty. Szkielet ogrodu jest widoczny szczególne zimą i to po nim najlepiej roz-
poznać czy ogród został dobrze zaprojektowany. Szczególnie ważne jest bardzo precyzyjne 
wybranie miejsc sadzeń drzew i ich ilości. Pamiętajmy, że drzewa rosną i osiągają spore roz-
miary (kilkanaście metrów wysokości) i mogą zacienić działkę. Ogrody z dużą ilością drzew 
mają leśny i tajemniczy charakter oraz wymagają stosowania dużej ilości bylin okrywowych. 
Z drugiej strony ogród z małą liczbą drzew jest bardzo ciepły i nieprzyjemny latem ze wzglę-
du na brak cienia. Bardzo ważne jest, by znaleźć tutaj odpowiedni balans słońca i cienia. Nie-
którzy znani architekci krajobrazu którzy unikają wysokich drzew (np. Piet Outdof) i projek-
tują tylko w oparciu o byliny i krzewy. Dobierając gatunki kierujmy się przede wszystkim 
naturalnym krajobrazem okolicy, wsi czy miasta. 

Drzewa sadźmy z rozwagą: nie wolno ich sadzić na mediach i nie pod liniami energetycznymi 
(bardzo częsty błąd w Polsce). Wycięcie drzewa jest procesem kosztownym i skomplikowanym 
(wymagane zezwolenie w zależności od obowiązujących przepisów prawnych). 

Wyjątkową formę i atmosferę nadadzą ogrodowi rośliny akcenty. To mocne punkty 
optyczne w ogrodzie, przyciągające wzrok, rośliny o ciekawym pokroju, lub oddziału-
jące silnie wizualnie. Mogą być powtórzone w kilku miejscach w ogrodzie, by ujednoli-
cić kompozycję. Ważne są także tzw. ozdoby roślinne czyli drobniejsze byliny, krzewy 
i krzewinki kwitnące intensywnie o określonej porze roku. Rośliny wypełniające są to 
najczęściej rośliny cebulowe i jednoroczne wypełniające miejsca poza głównym termi-
nem kwitnienia bylin. Mało widocznymi jednak bardzo ważnymi roślinami są byliny 
okrywowe, często gatunki leśne i cieniolubne, zadarniające teren pod drzewami i krze-
wami. Często są one tłem dla innych bylin ponieważ mają bardziej subtelną urodę liści 
w odcieniach zieleni. 
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6.4. Mała architektura, Stylistyka, Oświetlenie

W procesie projektowym zastanawiamy się nad małą architekturą, jej stylem, kolory-
styką. Warto poszukać inspiracji i znaleźć w otoczeniu jakieś ciekawe elementy, które będą 
dodatkiem nadającym charakter ogrodowi. Mogą to być rzeźby zaprzyjaźnionego rzeźbiarza, 
ręcznie robione meble ogrodowe, zabytkowe detale, powtórzone motywy regionalne. Najlepiej 
zastosować jeden styl pod względem kolorystyki i materiałów wyposażenia ogrodowego. Bar-
dzo często ogrody toną w chaosie elementów niespójnych z różnych sezonów, które do siebie 
nie pasują. Niezbędny jest tutaj umiar i konsekwencja. 

Instalacja wodna i elektryczna jest dostosowana do planu ogrodu. Rozmieszczenie ma-
łej architektury ścieżek i wnętrz ogrodowych decyduje o tym gdzie umiejscowimy oświe-
tlenie ogrodu i dociągniemy wodę, dlatego tak ważne jest wskazanie tych miejsc, które 
budowane są na etapie konstrukcji ścieżek i małej architektury.

Oświetlenie jest ważne ze względów bezpieczeństwa oraz dekoracji wieczornej ogro-
du. Pamiętajmy jednak, że oświetlenie nie jest obojętne dla roślin (zaburza ich rytm dobo-
wy i osłabia), więc stosujmy tylko jeśli musimy, mimo przepięknych i kuszących wizuali-
zacji firm instalujących rozmaite efekty świetlne w ogrodzie. Każdy punkt świetlny to też 
koszt dociągnięcia odpowiedniego okablowania i instalacji oraz koszt energii elektrycz-
nej. Oczko wodne czy fontanna także wymagają prądu (pompa i filtry). Woda w ogrodzie 
jest niezbędna do podlewania więc warto odpowiednio rozmieścić punkty czerpalne (do 
podłączenia węża do podlewania). Instalacja nawadniająca jest dużym wydatkiem inwe-
stycyjnym na początku, ale także wydatkiem związanym ze zużyciem ogromnych ilości 
wody. Nie jest to rozwiązanie ekologiczne czy przyjazne środowisku naturalnemu. Decy-
zja o jej wprowadzeniu zależy od inwestorów. Elementy wodne takie jak fontanna, oczko 
wodne, czy staw, to niezwykle efektowne dekoracje w ogrodzie. Wprowadzają w zachwyt 
każdego odwiedzjącego. Wręcz trudno wyobrazić sobie ogród, który wywoła podziw czy 
fascynację bez elementów wodnych. Warto w nie zainwestować mimo, że są kosztowne 
i wymagają systematycznej pielęgnacji.
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6.5. Zasady projektowania bez barier

Ważnym i kosztochłonnym aspektem udostępnienia ogrodu edukacyjnego jest odpo-
wiednie przystosowanie obiektu. Podstawowym i niezbędnym udogodnieniem są toale-
ty – koniecznie przystosowane dla osób niepełnosprawnych (przynajmniej jedna). Dodat-
kowym istotnym warunkiem jest odpowiednio pojemny parking. Budowa parkingu może 
być sporą inwestycją związaną z gruntem i utwardzeniem terenu (zależnie od lokalizacji 
i rodzaju terenu). Newralgicznym punktem jest dostępność ogrodu dla osób poruszają-
cych się na wózkach inwalidzkich i mających problemy z poruszaniem się (np. używa-
jących balkoników, kul lub lasek – czyli przystosowanie ścieżek spacerowych). W takim 
przypadku główną barierą architektoniczną ograniczającą dostępność ogrodu, są schody, 
które znacznie utrudniają poruszanie się takim osobom. Nawierzchnia ścieżek – stabilna, 
nie śliska, jest dużym ulepszeniem dla jakości spaceru. Często jest to trudny kompromis 
pomiędzy estetyką ogrodu, a dostępnością dla osób z problemami w poruszaniu się. Du-
żym udogodnieniem będzie odpowiednia liczba ławek i miejsc do odpoczynku, także 
z myślą o osobach starszych. 

Dostosowanie ogrodu do osób niepełnosprawnych wzrokowo polega głównie na wpro-
wadzeniu podpisów czy kierunkowskazów w alfabecie Braille’a. Z doświadczenia wia-
domo, że brak takich oznaczeń nie jest dużym ograniczeniem uniemożliwiającym korzy-
stanie z ogrodu osobom niewidomym i niedowidzącym, ale jest przyjemnym ukłonem 
w stronę osób z dysfunkcjami wzroku. Osoby niedowidzące będąc w kompletnie nowym 
miejscu często odwiedzają je z towarzyszącą osobą widzącą, która pomaga w nawigacji 
i spacerze, a samo doświadczenie dotykowo-węchowe ogrodu jest dla niewidomych tury-
stów fantastyczną przygodą i terapią. Niektóre ogrody edukacyjne o charakterze terapeu-
tycznym wręcz organizują spacery po ogrodzie z zakrytymi oczami dla widzących osób, 
by wyostrzyć inne zmysły. 

Szczegóły techniczne związane z wymogami projektowania bez barier można znaleźć 
w profesjonalnej i wyczerpującej publikacji autorstwa Kamila Kowalskiego pt. „Projek-
towanie bez barier – wytyczne” – dostępnej za darmo on-line na stronie http://niepelno-
sprawni.pl/ (Kowalski 2016).
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6.6. Pielęgnacja prywatnego ogrodu edukacyjnego

Utrzymanie ogrodu na odpowiednim poziomie estetycznym wiąże się z dużym nakładem 
pracy, który często wymaga zatrudnienia dodatkowych osób. W ogrodach o wielkości ok. 1 ha 
utrzymaniem w sezonie (marzec – październik) zajmuje się od 2-4 osób w pełnym wymiarze 
godzin. Najczęściej ogród pielęgnowany jest przez właścicieli jednak w sezonie turystycznym 
skupieni są oni na oprowadzaniu wycieczek i prowadzeniu zajęć edukacyjnych, więc nie za-
wsze mogą poświęcić swój czas i siły na troszczenie się o ogród. Watro wziąć to pod uwagę 
decydując się na otwarcie ogrodu edukacyjnego. 

W atrakcjach naturalnych jakimi są ogrody nieunikniony jest kompromis pomiędzy utrzy-
maniem ogrodu w stanie nieskazitelnym, a eksploatacją terenu generowaną przez ruch tu-
rystyczny. Szkody spowodowane przez odwiedzających to najczęstszy problem zgłaszanym 
przez właścicieli ogrodów. Zniszczenie i zadeptanie trawnika, zbieranie śmieci, zamykanie 
i odgradzanie niektórych części ogrodu czy rabat ze względu na przedepty oraz skróty. Dru-
gim problemem są kradzieże całych roślin, fragmentów roślin i małej architektury. Wprowa-
dzenie regulaminu edukuje odwiedzających, by nie uszkadzać, nie zrywać czy wyrywać ro-
ślin, ponieważ można o nie poprosić i je zakupić. Rośliny w sprzedaży ogrodów edukacyjnych 
to nie sprowadzany materiał szkółkarski, tylko często rośliny pozyskiwane samodzielnie, na 
małą skalę, przez właścicieli/pasjonatów z także pacjentów podczas warsztatów z roślin ma-
tecznych z ogrodu. Dlatego często spotkać można roślinne unikaty i to jest dodatkową warto-
ścią dodaną usług oferowanych przez ogrody edukacyjne.

Ogrody edukacyjne mają różną powierzchnię. Najczęściej teren ogrodu przy obiektach 
prywatnych ma obszar około 1 ha. Powierzchnia powinna być na tyle duża, by zapewnić 
możliwość spacerowania, czy zwiedzania i przeprowadzenia zajęć i warsztatów eduka-
cyjnych. Jednak nie powierzchnia, a atrakcyjność ogrodu jest warunkiem stanowiącym 
o powodzeniu przedsięwzięcia. 

Okres w którym ogród jest otwarty może być różny. Ogrody otwarte są w czasie 
sezonu wegetacyjnego, w Polsce najczęściej od kwietnia lub maja do końca września, 
października. Jeśli chodzi o plan otwarcia w czasie tygodnia to najczęściej dla osób in-
dywidualnych stosuje się schemat weekendowy: sobota, niedziela oraz święta. Dla grup 
zorganizowanych właściciele otwierają w czasie dni pracujących od poniedziałku do piąt-
ku. Większość ogrodów wprowadza wejścia biletowane, ceny od osoby wahają się od 6 
zł do ok 10 zł w zależności od uprzywilejowania osoby i czy jest to grupa zorganizowana 
(dane na rok 2020). Zniżki na bilety są wprowadzane w wybrane dni, np. dni otwarte, czy 
w ramach organizowanego w Małopolsce Święta Ogrodów. 
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7. Modelowy ogród 
edukacyjny „Ogród na 
Wzgórzu” 

„Ogród na Wzgórzu” jest ogrodem edukacyjnym, bazą do prowadzenia działalności 
wydawniczej i edukacyjnej mającej na celu kształtowanie świadomości ekologicznej jego 
odbiorców. Właścicielkami i twórcami ogrodu są Panie Lucyna Grabowska i Alicja Gra-
bowska. Ogród zlokalizowany jest w miejscowości Filipowice 273, gmina Krzeszowice, 
województwo małopolskie. 

Ogród powstał 16 lat temu na działce będącej polem rolnym, bez wcześniejszych na-
sadzeń i zadrzewień. Ogród wyrósł z zamiłowania do ogrodnictwa Pani Lucyny, której 
pasję i zainteresowanie – podziela córka Alicja. Pani Lucyna jest z wykształcenia dzien-
nikarką, a Pani Alicja ekonomistką i ukończyła także Studia Podyplomowe Kształtowanie 
Terenów Zieleni. Właścicielki ogrodu są ogrodniczkami pasjonatkami, o dużej profesjo-
nalnej wiedzy teoretycznej i praktycznej zdobywanej z literatury, doświadczenia i dzięki 
podróżom zawodowym. 

Ogród edukacyjny początkowo był przydomowy ogrodem prywatnym, który właściciele 
stopniowo przekształcili w bioróżnorodny teren obejmujący rozmaite wnętrza ogrodowe 
i szkółkę roślin ozdobnych. Ciekawe ukształtowanie terenu zostało wykorzystane w pro-
jekcie ogrodu. Istniejące skaliste zbocze góry Debruska (wapienna skała macierzysta, teren 
Jury Krakowsko-Częstochowskiej) jest stanowiskiem dla dużej kolekcji roślin skalnych 
i alpejskich, a rozległy staw w dolnej części ogrodu to miejsce atrakcyjnego ekosystemu 
licznych roślin wodnych. Ogród wypełniony jest bylinami i krzewami, a całość dopełniają 
drzewa zaplanowane tak, by wykreować odpowiedni mikroklimat oraz balans słońca i cie-
nia. „Ogród na Wzgórzu” charakteryzuje się dużą bioróżnorodnością. Rosną w nim tysią-
ce różnorodnych roślin ozdobnych: drzew, krzewów, bylin i roślin jednorocznych. Oczko 
wodne przyciąga owady, płazy i gady (Ryc. 8 A-F). W ogrodzie tym stosowane są tylko 
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naturalne środki ochrony roślin i nawet te aplikuje się tylko w wyjątkowych sytuacjach, 
ponieważ ogrodniczki uważają, że odpowiednio posadzone rośliny, które dostały dobry 
start, powinny rosnąć zdrowo bez wspomagania. Rośliny, które rosną w takiej bioróżno-
rodności, wspierają się wzajemnie, a ich zdrowotność i siła jest zdecydowanie wyższa, niż 
takich rosnących w monokulturach. Pielęgnacja ogrodu prowadzona jest przez właścicieli 
i pracowników, którzy zajmują się szkółką.

A

C

B

D

Ryc. 8.1. Ogród edukacyjny „Ogród na Wzgórzu”: A – rozległy ogród skalny na zboczu 
naturalnej wapiennej góry; B – oczko wodne będące siedliskiem licznych roślin i zwie-
rząt; C – fragment ogrodu użytkowego z podniesionymi rabatami; D – rabaty bylinowe
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Ogród to poletko doświadczalne i plener do zdjęć oraz filmów edukacyjnych zwią-
zanych z działalnością redakcyjną i wydawniczą firmy Pań Grabowskich. Główna dzia-
łalność to wydawnictwo „Twój Ogrodnik” publikujące książki, a do 2019 roku dwu-
miesięcznik pod takim samym tytułem. Wydawane są także bardzo popularne książki 
poradnikowe i e-booki o tematyce ogrodniczej. Książka „Szkoła cięcia” autorstwa Pań 
Alicji i Lucyny Grabowskich, opisująca pielęgnację 80 gatunków krzewów i drzew popu-
larnych w polskich ogrodach, stała się hitem wydawniczym, i po trzech latach osiągnęła 
wynik 13 tys. sprzedanych egzemplarzy. Drugą książką to pięknie ilustrowany i wydany: 
„Planer zaradnego ogrodnika” pełen bardzo praktycznych rad oraz miejsc na własne no-
tatki i obserwacje. 

Publikacje oraz teksty, zdjęcia i filmy do mediów internetowych powstają w oparciu 
o ogród edukacyjny (Ryc. 8 A-F; Ryc. 9 A-D; Ryc. 10 A, B). Ogród to także miejsce in-
spiracji, praktycznej wiedzy, eksperymentów, testów i obserwacji. Panie dzielą się swoją 
wiedzą zarówno za darmo (przez media społecznościowe oraz stronę internetową) oraz 
płatnie – poprzez wydawane książki i katalogi. Ogród nie jest otwarty do zwiedzania, 
chociaż od czasu do czasu przyjmowane są grupy zorganizowane np. studentów. 

Ryc. 8.2. Ogród edukacyjny „Ogród na Wzgórzu”: E – rabaty bylinowe; F – goryczka 
w ogrodzie skalnym; (fot. Waldemar Gorajczyk).

E F
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Ryc. 9. Rośliny w ogrodzie edukacyjnym „Ogród na Wzgórzu” są głównymi bohaterami 
prezentowanymi w publikacjach i mediach społecznościowych „Twojego Ogrodnika”: A – 
rabata bylinowa floksów wiechowatych i słoneczniczka szorstkiego; B – okazałe liliowce 
w grupie; C – odporna na suszę kompozycja z sukulentów: rojnikowców i rozchodników; 
D – bujna rabata z różami i przywrotnikiem; (fot. Waldemar Gorajczyk).

A

C

B

D
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Na stałe zatrudnionych jest dwóch pracowników na pełnym etacie. Jednak są to 
osoby zajmujące się głównie szkółką i sprzedażą wysyłkową. Jak twierdzą właści-
cielki – głównym kosztem związanym z działalnością jest właśnie utrzymanie dwóch 
etatów. Problemem jest także trudność w znalezieniu kompetentnych pracowników 
w sezonie, i jest to bolączka całego sektora szkółkarskiego w Polsce. Dlatego właści-
cielki planują stopniowo zmniejszyć udział sprzedaży roślin, by rozszerzyć działal-
ność edukacyjną w mediach społecznościowych, stronie internetowej i działalność 
wydawniczą. Planowana jest także rozbudowa oferty sklepu internetowego. Strategia 
„Twojego Ogrodnika” polega na dzieleniu się wiedzą za darmo w Internecie i dzięki 
temu zdobywanie klientów którzy kupują bardziej kompleksowe i pełne w treści pu-
blikacje wydawane w formie papierowej. 

Ryc. 10. Szkółka prowadzona przy „Ogrodzie na Wzgórzu” (A, B); (fot. Waldemar Gorajczyk).

Ogród znajduje się na liście Małopolskiego Szlaku Ogrodów – przedsięwzięcia łączą-
cego ogrody o wybitnych walorach estetycznych, edukacyjnych i historycznych Woje-
wództwa Małopolskiego. Obecnie na listę Małopolskiego Szlaku Ogrodów wprowadzono 
32 obiekty. Animatorem projektu jest Stowarzyszenie Grupa od Rolnika przy wsparciu fi-
nansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Więcej szczegółów 
na stronie https://www.malopolskiszlakogrodow.pl/. Ogród często bierze udział w telewi-
zyjnych audycjach ogrodniczych takich jak np.: „Maja w ogrodzie”, oraz innych progra-
mach telewizji ogólnopolskiej i lokalnej.

A B
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Główną działalnością i formą reklamy to prowadzenie bogata w treści strony inter-
netowej „Twój Ogrodnik” na której znajduje wiele treści edukacyjnych, m. in. kalendarz 
ogrodnika dzień po dniu, porady ogrodnicze począwszy od roślin balkonowych poprzez 
ozdobne, warzywa i sadownicze, zalecenia dotyczące rozmnażania roślin, wskazówki 
pielęgnacji roślin domowych. Wiele treści jest darmowych jak np. bezpłatny e-kurs in-
ternetowy: „3 kroki do lepszego ogrodu”. Zasobny kontent strony internetowej przyciąga 
wiele osób szukających porad ogrodniczych. Strona jest bardzo profesjonalna, zaopatrzo-
na w fachowe i wyczerpujące treści ilustrowane licznymi, wartościowymi zdjęciami i ry-
sunkami. Jakość zawartości strony: graficzna, merytoryczna oraz pod względem nawiga-
cji, jest na najwyższym poziomie. Hasłem reklamowym i misją działalności jest: „Twój 
Ogrodnik – pomagamy zrozumieć rośliny”. Komplementarny kanał na YouTube (Ryc. 11) 
prowadzony od 2014 roku zawiera darmowe treści o charakterze poradnikowym doty-
czące specjalistycznej i praktycznej wiedzy na temat pielęgnacji roślin poprzez cały rok. 
Zawiera 114 filmów i 6,5 tys. subskrybentów (dane na koniec 2020 r.). Najpopularniejszy 
film pt.: „Jak ciąć hortensję bukietową?” uzyskał aż 398 tys. wyświetleń. Ogród prowadzi 
także profile w mediach społecznościowych: Facebook (Ryc. 12) i Instagram (Ryc. 13). 
Profil na Facebooku aktualizowany jest 2-3 razy w tygodniu o świeże porady ogrodnicze, 
filmy i zdjęcia z ogrodu. Profil ma aż 14 tys. polubień i 15200 obserwujących (dane na 
koniec 2020 r). Konto „Twój Ogrodnik” na Instagramie zawiera 457 zdjęć i pochwalić się 
może 5820 obserwującymi (dane na koniec 2020 r.).

Ryc. 11. Kanał na YouTube „Twój Ogrodnik” prowadzony w oparciu o ogród edukacyj-
ny „Ogród na Wzgórzu” https://www.youtube.com/c/Tw%C3%B3jOgrodnikPoradnik/
videos?view=0&sort=p&flow=grid
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Ryc. 12. Fanpage na Facebooku „Twój Ogrodnik” prowadzony w oparciu o ogród eduka-
cyjny „Ogród na Wzgórzu”: https://www.facebook.com/TwojOgrodnikPoradnik

Ryc. 13. Profil na Instagramie „Twój Ogrodnik” prowadzony w oparciu o ogród edukacyj-
ny „Ogród na Wzgórzu”: https://www.instagram.com/twoj.ogrodnik/
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Według Pani Lucyny i Alicji przepisem na sukces w mediach społecznościowych jest 
regularność, autentyczność i zdobycie zaufania klientów. Jednak zaufanie zdobywa się 
latami, przez rzetelność, przekazywanie sprawdzonej wiedzy i przetestowanych osobiście 
metod oraz porad dostosowanych do warunków Polski. Wszystko co jest publikowane na 
łamach „Twojego Ogrodnika” ma pokrycie w praktyce. Zadowoleni klienci polecają usłu-
gi i wydawnictwa dalej, na zasadzie marketingu szeptanego. Dzięki temu baza klientów, 
szczególnie tych oddanych, jest tak pokaźna, a działalność przynosi satysfakcję i sukces 
finansowy. 

Główny cel przyświecający działalności „Twojego Ogrodnika” to pokazanie, że ogrod-
nictwo jest wspaniałym hobby, zdrową formą spędzania wolnego czasu na świeżym po-
wietrzu, pozwalającym wyciszyć się i zachwycać pięknem przyrody.
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