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1. Wprowadzenie

1.1. Ogrody pokazowe częścią turystyki kulturowej

Ogrody są symbolem kultury regionu i wyróżnikiem poziomu estetyki danego miej-
sca. Ogrody dostarczają duchowej satysfakcji oraz relaksu wszystkim którzy z nich ko-
rzystają. Dla prywatnych właścicieli ogród to miejsce odosobnienia, miejsce dla rozwo-
ju kreatywności, cenne i znaczące hobby, miejsce do spotkań towarzyskich, powiazanie 
z historią i dziedzictwem rodzinnym, miejsce wyrazu tożsamości, symbol statusu, i for-
ma ekspresji kultury popularnej (Lipovska 2013). 

Ogrody często zapewniają urokliwe i wygodne otoczenie do „konsumowania rozryw-
ki” (ang. leisure consumption) dla turystów i klientów hotelu, gospodarstwa czy sanato-
rium. Są wspaniałym tłem do sesji zdjęciowych dokumentujących pobyt pensjonariuszy, 
pacjentów czy osób przybywających na wakacjach, klientów restauracji. Ogród może być 
miejscem do sesji fotograficznych dla nowożeńców, rodzin, czy mody. Prywatne ogrody 
pokazowe są atrakcją turystyczną, na podstawie obserwacji można powiedzieć, że dz-
iałają na turystów jak magnes. Odwiedzanie takich ogrodów pobudza ruch turystyczny 
oraz rozwój działalności usługowej w danej miejscowości, przez to angażuje część miesz-
kańców i poprawia wizerunek wsi czy miasta. 

Odwiedzanie ogrodów pokazowych, w tym ogrodów prywatnych otwartych dla tu-
rystów, jest częścią turystyki ogrodowej. Ta gałąź turystyki zaliczana jest do szerszego 
sektora – turystyki kulturowej lub terapeutycznej znanej przede wszystkim ze zwiedza-
nia parków historycznych, ogrodów botanicznych, arboretów, narodowych kolekcji roślin 
(np. Keukenhof w Holandii), wystaw ogrodniczych, pokazów florystycznych, festiwali 
kwiatowych, dedykowanych EXPO itd. W Polsce ten dział turystyki jest także uprawi-
any jednak można powiedzieć, że jesteśmy dopiero na początku drogi w porównaniu do 
takich państw jak Wielka Brytania, Niemcy czy Holandia których znane ogrody ściąga-
ją miliony turystów w ciągu roku. Wśród turystów w Polsce popularnych jest wiele 
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znamienitych Ogrodów Botanicznych oraz Arboretów, czy parków przy zabytkowych 
rezydencjach. Są to duże obiekty często z zabudowaniami historycznymi objętymi 
opieką konserwatora zabytków, których wnętrza można zwiedzać. Niniejsza publikacja 
skupi się wyłącznie na ogrodach pokazowych prywatnych, które także są interesującą, 
dochodową, poszukiwaną i zyskującą na coraz większej popularności niszą w sektorze 
usług turystycznych.

1.2. Znaczenie prozdrowotne ogrodów

Natura, świeże powietrze i promienie słoneczne od dawna uważane są za niezbęd-
ne składniki potrzebne do zdrowego trybu życia. Przekonanie, że ogrody wywierają do-
broczynny wpływ na zdrowie, istnieje od wielu setek lat i pojawia się w różnych kulturach, 
a obecnie poparte jest to wieloma badaniami naukowymi z dziedziny medycyny i psycho-
logii. Ogrody i pielęgnowanie ogrodów doceniano w różnych okresach, począwszy od 
średniowiecznych lecznic, aż po XIX-sto wieczne szpitale i sanatoria z początku XX 
wieku. Jednakże w okresie powojennym, projektanci szpitali i ich administratorzy, za-
absorbowani kreowaniem funkcjonalnego i wydajnego środowiska leczenia i rozbudową 
stanowisk pracy zapomnieli o znaczeniu ogrodów w procesie leczenia i rekonwalescen-
cji. Przez ostatnie dziesiątki lat nacisk na funkcjonalność szpitali spowodował powstanie 
obiektów, które są efektywne od strony medycznej, sterylne i instytucjonalne, a z drugiej 
strony uważane za stresujące i niedostosowane do emocjonalnych i psychologicznych po-
trzeb pacjentów, a nawet osób odwiedzających i personelu medycznego. Współcześnie 
liczne badanie naukowe potwierdzają, że wprowadzanie ogrodów w najbliższe otoczenie 
człowieka jest bardzo ważnym czynnikiem wpływającym pozytywnie na jakość i dług-
ość życia. Na tej bazie powstał i wciąż się rozwija silny międzynarodowy nurt w ar-
chitekturze, także architekturze krajobrazu, który w projekcjach włącza naturę zwany 
„Biophilic design”.
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A

C

B

D

Ryc. 1. Elementy ogrodu pokazowego o działaniu prozdrowotnym na przykładzie 
„Ogrodu na Rozstajach”: A - bogactwo roślin ozdobnych przez cały sezon wegetacyjny 
stymuluje wszystkie zmysły, wijąca się ścieżka trawiasta pobudza zaciekawienie; B – 
różnorodność kształtów krzewów i faktur liści angażuje uwagę spacerujących; oczko 
wodne zwiększa bioróżnorodność ogrodu i zaprasza wiele płazów i gadów (C, D); 
(fot. Waldemar Gorajczyk).



8

Wyniki obserwacji dowodzą, że kontakt z przyrodą, nawet poprzez jej bierną ob-
serwację, znacznie obniża poziom stresu, poprawia samopoczucie, zwiększa kreatywność, 
poprawia kondycję. Ogród to skarbnica doświadczeń zmysłowych sprzyjających stymu-
lacji multisensorycznej (pobudzeniu zmysłów) wpływającej kojąco na układ nerwowy 
(Ryc. 1 A- D). Wiele osób będących pod wpływem głębokiego stresu z powodu niepokoju, 
smutku czy złości, nieświadomie wybiera naturalne lub częściowo naturalne środowisko, 
by odnaleźć wyciszenie i spokój, ponieważ intuicyjnie wiemy, że natura jest skutecznym 
lekiem na obniżenie napięcia nerwowego. Ogród jest idealnym miejscem do praktyki 
mindfulness – treningu uważności, w którym świadomie kierujemy swoją uwagę na to, 
czego doznajemy się w danej chwili – tu i teraz. Mindfulness jest pomocny w terapii 
w przypadku depresji, uzależnień czy zaburzeń odżywiania. Dodatkowo piękny ogród 
wzbudza poczucie zachwytu, lub tzw. „flow” – które jest doświadczeniem pełni kreaty-
wności, relaksu i poczucia spełnienia.

Współcześni ludzie poszukują rozrywki na łonie natury pragnąc odnaleźć miejsca 
gdzie mogą odpocząć i zrelaksować się całą rodziną. Chcą spędzić wolny czas w sposób 
zdrowy i sensowny. Możliwość odwiedzenia ogrodu, poznania roślin, obcowania z przy-
rodą spełnia te oczekiwania.
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1.3. Cel publikacji

Celem niniejszej publikacji jest zainspirowanie czytelników do stworzenia atrakcyj-
nego, dostoswanego ogrodu pokazowego, przeznaczonego do zwiedzania dla turystów. 
Ogród taki może towarzyszyć działalności agroturystycznej, rolniczej lub gastrono-
micznej, lub być ogrodem prywatnym – samodzielną atrakcją turystyczną. Trudno jest 
podać jeden przepis – „instrukcję” jak taki ogród stworzyć i jak nim zarządzać. Każdy 
z ogrodów pokazowych jest całkowicie inny, w zależności od regionu i jego kultury, 
krajobrazu, poczucia estetyki właścicieli. Każdy ogród ma inny „Genius locci” – czyli 
ducha miejsca. Ta różnorodność i indywidualność ogrodów pokazowych jest właśnie 
kluczem do sukcesu. 

W niniejszej publikacji chcemy przedstawić najważniejsze zalecenia oraz pomocne 
strategie dotyczące stworzenia i prowadzenia ogrodu pokazowego. Postaramy się także 
pokazać możliwe problemy i możliwości ich rozwiania. Mamy nadzieję, że dzięki niej 
turystyka ogrodowa w Polsce stanie się bardziej popularna i przyczyni się do większego 
zainteresowania ogrodami, roślinami, naturą i jakością terenów zielonych w środowis-
ku wiejskim. Podkreślamy, jak bardzo ważne jest, by podczas projektowania i tworzenia 
ogrodów czerpać z tradycji polskich ogrodów wiejskich – bogatych zarówno w zioła jak 
i rośliny ozdobne, krzewy; ogrodów bardzo kolorowych, salutogennych i bioróżnorodn-
ych. Ważne jest też stosowanie – na ile to jest możliwe – gatunków rodzimych, a unika-
nie obcych, szczególnie żywotników (Thuja), które zdominowały, niestety, współczesne 
ogrody przydomowe w Polsce. Architekci krajobrazu biją na alarm i ze zgrozą obserwują 
zmiany w estetyce i zanikaniu krajobrazu kulturowego Polski. Dlatego podkreślić chcemy, 
że jakość estetyczna ogrodu i jego kompozycja oraz skład gatunkowy mają ogromną war-
tość, nie tylko indywidualną, ale także ogólnopolską. 
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2. Ogrody pokazowe – 
rys historyczny na 
przykładzie Wielkiej 
Brytanii

Zwiedzanie ogrodów jest bardzo popularną formą turystyki i rekreacji w Wielkiej 
Brytanii, i w tym kraju ma długą historię sięgającą XVIII wieku, kiedy to po raz pier-
wszy wspomina się o otwieraniu ogrodów prywatnych przy znanych rezydencjach, do 
odwiedzania dla innych osób z wyższych sfer. Celem było pokazanie osiągnięć archi-
tektury krajobrazu a piękne ogrody świadczyły o wyjątkowym guście, wiedzy, zamożn-
ości i wysublimowaniu estetycznym właścicieli. Jednak moda na odwiedzanie masowo 
ogrodów rozpoczęła się w XIX wieku, w erze Wiktoriańskiej. Z epoki na epokę trend 
ten stawał się coraz bardziej popularną formą spędzania wolnego czasu, i celebrowa-
nia ulubionego hobby Brytyjczyków – ogrodnictwa. Właściciele ogrodów, którzy byli 
dumni ze swoich dzieł, decydowali się, by otworzyć je dla szerszej publiczności i dzielić 
się ich pięknem. Taka praktyka spowodowała chęć ulepszania ogrodów i kształtowanie 
nowej mody ogrodowej. Aspiracje właścicieli ogrodów były coraz bardziej ambitne, a to 
nakręcało popularność zwiedzania ogrodów, co zresztą trwa do dnia dzisiejszego. Na 
początku XX wieku powstawały piękne i do teraz bardzo popularne ogrody do zwiedza-
nia, jak: Hidcote, Sissinhurst, czy Great Dixter. Szczyt popularności zwiedzania ogrodów 
przypada na lata 90 i 2000. 

W Wielkiej Brytanii powstała organizacja, która zajmuje się promocją tego rodzaju 
turystyki. Jest to bardzo aktywna instytucja charytatywna – National Garden Scheme 
(NGS). Zrzesza około 3700 prywatnych ogrodów pokazowych otwartych dla publicz-
ności w Wielkiej Brytanii (Anglia i Kornwalia, Szkocja, Walia, Irlandia Północna). Nie 
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wszystkie ogrody pokazowe należą do NGS. W roku 2005 szacowano, że w Wielkiej 
Brytanii otwartych dla publiczności jest około 5000 ogrodów, jednak niektóre z nich tylko 
raz w roku. Ustalono, że systematycznie w sezonie wegetacyjnym, otwartych jest około 
1200 ogrodów pokazowych. Warto jest odwiedzić stronę internetową organizacji NGS, 
by zaczerpnąć aktualnych inspiracji i rozwiązań marketingowych związanych z promocją 
ogrodu i ogrodnictwa. Na przykład ostatnim trendem jest podkreślanie leczniczych i tera-
peutycznych zalet ogrodnictwa i w odwiedzaniu ogrodów zwraca się uwagę potencjalnym 
turystom na ten właśnie aspekt. Zyski z biletów lub dobrowolnych datków pochodzących 
ze zwiedzania ogrodów zrzeszonych w NGS są często przekazywane organizacjom 
charytatywnym głównie wspierającym pielęgniarki, inne ogrody terapeutyczne przy do-
mach opieki, czy fundacje walczące z rakiem i finansujące rehabilitację oraz pokonywa-
nie choroby onkologicznej. 

W Wielkiej Brytanii spotkamy również ogrody pokazowe działające niezależn-
ie od NGS. Przykładem takich ogrodów mogą być założenia parkowe przy budowlach 
zabytkowych objęte opieką National Trust – organizacją zarządzającą dziedzictwem kul-
turowym Wielkiej Brytanii. Wymienić tu można np. Drummond Castle Gardens, Lost 
Gradens of Heligan, czy ogrody przy Warwick Castle. W Anglii jest także grupa ogrodów 
znanych botaników, ogrodników czy projektantów tzw. „Plantsman gardens” do których 
należy min. Ogród Munsted Wood znanej projektantki Gertude Jekyll, czy Ogród Den-
mans, którego właścicielem był guru projektowania ogrodów przydomowych i rabat 
żwirowych – John Brookes (Ryc. 2 A,B).

Turystyka ogrodowa w Wielkiej Brytanii jest niezwykle popularna. I tak według staty-
styk w 2001 roku ogrody pokazowe w Wielkiej Brytanii odwiedzono około 16 milionów 
razy. Rozwój ogrodów, jako atrakcji turystycznej odzwierciedla ewolucję rynku rozrywki, 
w której powstają takie miejsca jak ogrody pokazowe, zyskujące wielu klientów korzy-
stających chętnie z tego typu wypoczynku. 
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A

B

Ryc. 2. Ogród pokazowy Denmans Garden znanego projektanta ogrodów Johna Brookes’a; 
A - różnorodna rabata bylinowa w styku angielskim przed domem wiejskim; B – rabata 
żwirowa z roślin odpornych na suszę; (fot. Bożena Szewczyk-Taranek)
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3. Ogród pokazowy 
definicja i funkcje

3.1. Czym jest Ogród pokazowy?

Ogród pokazowy to prywatny ogród przy posesji, gospodarstwie, hotelu lub innej 
działalności usługowej otwarty dla publiczności i wyjątkowy pod względem estetycznym 
tak bardzo, że przyciąga turystów (Ryc. 3 A, B). Ten rodzaj turystyki, jak wiemy z pop-
rzedniego rozdziału, ma całkiem sporą tradycję w Wielkiej Brytanii i także w innych 
krajach europejskich. Dlatego naukowcy zajmujący się rynkiem turystycznym wyodrębn-
ili taki dział turystyki jak turystyka ogrodowa. 

Ogród pokazowy jest częścią turystyki kulturowej i rozrywki terapeutycznej. Tu-
rystyka ogrodowa – do której zalicza się zwiedzanie ogrodów pokazowych – jest bardzo 
popularną formą rekreacji w Europie i na świecie. Prowadzone są także badania rynku 
turystyki ogrodniczej często zaliczanej do turystyki kulturowej (Benfield 2017). Niek-
tórzy specjaliści twierdzą, że odwiedzanie ogrodów, czyli konsumowanie turystyki roz-
rywkowej, to tzw. „Therapeutic leisure” czyli rozrywka terapeutyczna. 

Wiele państw może pochwalić się tak znamienitymi ogrodami jak np. Kew Garden 
w Londynie, Eden Project w Kornwalii, Gardens By The Bay w Singapurze, Central Park 
w Nowym Jorku, Park Citroena w Paryżu, Keukenhof w Holandii – to sztandarowe ogro-
dy przyciągające w skali roku kilkanaście milionów odwiedzających (każdy). Ogrody te 
potrafi wymienić turysta nie będący znawcą w dziedzinie ogrodniczej. Mimo wszyst-
ko znaczenie turystyki ogrodniczej w stosunku do całej branży turystycznej nie jest 
oszałamiające. Przede wszystkim dlatego, że nie jest to sektor przebadany statystycznie. 
Eksperci twierdzą, że turystyka ogrodowa jest po prostu niedoceniana, chociaż jej zakres 
jest zarówno regionalny, jak i narodowy, a także często międzynarodowy. Jednak patrząc 
globalnie obliczono, że liczba odwiedzin ogrodów botanicznych, jest niezwykle wysoka 
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w stosunku do innych atrakcji turystycznych i wyniosła w 2017 roku – 225 milionów 
osób, co uczyniło ogrody botaniczne najpopularniejszą aktywnością turystyczną na 
świecie (Benfield 2017). 

A B

Ryc. 3. Ogrody pokazowe Appeltern (De Tuinen van Appeltern) w Holandii: A - regular-
ne oczko wodne w najstarszej starej części ogrodu; B – zużyte i porośnięte mchem buty 
ogrodników są elementem wystroju ogrodu i najczęściej fotografowanym obiektem tych 
ogrodów pokazowych; (fot. Bożena Szewczyk-Taranek).

Odpowiedni poziom kompozycji zielonego otoczenia w miejscowościach turystyc-
znie ważnych jest wpisane w strategie rozwojowe wielu znaczących i świadomych re-
gionów w Europie. Wyniki badań cech atrakcji turystycznych wskazują otoczenie naturą 
czy ogrodem, jako jedne z najważniejszych warunków, które kwalifikują dane miejsce, 
obiekt turystyczny jako atrakcyjne i warte odwiedzenia. Turyści najczęściej opisywali 
możliwość korzystania z ogrodu przy obiekcie turystycznym jako „najczystszą postać 
przyjemności” („The purest of human pleasures”). Turystyka prozdrowotna, uzdrowis-
kowa czy sanatoryjna wiąże się także z otoczeniem obiektu świadczącego tego typu usłu-
gi – czyli z odpowiednim ogrodem. Jest to połączone z podświadomą potrzebą piękna, 
które człowiek znajduje w naturze oraz z szukaniem zdrowia ukojenia i relaksu. Jak wska-
zują ostatnie badania psychologiczne, natura wpływa na obniżenie stresu, poprawia zdol-
ności regeneracyjne organizmu, a w pięknym roślinnym otoczeniu, ludzie czują się lepiej.

Ogród może być dodatkiem do obiektu architektonicznego, ale istnieje wiele 
przykładów, że piękne ogrody znacznie przekraczają swoją atrakcyjnością domy przy 
których są prowadzone i to one są główną atrakcją turystyczną (Tabela 1). 
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Tabela 1. Zalety ogrodów pokazowych.

OgrOdy pOkazOwe – walOry

- zachęcają do interakcji z naturą, elementami małej architektury i roślinami angażując zmy-
sły osoby zwiedzającej; wpływają na bezpośrednie doświadczenie sensoryczne;

- powodują, że turyści czują łączność z danym terenem czy miejscowością; poznają jego 
kulturę

- budują niezwykłe wspomnienia z wizyty; 

- są inspiracją dla turystów do przeniesienia podpatrzonych zestawień roślinnych, nieznanych 
gatunków kwiatów oraz małej architektury do własnych ogrodów;

- podnoszą poziom edukacji przyrodniczej i estetycznej;

- są odpowiedzialne za wzrost poczucia wspólnoty miejscowościach gdzie funkcjonują; 

- wspierają rozwój dodatkowych usług gastronomicznych i hotelarskich w terenie.

Na potrzeby tej publikacji zajmiemy się prywatnymi ogrodowymi, które są tak atra-
kcyjne i piękne, że rocznie przyciągają tysiące turystów i stały się dodatkowym źródł-
em dochodu dla właścicieli. Takie ogrody często są włączane w wydawnictwa związane 
z promocją regionu, i są dumą dla lokalnych organizacji turystycznych. Odwiedzanie 
ogrodów to sposób spędzania wolnego czasu popularny wśród ludzi poszukujących pr-
zyjemnej, spokojnej rozrywki oraz atrakcji estetycznych na łonie natury. 

3.2. Rodzaje ogrodów pokazowych

Ogrody pokazowe cechuje ogromna różnorodność, nie tylko pod względem este-
tyki czy powierzchni, ale też własności czy strategii zarządzania. Każdy z właścicieli 
musi dostosować odpowiednie rozwiązanie do swoich możliwości czasowych, finan-
sowych i terenowych. Wiele z ogrodów pokazowych znajduje się przy prywatnych 
posesjach i zarządzana jest bezpośrednio przez właścicieli. Jednak nie jest to jedyna 
możliwość. Są też takie, które zlokalizowane są przy instytucjach, a do zarządzania 
i pielęgnacji zatrudnieni zostają ogrodnicy i menagerowie. Jak już wspomnieliśmy 
wcześniej, w opisie nie uwzględniamy ogrodów botanicznych, arboretów czy parków 
historycznych, które są instytucjami państwowymi, naukowymi lub kulturalnymi, 
prowadzącymi działalność naukowo-dydaktyczną, kulturową i działają pod auspicja-
mi uniwersytetów, instytutów, ministerstw.
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Jeśli chodzi o ogrody pokazowe do zwiedzania, to możemy przyjąć następujący po-
dział przedstawiony w tabeli 2.

Tabela 2. Rodzaje ogrodów pokazowych – podział pod względem własności i zarządzania.

Ogród na Rozstajach (fot. Szewczyk-Taranek)

To szczególnej urody ogrody przydomowe, które z czasem, ze względu na swoją atrak-
cyjność i popularność przekształcono w ogród otwarty do zwiedzania. Są inspiracją, edu-
kacją i relaksem dla odwiedzających, rozrywką duchową, intelektualną i fizyczną.

OGRODY PRYWATNE PRZY PRYWATNYCH POSESJACH
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Ogród przy hotelu Sandra SPA w Pogorzelicy (fot. Szewczyk-Taranek)

Ogrody uatrakcyjniające klientom konsumowanie usługi np. wypoczynkowej lub ga-
stronomicznej np. agroturystyka, motele, hotele, domy na wynajem, restauracje, sanato-
ria, centra rehabilitacyjne itp. Dostarczają relaksu i odprężenia budują wspomnienia.

OGRODY PRZY BUDYNKACH USŁUGOWYCH
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Arboretum Elżbiety i Krzysztofa Pendereckich w Lusławicach (fot. Agnieszka 
Skrzypczak)

To obiekty parkowe, historyczne, które właściciele odrestaurowali i udostępniają do 
zwiedzania. Często przy dworach, pałacach, zamkach. Są kontynuacją dziedzictwa kul-
turowego, historycznego i przyrodniczego.

OGRODY PRZY PRYWATNYCH ZABYTKOWYCH BUDOWLACH
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Ogrody pokazowe Kapias (fot. Szewczyk-Taranek)

Są dodatkiem do sprzedaży roślin, miejscem inspiracji i odpoczynku dla klientów. 
Zwiększają przewagę konkurencyjną dla szkółki i przeciągają więcej klientów, skłaniając 
ich do zakupu. Edukują w zakresie doboru roślin, ich zastosowania, wymagań i możliwo-
ści kompozycji ogrodowej, a także małej architektury.

OGRODY PRZY CENTRACH OGRODNICZYCH I SZKÓŁKACH DRZEW  

     I ROŚLIN OZDOBNYCH. 
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Arboretum w Bolestraszycach (fot. Szewczyk-Taranek)

To ogrody dopełniające ofertę edukacyjną danego ośrodka. Przeznaczone są najczę-
ściej dla dzieci, jednak z wielu mogą korzystać także dorośli. Często prowadzone są przez 
Gminy, Stowarzyszenia, Fundacje i NGO’sy kładące nacisk na zrównoważony rozwój 
w zgodzie z naturą, pielęgnujący wiedzę i praktykę ogrodniczą regionu. Przy wielu ko-
ściołach w Polsce powstają ogrody biblijne, które także są szczególnym rodzajem ogro-
dów pokazowych.

Ogrody pokazowe łączy idea przedstawienia urody roślin, kompozycji ogrodu i chęć 
podzielenia się tą miłością oraz zachwytem z innymi. Te ogrody to obiekty otwarte na 
ludzi i dla ludzi. Ogród to nie tylko teren i rośliny: to także właściciele – autorzy i twórcy. 
Osoby decydujące się na otwarcie ogrodu dla innych muszą lubić ludzi i czuć w sobie chęć 
kontaktu z szerszą publicznością (więcej w rozdziale 4.2). 

OGRODY PRZY CENTRACH EDUKACYJNYCH, MUZEACH, MUZEACH 

ETNOGRAFICZNYCH, DOMACH KULTURY, SZKOŁACH, KOŚCIOŁACH. 
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3.3. Klienci ogrodów pokazowych

Kim są turyści odwiedzający ogrody pokazowe? Na to pytanie próbowano od-
powiedzieć w kilku badaniach ankietowych w Wielkiej Brytanii. Istnieje duże praw-
dopodobieństwo, że turyści z podobnych grup zwiedzają ogrody pokazowe w Polsce. 
Według wspomnianych badań, głównymi klientami odwiedzającymi ogrody są osoby 
zainteresowane ogrodnictwem i ogrodami (aż 60%). Jednak nie tylko, bowiem bada-
nia wskazały, że osoby nie posiadające ogrodu, mieszkające w miastach, lub takie 
które ze względu na wiek nie są już właścicielami ogrodu, także odwiedzają ogrody, 
właśnie po to, by spędzić przyjemny dzień na zewnątrz w otoczeniu pięknych ro-
ślin. Według innych badań wskazano, że typowy turysta, który najczęściej odwiedza 
ogród pokazowy, jest kobietą w wieku 60+ lat, z wyższym dochodem. Jednak pro-
fil internetowy „VISIT BRITAIN” przytacza dane, że osoby zainteresowane wizytą 
w ogrodzie pokazowym mają najczęściej średnio około 39 lat.

Bardzo często w grupie odwiedzających są młode małżeństwa i rodziny z dziećmi 
(ok. 50%). Mając ich na uwadze, ważne, by ofertę dopasować do oczekiwań tej grupy 
turystów. Ostatnimi laty zauważa się także wzrost zainteresowania ogrodnictwem 
u młodych ludzi, w wieku 25-35 lat. Związane jest to z wyższą świadomością eko-
logiczną, zmianami klimatycznymi i „modą” na bardziej zrównoważony styl życia. 
Dla pokolenia Millenialsów ogród to nowe, popularne hobby. Z tego płynie wniosek – 
by dotrzeć do młodszych klientów, konieczne są działania promujące w mediach 
społecznościowych, które są głównym źródłem wiedzy i kontaktu ze światem ws-
półczesnej młodzieży.

Bardzo ważnym, potencjalnym klientem ogrodów pokazowych są wycieczki zor-
ganizowane osób w wieku senioralnym np. kluby seniora, uniwersytety trzeciego 
wieku, turnusy sanatoryjne. To klienci pobudzający rozwój sektora usług tzw. sre-
brnej gospodarki. 

Duży ruch turystyczny generują również szkoły podstawowe, ponadpodstawowe i stu-
denci. Jednak obiekt musiałby mieć odpowiednią ofertę ścieżek dydaktycznych lub warsz-
tatów edukacyjnych dla tej grupy odwiedzających, by przyciągnąć wycieczki szkolne czy 
wizyty studyjne, związane z kształceniem zawodowym. 

Czego szukają turyści w ogrodzie pokazowym? Co jest główną motywacją stojącą 
za odwiedzaniem ogrodu? To pytanie zadano klientom i potencjalnym klientom ogrodów. 
Oto ich odpowiedzi, zestawione także na rycinie 4. 
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Ryc. 4. Motywacje stojące za odwiedzeniem ogrodu pokazowego.

Klienci odwiedzają ogrody, by znaleźć przyjemność, szczęście, inspirację, odpoczynek 
na świeżym powietrzu w pięknym otoczeniu. Chcą także spróbować wyjątkowych lokal-
nych przysmaków i odpocząć od zgiełku miasta, w bardzo sensorycznej atmosferze, piękne-
go i pachnącego ogrodu. Jest to bardzo głęboka interakcja i doznanie wręcz osobiste. Jest to 
ważne, ponieważ buduje niezapomniane, pozytywne, indywidualne wspomnienia i skojar-
zenia dla danej osoby. Doświadczenie turystyczne w ogrodzie polega na: byciu, dotykaniu, 
patrzeniu, wąchaniu, docenianiu. Są też tacy którzy zdecydowali się na wyprawę do ogrodu 
w celach bardziej romantycznych, na randkę, zaręczyny czy wyznanie uczuć. Wielu z klien-
tów mówi, że po prostu chcieli przeżyć przyjemny dzień na łonie natury, dlatego wybrali 
wycieczkę do ogrodu. Dla innych było to związane z pogłębieniem zainteresowań roślinami 
i zaspokojeniem ciekawości oraz natchnienia.

Wiele osób odwiedza ogrody ponieważ uległo inspiracji różnych programów tele-
wizyjnych o tematyce lifestylowej czy ogrodniczej. Niebagatelną rolę motywującą do 
odwiedzin stanowią dedykowane ogrodnictwu blogi, kanały na YouTube czy profile 
na Instagramie. Wielu turystów to osoby poszukujące inspiracji, nowych pomysłów 
i rozwiązań estetycznych czy kompozycyjnych do swojego ogrodu. Są też osoby, któ-
re przyjeżdżają po porady ogrodnicze od doświadczonych ogrodników i chcących 
poznać nowe rośliny. 

W dobie mediów społecznościowych i publikowania zdjęć w Internecie, wiele osób 
wybiera się do ogrodów, by mieć po prostu ładne zdjęcia w otoczeniu wspaniałego ogrodu 
i kwitnących roślin tzw. „InstaStory”. Oczywiście są też szczególni klienci zamawiający 

relaks i odpoczynek na łonie natury

przyjemność i poczucie szczęścia

doświadczenie sensoryczne przyrody

inspiracje i pomysły do własnego ogrodu

edukacja, nauka, uzyskanie porady ogrodniczej

sesja zdjęciowa, zdjęcia na profil społecznościowy

cel romantyczny: oświadczyny, pogłębienie więzi

pokazanie ogrodu znajomym
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Ryc. 4. Motywacje stojące za odwiedzeniem ogrodu pokazowego.

Klienci odwiedzają ogrody, by znaleźć przyjemność, szczęście, inspirację, odpoczynek 
na świeżym powietrzu w pięknym otoczeniu. Chcą także spróbować wyjątkowych lokal-
nych przysmaków i odpocząć od zgiełku miasta, w bardzo sensorycznej atmosferze, piękne-
go i pachnącego ogrodu. Jest to bardzo głęboka interakcja i doznanie wręcz osobiste. Jest to 
ważne, ponieważ buduje niezapomniane, pozytywne, indywidualne wspomnienia i skojar-
zenia dla danej osoby. Doświadczenie turystyczne w ogrodzie polega na: byciu, dotykaniu, 
patrzeniu, wąchaniu, docenianiu. Są też tacy którzy zdecydowali się na wyprawę do ogrodu 
w celach bardziej romantycznych, na randkę, zaręczyny czy wyznanie uczuć. Wielu z klien-
tów mówi, że po prostu chcieli przeżyć przyjemny dzień na łonie natury, dlatego wybrali 
wycieczkę do ogrodu. Dla innych było to związane z pogłębieniem zainteresowań roślinami 
i zaspokojeniem ciekawości oraz natchnienia.

Wiele osób odwiedza ogrody ponieważ uległo inspiracji różnych programów tele-
wizyjnych o tematyce lifestylowej czy ogrodniczej. Niebagatelną rolę motywującą do 
odwiedzin stanowią dedykowane ogrodnictwu blogi, kanały na YouTube czy profile 
na Instagramie. Wielu turystów to osoby poszukujące inspiracji, nowych pomysłów 
i rozwiązań estetycznych czy kompozycyjnych do swojego ogrodu. Są też osoby, któ-
re przyjeżdżają po porady ogrodnicze od doświadczonych ogrodników i chcących 
poznać nowe rośliny. 

W dobie mediów społecznościowych i publikowania zdjęć w Internecie, wiele osób 
wybiera się do ogrodów, by mieć po prostu ładne zdjęcia w otoczeniu wspaniałego ogrodu 
i kwitnących roślin tzw. „InstaStory”. Oczywiście są też szczególni klienci zamawiający 

całe plenerowe sesje zdjęciowe, np. nowożeńcy, rodziny z dziećmi, modelki i modele do 
portfolio, ponieważ ogród jest jedną z bardziej urokliwych scenerii. Nierzadko turyści 
odwiedzają ogród ponownie, wracając z partnerami, przyjaciółmi, rodziną, by pokazać 
innym piękno ogrodu, podzielić się swoim przeżyciem, oraz, by zobaczyć jak ogród się 
zmienił od ostatniej wizyty (Ryc. 5). 

Ryc. 5. Pięć najważniejszych czynników wpływających na radość z wizyty w ogrodzie 
według turystów; na podstawie Connell 2004.

Określenie profilu potencjalnego turysty

Otwierając ogród pokazowy warto jest zastanowić się do kogo kierujemy swoją usługę 
i jak wyobrażamy sobie swoich potencjalnych klientów. Dzięki temu będziemy mogli jak 
najlepiej dopasować ogród do ich wymagań. Nie każdy ogród przyjmie strategię, by być 
atrakcyjny dla wszystkich grup turystów. Są takie które ukierunkowane są głównie np. na 
wycieczki szkolne, lub na rodziny z dziećmi lub indywidualnych turystów – zapalonych 
ogrodników. Innych atrakcji i udogodnień oczekiwać będą rodziny z małymi dziećmi, 
a innych pensjonariusze sanatorium, a prawdopodobnie czym innym zachwycą się właś-
ciciele ogrodu prywatnego szukający inspiracji. 

Zadajmy sobie pytania – Kogo chcemy zaprosić do ogrodu i w jakiej liczbie? Znając na 
nie odpowiedzi możemy ustalić jakie potrzeby ma nasz potencjalny turysta, a także w ja-
kich dniach, czy godzinach będzie w stanie odwiedzić ogród. Czy będzie to w weekend, 

poziom estetyczny
ogrodu 

32%

swoboda spaceru 
21%

spokojna atmosfera
19%

pogoda
17%

ilość wrażen 12%
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czy w tygodniu; czy do południa lub po południu. Czy będzie chciał zjeść posiłek, czy 
weźmie go ze sobą… itp. Od właścicieli, osób zarządzających ogrodem, zależy jak duży 
ruch turystyczny chcą i będą generować i jak dostosują teren, zmodyfikują ofertę, godziny 
otwarcia, by przyciągnąć swoich wymarzonych, potencjalnych turystów. Warto jest tak 
zaprojektować ogród, by wszyscy klienci znaleźli coś dla siebie.
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4. Zarządzanie ogrodem 
pokazowym

4.1. Motywacje stojące za otwarciem ogrodu 
pokazowego

Decyzja o udostępnieniu ogrodu prywatnego do zwiedzania dla turystów motywowa-
na jest najczęściej względami finansowymi oraz psychologicznymi – chęcią podzielenia 
się swoim dziełem). W badaniach nad prywatnymi ogrodami pokazowymi wskazano, 
że większość właścicieli nie tworzyło ogrodu z przeznaczeniem, iż będzie to ogród do 
zwiedzania. Najczęściej, na początku, ogrody te były przestrzenią wyłącznie prywatną. 
Jednak ich piękno i rosnąca popularność wśród przyjaciół, sąsiadów, znajomych sprawiły, 
że zaczęły być coraz częściej odwiedzane przez osoby z zewnątrz i stopniowo zdobywały 
klientów. Taka sytuacja wymusiła na właścicielach ich otwarcie oraz dostosowanie do 
turystów. Jednak ogrody pokazowe, które są przy centrach ogrodniczych, szkółkach, fir-
mach czy hotelach najczęściej budowane były od początku z przeznaczeniem, że będą to 
atrakcje turystyczne. 

Udostępnienie ogrodu do zwiedzania jest nierzadko dodatkowym źródłem dochodu 
pokrywającym np. koszty utrzymania i pielęgnacji ogrodu. Dochód ze sprzedaży biletów 
może być formą działalności usługowej głównej lub dodatkowej. Udostępnienie ogrodu 
jest związane często z chęcią podzielenia się ogrodem z szerszą publicznością ponieważ 
jest on swoistym dziełem sztuki i dumą właścicieli. Wtedy motyw finansowy jest na 
drugim planie. Jeżeli piękny ogród jest przy jakimś obiekcie usługowym jest to bardzo 
atrakcyjny dodatek, z reguły działający jak magnes przyciągający klientów. Taki ogród 
szczególnie wyróżnia dany obiekt i wzmacnia przewagę konkurencyjną w skali regionu. 
Czasami ogród jest atrakcją przyciągającą klientów do szkółki roślin ozdobnych, gospo-
darstwa agroturystycznego, hotelu, restauracji, domu weselnego, centrum szkoleniowego. 
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By ogród mógł funkcjonować jako ogród pokazowy trzeba uwzględnić kilka zmien-
nych, które mogą być kluczowe dla ekonomicznego sukcesu przedsięwzięcia. Są to przede 
wszystkim.: 

• atrakcyjność ogrodu: duża i wybitna wartość estetyczna oraz infrastrukturalna 
związana z wygodą konsumowania rozrywki (Ryc. 6 A-D);

• dostępność dla potencjalnych turystów: bliskość większego miasta, sąsiedztwo in-
nych atrakcji turystycznych, ośrodków hotelowych i sanatoryjnych; popularność 
turystyczna regionu;

• możliwości marketingowe: strona internetowa i aktywność w mediach 
społecznościowych.

A

C

B

D

Ryc. 6. Atrakcyjność estetyczna ogrodu ma kluczowe znaczenie w powodzeniu pr-
zedsięwzięcia jakim jest prowadzenie ogrodu pokazowego, na przykładzie „Ogrodu 
na Rozstajach”: A, B – zastosowanie różnych wnętrz ogrodowych i prowadzenie spa-
ceru w formie narracji i opowieści od wnętrza do wnętrza; C – stosowanie elemen-
tów charakterystycznych i efektu zaskoczenia w ogrodzie; D – umiejętne operowanie 
barwą i wprowadzenie wielu roślin kwitnących o wybitnych walorach dekoracyjnych; 
(fot. Waldemar Gorajczyk).
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4.2. Czynnik ludzki: Właściciele i gospodarze ogrodu

Ogród to nie tylko teren i rośliny ale też ludzie. To właśnie właściciele – ogrodnicy są 
duszą ogrodu, ponieważ jest on zawsze efektem ich planów, wizji, pracy i kreatywności. 
Właściciele ogrodu to główna siła napędowa w tym sektorze „turystyki czasu wolnego”. 
Często sami zaprojektowali i wybudowali ogród i sami go pielęgnują. W badaniach nad 
ogrodami odwiedzjący podkreślali, że odwiedzają ogród także, by poznać właścicieli, 
mieć możliwość zaczerpnięcia od nich wiedzy ogrodniczej i inspiracji, porozmawiać z oso-
bami, które znają się na sztuce ogrodniczej, są autentyczni i zaangażowani w swoje dzieło. 
Osoby, które stoją za ogrodem, które włożyły swoje ręce i czas w jego wygląd i pielęgnac-
ję, są jedną z najważniejszych atrakcji przyciągających turystów. Wycieczki oprowadzane 
przez właścicieli, wysoki poziom interakcji pomiędzy gośćmi a gospodarzem(ami) czy 
pracownikiem(ami), jest jednym z najważniejszych czynników związanych z jakością 
doświadczenia przeżywanego w ogrodzie. Często doświadczenia bardzo znamienitego, 
osobistego oraz autentycznego. Umiejętność uprawiania ogrodu, wiedza i praktyka ogro-
dnicza, są towarem, który jest wartością dodaną do doznania turystycznego wiązanego 
ze zwiedzaniem ogrodu. Z punktu widzenia gościa możliwość porozmawiania z właści-
cielem, gospodarzem jest gwoździem programu, magnesem, ważnym momentem wizyty. 
To proces obustronny, ponieważ wielu właścicieli ogrodów lubi ludzi i uwielbia dzielić się 
swoim doświadczeniem, miłością do ogrodu, rozmawiać o roślinach, ceni sobie bezpośre-
dni kontakt i jest niezwykle otwarta oraz gościnna.

Właściciele, gdy zatrudniają dodatkowe osoby, to są to najczęściej stali pracownicy także 
kochający ogród i podobnie jak oni, znający się na swoim ogrodniczym rzemiośle. Czynnik 
ludzki jest bardzo ważny w powodzeniu przedsięwzięcia pod tytułem „Ogród pokazowy”. 
Być może dlatego stworzenie takiego ogrodu nie jest dane wszystkim.

4.3. Powierzchnia ogrodu, lokalizacja, godziny 
otwarcia, regulamin

Ogrody pokazowe mają bardzo różną powierzchnię. Najczęściej teren ogro-
du przy obiektach prywatnych ma obszar około 1 ha. Jednak są także dość duże 
ogrody ok. 5 ha np. przy szkółkach. Powierzchnia powinna być na tyle duża, by 
zapewnić możliwość spacerowania, czy zwiedzania, lub przeprowadzenia warszta-
tów. Jednak nie powierzchnia, a atrakcyjność ogrodu jest warunkiem stanowiącym 
o powodzeniu przedsięwzięcia. 
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Powierzchnia pokazowa a teren prywatny właścicieli

W planowaniu przestrzeni ogrodu bardzo duże znaczenie ma wyraźne wydzielenie 
strefy prywatnej właścicieli od ogólnie dostępnego terenu ogrodu. Bez takiego rozgra-
niczenia i odpowiedniego oznaczenia np. tabliczką informacyjną, że dany teren jest już 
terenem prywatnym, można spodziewać się częstych odwiedzin turystów, którzy nie 
wiedzą, że zapuścili się za daleko. Jest to dość uciążliwe dla wielu właścicieli ogrodów 
pokazowych, a dodatkowo może wiązać się z ryzykiem kradzieży czy porostu zniechęce-
nia związanego z utratą prywatności. Właściciele wielu ogrodów wskazują, że czasami 
nawet mimo wyraźnych napisów znajdują turystów korzystających z prywatnych toalet 
czy buszujących po prywatnym tarasie.

Okres w którym ogród jest otwarty może być różny. Ogrody otwarte są w czasie se-
zonu wegetacyjnego, w Polsce najczęściej od kwietnia lub maja do końca września, paź-
dziernika. W Wielkiej Brytanii, gdzie sezon jest dłuższy bardzo popularne są ozdoby 
świetlne w okresie Bożego Narodzenia i ogrody otwarte są do zwiedzania często nawet 
do końca grudnia, a zamykane są tylko w styczniu i lutym. Jeśli chodzi o plan otwar-
cia w czasie tygodnia to, najczęściej stosuje się schemat weekendowy: sobota, niedziela 
oraz święta. Czasami właściciele otwierają także w piątek. Wiele ogrodów wprowadza 
udogodnienie dla wycieczek szkolnych i grup zorganizowanych, by po wcześniejszym 
uzgodnieniu otworzyć i oprowadzić po ogrodzie także w tygodniu. Otwarcie w trybie 
weekendowym ma wiele zalet, przede wszystkim pozwala się zregenerować ogrodowi, 
np. trawnikom. Jest to także czas dla właścicieli, by mogli wykonać zabiegi pielęgnacyjne 
i zaktualizować ofertę czy stronę internetową. To bardzo ważne w przypadku gdy właści-
ciele sami są główną siłą roboczą w ogrodzie (samozatrudnienie) i nie zatrudniają nikogo 
dodatkowego, lub zatrudniają tylko 1-3 osoby do obsługi. 

Tylko niewielka część ogrodów jest otwarta w trybie ciągłym i najczęściej są to ogrody 
przy szkółkach czy centrach ogrodniczych, które prowadzą działalność i zatrudniają wie-
lu pracowników pracujących w trybie zmianowym. Często otwarte są często przez cały 
rok, chociaż wiele także wprowadza ograniczenia związane z sezonem zimowym, który 
w naszych warunkach klimatycznych jest sezonem martwym w sektorze ogrodniczym, 
a tym samym w obszarze turystyki ogrodowej.

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. 
Zniżki na bilety są wprowadzane w wybrane dni, np. dni otwarte, czy w ramach organizo-
wanego w Małopolsce Święta Ogrodów. Ogrody pokazowe przy szkółkach roślin ozdob-
nych często mają wejścia nie biletowane, a opłata związana jest z usługą oprowadzania 
przez przewodnika. Jest to strategią promocyjna mająca na celu skłonienie klientów to 
zakupu towaru z Centrum Ogrodniczego przy szkółce. 
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Regulamin dla zwiedzających

Narzędziem ograniczającym niepożądane zachowania w ogrodzie może być opra-
cowanie Regulaminu zwiedzania. Wiele ogrodów wprowadza takie regulacje, by 
uniknąć nieprzyjemnych sytuacji i często na początku, na przykład przy wejściu, za-
poznaje zwiedzających, zwłaszcza grupy zorganizowane, z najważniejszymi punktami 
regulaminu. 

Tabela 3. Przykładowy regulamin ogrodu pokazowego (na podstawie ogrodu „Ogród na 
Rozstajach”).

regulamin OgrOdu pOkazOwegO

1
Ogród można zwiedzać tylko w wyznaczonych dniach (…) i godzinach 
(…), w okresie od (…) do (...) podać miesiąc. W pozostałe dni tygodnia 
zastrzegamy sobie prywatność.

2 Na terenie Ogrodu obowiązuje zakaz wprowadzania psów.

3
Prosimy rodziców o zachowanie ostrożności i rozwagi. Prosimy o niezo-
stawianie dzieci bez opieki (Ogród nie jest placem zabaw).

4
Prosimy o poruszanie się tylko po wyznaczonej trasie, po ścieżkach 
i trawnikach.

5
Prosimy o nieniszczenie roślin, niezbieranie nasion, sadzonek, gałązek. 
Na terenie ogrodu znajduje się punkt sprzedaży, gdzie można dokonać 
zakupu roślin.

6
Prosimy o zachowanie czystości, na terenie Ogrodu znajdują kosze na 
śmieci.

7
W Ogrodzie można robić zdjęcia, jednak tylko ze ścieżek i trawników 
udostępnionych zwiedzającym. Prosimy o niewchodzenie na skalniaki, 
rabaty, itd.)

8
Sesje filmowe i fotograficzne są niezależną usługą i prosimy je uzgodnić 
z właścicielami.

9
Wycieczki zorganizowane mogą zwiedzać Ogród w dni powszednie, po 
wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
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4.4. Przystosowanie obiektu do zwiedzania, 
„Projektowanie bez barier”

Ważnym i kosztochłonnym aspektem udostępnienia ogrodu turystom jest odpowied-
nie przystosowanie obiektu do zwiedzania. Podstawowym i niezbędnym udogodnieniem 
są toalety – koniecznie przystosowane dla osób niepełnosprawnych (przynajmniej jedna). 
Dodatkowym istotnym warunkiem jest odpowiednio pojemny parking (Ryc. 7). Budowa 
parkingu może być sporą inwestycją związaną z gruntem i utwardzeniem terenu (zależnie 
od lokalizacji i rodzaju terenu). 

Ryc. 7. Znaczenie usług oferowanych przez ogrody pokazowe według osób odwiedzją-
cych; na odstawie Connell 2004.

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

teren dla dzieci

wydarzenia

oprowadzanie
z przewodnikiem

przewodnik - książka

parking

toalety

kawiarnia

sprzedaż roslin 

sklep 



31Ogród pokazowy

Newralgicznym punktem jest dostępność ogrodu dla osób poruszających się na wóz-
kach inwalidzkich i mających problemy z poruszaniem się (np. używających balkoników, 
kul lub lasek – czyli przystosowanie ścieżek spacerowych). W takim przypadku główną 
barierą architektoniczną ograniczającą zwiedzanie, są schody ogrodowe, które znacznie 
utrudniają poruszanie się takim osobom. Nawierzchnia ścieżek – stabilna, nie śliska, jest 
dużym ulepszeniem dla jakości spaceru. Często jest to trudny kompromis pomiędzy es-
tetyką ogrodu, a dostępnością dla osób z problemami w poruszaniu się. Dużym udogod-
nieniem będzie odpowiednia liczba ławek i miejsc do odpoczynku w czasie zwiedzania, 
także z myślą o osobach starszych. 

Dostosowanie ogrodu do osób niepełnosprawnych wzrokowo polega głównie na 
wprowadzeniu podpisów czy kierunkowskazów w alfabecie Braille’a. Z doświadczenia 
wiadomo, że brak takich oznaczeń nie jest dużym ograniczeniem uniemożliwiającym 
spacer po ogrodzie 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 tu-
rystów fantastyczną przygodą. Niektóre ogrody pokazowe o charakterze terapeutycznym 
wręcz organizują spacery po ogrodzie z zakrytymi oczami dla widzących osób, by wyo-
strzyć inne zmysły. 

Szczegóły techniczne związane z wymogami projektowania bez barier można znaleźć 
w profesjonalnej i wyczerpującej publikacji autorstwa Kamila Kowalskiego – dostępnej 
za darmo on-line (Kowalski 2016). 

Dodatkowymi ważnymi udogodnieniami w ogrodach pokazowych mogą być: Teren 
do zabaw dla dzieci (opisany w rozdziale „Oferta edukacyjna”) oraz Kawiarnia czy punkt 
gastronomiczny (opisany w rozdziale „Usługi”).

Pielęgnacja ogrodu

Utrzymanie ogrodu na odpowiednim poziomie estetycznym wiąże się z dużym nakła-
dem pracy, który często wymaga zatrudnienia dodatkowych osób. W ogrodach o wiel-
kości 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, więc nie zawsze 
mogą poświęcić swój czas i siły na troszczenie się o ogród. Watro wziąć to pod uwagę 
decydując się na otwarcie ogrodu pokazowego. 
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Wpływ osób odwiedzjących na estetykę ogrodu

W atrakcjach naturalnych, jakimi są ogrody nieunikniony jest kompromis pomięd-
zy utrzymaniem ogrodu w stanie nieskazitelnym, a eksploatacją terenu generowaną 
przez ruch turystyczny. Szkody spowodowane przez odwiedzających to najczęstszy 
problem zgłaszany przez właścicieli ogrodów pokazowych. Zniszczenie i zadeptanie 
trawnika, zbieranie śmieci, zamykanie i odgradzanie niektórych części ogrodu czy 
rabat ze względu na przedepty oraz skróty. Drugim problemem są kradzieże całych 
roślin, fragmentów roślin i małej architektury. Niektóre ogrody decydują się nawet na 
zainstalowanie kamer. Dla wielu rozwiązaniem problemu było wprowadzenie ogra-
niczenia liczby odwiedzających np. dziennego limitu wejść do ogrodu, limitowanej 
sprzedaży biletów przez stronę internetową z możliwością rezerwacji biletów. Cza-
sami dobry skutek przynosi zmniejszenie godzin i dni otwarcia ogrodu. Należy 
także zwracać uwagę i edukować odwiedzających, że nie wolno pobierać sadzonek 
i zbierać nasion, ponieważ jest to zachowanie niewłaściwe. Wprowadzenie regulami-
nu (patrz rozdział 4.3) edukuje odwiedzających, by nie uszkadzać, nie zrywać czy 
wyrywać roślin, ponieważ można o nie poprosić i je zakupić. Rośliny w sprzedaży 
ogrodów pokazowych to nie sprowadzany materiał szkółkarski, tylko często rośliny 
pozyskiwane samodzielnie, na małą skalę, przez właścicieli/pasjonatów z roślin ma-
tecznych w ogrodzie. Dlatego często spotkać można roślinne unikaty i to jest dodat-
kową wartością dodaną usług oferowanych przez ogrody pokazowe.

Wielu właścicieli także zauważa, że odwiedzający nie respektują zasad związanych 
ze strefą prywatną ogrodu. By odzyskać swoją prywatność trzeba wyraźnie oddzielić 
i oznaczyć gdzie nie można wchodzić (w nomenklaturze turystycznej nazywa się to 
z języka angielskiego „visiors management”) lub ograniczyć swobodne spacerowa-
nia po ogrodzie i wprowadzić tylko oprowadzanie. Kwestia zarządzania ruchem tu-
rystycznym to istotna sprawa dla powodzenia całości przedsięwzięcia. A skuteczność 
zarządzania nim zależy od uważnej obserwacji i analizy zasobów ogrodu, potrzeb 
klientów i oczekiwań właścicieli (Ryc. 8 A, B).
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4.5. Projektowanie ogrodu (wnętrza ogrodowe, 
struktura ogrodu, rośliny, mała architektura, stylistyka).

Ogród pokazowy odbierany jest jako piękne miejsce, ponieważ jest harmonijnie skom-
ponowany, spójny, wyjątkowy i ma indywidulany, niepowtarzalny charakter. Taki ogród 
przyciąga turystów. Ogród można zbudować od podstaw lub przeprojektować już istnie-
jący. 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 ogro-
du. Możliwe jest zatem samodzielne stworzenie projektu i następnie na tej podstawie 
zbudowanie ogrodu. Oczywiście, tak jak przy budowie domu, wiele etapów wymaga uży-
cia 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 

A B

Ryc. 8. Zarządzanie ogrodem pokazowym na przykładzie „Ogrodu na Rozstajach”: 
A – strefa prywatna tego ogrodu (dom właścicieli) znajduje się w strefie zwiedzania, 
jego fasada porośnięta bluszczem pospolitym (Hedera helix) stanowi element dekoracy-
jny ogrodu pokazowego; B – pielęgnacja ogrodu polega na systematycznym usuwaniu 
przekwitniętych roślin jednorocznych i chwastów, chociaż niektóre z nich mogą stanowić 
wartość ozdobną jak na zdjęciu mak polny (Papaver rhoeas) pozostawiony jako roślina 
ozdobna; (fot. Waldemar Gorajczyk).
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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 podróżujące, obyte i opatrzone różnych ogrodowych estetyk. Znające się zarów-
no na różnych stylach historycznych, jak i współczesnych trendach w projektowaniu 
ogrodów. Dla osób które chcą podjąć się samodzielnego zaprojektowania ogrodu polecam 
zapoznanie się w literaturą fachową. Na rynku dostępnych jest kilka dobrych, prakty-
cznych podręczników uczących projektowania ogrodu np.: Danuta Młoźniak „Jak zapro-
jektować ogród marzeń” Multico 2015; Rosemary Alexander „Podstawy projektowan-
ia ogrodów – podręcznik” PWRiL 2012; John Brookes „Projektowanie ogrodów” Wyd. 
Wiedza i Życie 1996, 2004.

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 pokazowego – czyli 
za projektem. Ilość etapów projektowania przedstawiono na rycinie 9. 

Ryc. 9. Projektowanie ogrodu krok po kroku.
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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 podróżujące, obyte i opatrzone różnych ogrodowych estetyk. Znające się zarów-
no na różnych stylach historycznych, jak i współczesnych trendach w projektowaniu 
ogrodów. Dla osób które chcą podjąć się samodzielnego zaprojektowania ogrodu polecam 
zapoznanie się w literaturą fachową. Na rynku dostępnych jest kilka dobrych, prakty-
cznych podręczników uczących projektowania ogrodu np.: Danuta Młoźniak „Jak zapro-
jektować ogród marzeń” Multico 2015; Rosemary Alexander „Podstawy projektowan-
ia ogrodów – podręcznik” PWRiL 2012; John Brookes „Projektowanie ogrodów” Wyd. 
Wiedza i Życie 1996, 2004.

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 pokazowego – czyli 
za projektem. Ilość etapów projektowania przedstawiono na rycinie 9. 

Ryc. 9. Projektowanie ogrodu krok po kroku.

Założenia projektu

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 tych niezbędnych ze względu na infrastrukturę turystyczną (kawi-
arnia, toalety, parking, miejsce piknikowe, miejsce zabaw dziecięcych). Następnie pode-
jmijmy decyzję o stylu ogrodu. Dobrze jest wiedzieć od początku jak on ma wyglądać. 
Niezależnie od wyboru stylu ważne, by kompozycją ogrodu nawiązywać do otaczającego 
krajobrazu i stosować elementy dekoracyjne, symbolikę oraz gatunki roślin występujące 
w regionie i w terenie naturalnym. 

Analiza miejsca i plan sytuacyjny

Analiza miejsca i sporządzenie na jej podstawie planu sytuacyjnego polega na ocenie dz-
iałki 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 innymi budynkami na działce, włącznie z: osia-
mi widokowymi, zamknięciami widokowymi, 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 chron-
iony przed wiatrami i dzikimi zwierzętami. Na mapie zasadniczej najczęściej są naniesione 
wszystkie istniejące instalacje podziemne i naziemne. Jest to bardzo ważne przy projektowa-
niu, 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 ni-
skiego napięcia i naziemnymi liniami telefonicznymi, 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 oceny działki. Odczyn gleby, jej struktura i żyzność decydować będą o wy-
borze 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 nieatra-
kcyjne 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.

Pomiar działki i Inwentaryzacja

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 pracochłon-
na część projektowania, szczególnie na terenie już posiadającym ogród i drzewostan. Za 
bazę mapy inwentaryzacyjnej posłuży mapa zasadnicza terenu (najlepiej wysokościowa) 
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 wysokość, 
zakres korony oraz pierśnicę (czyli obwód na wys. 130 cm). Podobnie postępujemy z krze-
wami, 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 kanalizacyjnych, krawężniki, 
istniejące tarasy, altany, domki na narzędzia, kompostowniki, podjazdy, 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 pod-
mokłe, skarpy itp. Im bardziej szczegółowy jest plan i im lepiej „weszliśmy w teren” tym 
bardziej precyzyjny i dostosowany powstanie projekt wykorzystujący potencjał, a masku-
jący niedogodności tego terenu. 
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Plan w skali 

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.

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. szkielet ogro-
du. Wielu projektantów stosuje technikę tzw. „siatki kwadratów”, by zachować proporcje. 
Więcej o tej technice projektowania przeczytać można w podręcznikach Brooka i Aleksander.  
Dzięki siatce kwadratów będziemy mogli zaprojektować ogród w odpowiednich proporc-
jach, ponieważ pomaga ona zapanować nad równowagą i kształtem powierzchni nasa-
dzeń 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 
względem kompozycji, bilansu powierzchni, komunikacji (kierunku spacerowania), 
punktów skupiających wzrok, tak, by uzyskać jak najciekawszą narrację spaceru . Wyo-
brażamy sobie co będzie widziała osoba przechadzająca się po ogrodzie i jakie wykreu-
jemy dla niej niespodzianki lub doznania. Taki wstępny projekt z rozmieszczonymi już 
w zarysie roślinami kilkukrotnie 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 budowlanego – niezbędnego do kosztorysowania. Jest to ważne 
(chociaż nie jest niezbędne w inwestycjach prywatnych), gdy wynajmujemy firmę do bu-
dowy ogrodu, by oszacować koszt inwestycji i podpisać odpowiednie kontrakty. 
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Plan nasadzeń

Dobranie precyzyjnie gatunków roślin oraz ich ilości jest jednym z ostatnich elemen-
tów procesu projektowania. Chociaż Pani Młoźniak radzi, by projekt swojego wymar-
zonego ogrodu zacząć od sporządzenia listy ulubionych roślin. Jest to bardzo skutecz-
na 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 zdarza 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 poprzesadzać, a wiele przyciąć i nawet usunąć gdyż pr-
zeszkadzają. 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 (Ryc. 11 A, B). Szkielet ogrodu jest widoczny szczególne zimą 
i to po nim najlepiej rozpoznać czy ogród został dobrze zaprojektowany. Szczególnie 
ważne jest bardzo precyzyjne wybranie miejsc sadzeń drzew i ich ilości. Pamiętajmy, że 
drzewa rosną i osiągają spore rozmiary (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 dr-
zew jest bardzo ciepły i nieprzyjemny latem ze względu na brak cienia. Bardzo ważne 
jest, by znaleźć tutaj odpowiedni balans słońca i cienia. Niektórzy znani architekci 

A B

Ryc. 10. Umiejętne operowanie wnętrzami ogrodowymi (A) i komunikacją (B) tworzy 
atmosferę zaciekawienia i zachęca do spaceru, na przykładzie „Ogrodu na Rozstajach” 
(fot. Waldemar Gorajczyk).
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krajobrazu którzy unikają wysokich drzew (np. Piet Outdof) i projektują tylko w opar-
ciu 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 linia-
mi energetycznymi (bardzo częsty błąd w Polsce). Wycięcie drzewa jest procesem 
kosztownym i skomplikowanym (wymagane zezwolenie w zależności od obowiąz-
ujących przepisów prawnych). 

Wyjątkową formę i atmosferę nadadzą ogrodowi rośliny akcenty. To mocne punkty 
optyczne o ogrodzie, przyciągające wzrok, rośliny o ciekawym pokroju, lub oddziałujące 
silnie wizualnie. Mogą być powtórzone w kilku miejscach w ogrodzie, by ujednolicić kom-
pozycję. Ważne są także tzw. ozdoby roślinne czyli drobniejsze byliny, krzewy i krze-
winki kwitnące intensywnie o określonej porze roku (Ryc. 11 C). Rośliny wypełniające 
są to najczęściej rośliny cebulowe i jednoroczne wypełniające miejsca poza głównym ter-
minem kwitnienia bylin (Ryc. 11 D). Mało widocznymi jednak bardzo ważnymi roślinami 
są byliny okrywowe, często gatunki leśne i cieniolubne, zadarniające teren pod drzewami 
i krzewami. Często są one tłem dla innych bylin, ponieważ mają bardziej subtelną urodę 
liści w odcieniach zieleni. 

A B



40

Mała architektura

W procesie projektowym zastanawiamy się nad małą architekturą, jej stylem, 
kolorystyką. Warto poszukać inspiracji i znaleźć w otoczeniu jakieś ciekawe elementy, któ-
re 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. Bardzo często ogrody toną w chaosie elementów niespójnych 
z różnych sezonów, które do siebie nie pasują. Niezbędny jest tutaj umiar i konsekwencja 
(Ryc. 12 A, B). 

C D

Ryc. 11. Dobór roślin w ogrodzie opiera się na drzewach i krzewach, które są strukturą 
ogrodu (A, B) i uzupełniany jest gatunkami bylinowymi (C) oraz jednorocznymi (D); na 
przykładzie „Ogrodu na Rozstajach”; (fot. Waldemar Gorajczyk).
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Instalacja wodna i elektryczna

Rozmieszczenie małej architektury ścieżek i wnętrz ogrodowych decyduje o tym gdzie 
umiejscowimy oświetlenie 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 
dobowy i osłabia), więc stosujmy tylko jeśli musimy, mimo przepięknych i kuszących 
wizualizacji firm instalujących rozmaite efekty świetlne w ogrodzie. Każdy punkt świetl-
ny to też koszt dociągnięcia odpowiedniego okablowania i instalacji oraz koszt energii 
elektrycznej. 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 inwestycyjnym na początku, ale także wydatkiem związanym ze zużyciem 
ogromnych ilości wody. Nie jest to rozwiązanie ekologiczne czy przyjazne środowisku 
naturalnemu. Decyzja o jej wprowadzeniu zależy od inwestorów. Elementy wodne ta-
kie 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.

A B

Ryc. 12. Ozdoby ogrodowe, detale i elementy małej architektury tworzą atmosferę ogro-
du: A – rzeźba koguta będąca ożywiającym dodatkiem rabaty w stylu rustykalnym; B – 
rodzina grzybów świetnie uzupełnia leśny zakątek dodając mu bajkowości; na przykład-
zie „Ogrodu na Rozstajach”; (fot. Waldemar Gorajczyk).
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4.6. Marketing 

Jeżeli traktujemy ogród pokazowy jak biznes to ważne by ustalić cel naszej dzia-
łalności (po co prowadzimy naszą działalność i czemu ma ona służyć oraz co chcemy 
osiągnąć). Celem może być podzielenie się z ludźmi miłością do ogrodów, dotarcie do 
jak największej liczby klientów, zwiększenie ruchu odwiedzjących i wzrost dochodu, lub 
wynajem ogrodu na eventy, prowadzenie akcji edukacyjnych, promocja regionu itp. Gdy 
sformułujemy cel wtedy łatwiej będzie nam dobrać strategię marketingową, i bardziej 
czytelny będzie nasz przekaz. Opisanie kilku kluczowych wartości, które nam przyświe-
cają też jest przydatne, bo wskaże co chcemy komunikować. Wartościami może być np. 
szacunek dla innych, piękno (estetyka), dobra zabawa, spokój, kultura, ochrona przyrody, 
wysoka jakość usług, stosowanie lokalnych produktów. Ważne jest określenie w kilku 
słowach jak chcemy być postrzegani i co jest naszym wyróżnikiem. 

Warto też scharakteryzować kluczowych klientów dla których dedykujemy swoje usługi. 
Zastanówmy się nad ich potrzebami oraz oczekiwaniami, by odpowiednio dopasować dz-
iałania marketingowe oraz komunikację marketingową np. systematyczne aktualizowanie 
profilu w mediach społecznościowych trafiającego do młodszych turystów. Ogrody które np. 
zamierzają zwiększyć ilość odwiedzin osób w wieku senioralnym muszą zaplanować akcje 
marketingowe już przed sezonem i zastanowić się nad liczbą i tematyką eventów (wydarzeń) 
w ogrodzie, które byłyby atrakcyjne dla seniorów. 

Rekomendowane strategie, by rozwinąć biznes to: dopracowanie wizerunku, atrakcyjnoś-
ci i konkurencyjności oferty handlowej, wysoki poziom podstawowego serwisu, jak toalety 
(czystość, dostępność, wygoda korzystania), wprowadzenie wysokiej jakości usług gastro-
nomicznych i dopasowanie do potrzeb wybranych grup klientów: dzieci – miejsce do zabaw, 
seniorów – wygodne ławki, przyjemna kawiarnia, bezpieczne ścieżki. 

Strona internetowa

Najważniejsza wizytówka ogrodu to aktualna i aktywna strona internetowa: czytelna, 
prosta i pełna zachęcających zdjęć (Ryc. 13). W stronę internetową warto jest zainwestować 
i zlecić jej stworzenie profesjonalnej firmie lub samemu zaangażować się w ten proces. Umi-
ejętność samodzielnej aktualizacji strony, dodawania zdjęć i uzupełniania opisów daje swo-
bodę i znacznie ogranicza wydatki. Właściciele ogrodów pokazowych podkreślają zgodnie, że 
ogród nie istnieje bez strony internetowej i jest to integralna część biznesu. 
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Zawartość przykładowej strony internetowej prezentuje tabela 4. 

Ryc. 13. Startowa strona internetowa ogrodu pokazowego „Ogród na Rozstajach”  
http://ogrodnarozstajach.pl/

Tabela.4. Przykładowe podstrony na stronie internetowej ogrodu pokazowego.

STarT Strona startowa może być zdjęciem-wizytówką z ogrodu, często z cytatem, 
opisem, zaproszeniem lub misją

O naS 
O ogrodzie, filozofia (misja, cele), historia powstania, cechy charaktery-
styczne, opis ogrodu, wnętrza ogrodowe np. ogród motyli, ogród ziołowy, 
ogród warzywny, ogród wróżek, ogród ozdobny, las, ogród wiejski, itd.)

gOdziny  
OTwarCia Opis kiedy ogród jest czynny

OFerTa 

Zwiedzanie indywidulane, zwiedzanie grupowe, sesje zdjęciowe, sprzedaż 
roślin.
Można bardziej szczegółowo opisać ofertę edukacyjną jeżeli prowadzone 
są tematyczne zajęcia dla dzieci

galeria
Najważniejsza i najbardziej wartościowa pod względem atrakcyjności 
dla klientów, cześć strony internetowej, ważna jest jakość zdjęć oraz ich 
aktualność

OkOliCa Warto jest umieścić i opisać dodatkowe atrakcje okolicy, by zapewnić 
pełne doświadczenie turystyczne dla osób odwiedzających

regulamin Opis prostego regulaminu zwiedzania ogrodu
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Opinie
Publikowanie opinii klientów lub tzw. testimonials (ang) czyli referencji, 
tworzy miejsce bardziej wiarygodnym. Ważne jest dbanie o opinie z serwi-
su „Google Maps”. 

AKTUALNOŚCI

Jeżeli prowadzone są wydarzenia w ogrodzie lub odbywają się jakieś 
interesujące eventy, kwitną rzadkie rośliny, odniesiemy jakieś osiągnięcia, 
warto pochwalić się tym na stronie. Ważne, by tą stronę systematycznie 
aktualizować.

BlOg, VlOg Link do Bloga ogrodowego lub kanału na YouTube – jeżeli istnieje

kOnTakT Dane mailingowe: adres, e-mail, telefon, formularz kontaktowy, mapa

JAK DOJECHAĆ ? 

Adres powiązany z interaktywną mapą w serwisie Google Maps. Mimo, 
że jest to we wcześniejszej zakładce to warto jest tą stronę powtórzyć, 
ponieważ wiele osób korzysta z nawigacji i będzie kierować się według 
wskazań mapy lub wpisze adres wyświetlony obok mapy

STOpka Ikony z linkami do serwisu YouTube i mediów społecznościowych Insta-
gram i Facebook, opis wykonawcy strony

Blog

Ważnym dodatkiem do strony internetowej jest prowadzeniem bloga 
dokumentującego życie ogrodu, zawierającego inspiracje, porady ogrodnicze, 
prezentującego piękno ogrodu. Blog ułatwia wyszukiwanie i zwiększa wiarygodność 
oraz doświadczenie ogrodnicze właścicieli. 

Media społecznościowe

W sukcesie komercyjnym konieczny jest atrakcyjny i systematycznie aktualizowa-
ny profil na Instagramie i Facebooku. Dodatkowo zastosowanie odpowiednich technik 
pozycjonowania, targetowania, zarządzania mediami społecznościowymi, a także wy-
korzystanie płatnych reklam np. na Facebooku czy Instagramie znacząco przyczynia się 
do większych zasięgów i zwielokrotnienie liczby gości odwiedzających ogród. Zaintere-
sowanie i ruch w mediach społecznościowych można uzyskać dzięki stosowaniem od-
powiednich hasztagów w postach oraz spontanicznej aktywności osób odwiedzających 
ogród, które będąc pod pozytywnym wrażeniem oznaczają miejsce pobytu, dzielą się 
swoimi wrażeniami i zdjęciami, a tym samym promują i  popularyzują ogród. 
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Portale turystyczne

Oznaczenie lokalizacji miejsca ogrodu w serwisie Google Maps jest bardzo przy-
datne, ponieważ ułatwia dotarcie do ogrodu za pomocą systemu nawigacji i ogranicza 
niepotrzebne nieprozumienia lokalizacyjne. Wiele ogrodów pokazowych zlokalizo-
wanych jest w miejscach dość „dziewiczych” i odległych, dlatego łatwe znalezie-
nie drogi znacznie poprawia odbiór „przeżycia turystycznego”. Dodatkowo serwis 
Google Maps umożliwia wstawienie oznaczonych zdjęć z ogrodu, co jest dodatkową 
zachętą dla innych potencjalnych turystów. 

Świetnym pomysłem jest stworzenie informacji o ogrodzie jako atrakcji turystycznej 
na portalach turystycznych np. takich jak TripAdvisor, czy nawet Airbnb. Współcześnie 
TripAdvisor jest głównym źródłem wiedzy dla turystów o miejscach wartych odwied-
zenia w okolicy. Z roku na rok coraz więcej osób korzysta z tego serwisu odwiedzając 
różne miasta i regiony. Warto także zadbać o zachęcenie turystów, by dodali swoją opinię 
o miejscu na danym serwisie, zwłaszcza gdy opuszczają ogród ze świeżymi, wspaniałymi 
wspomnieniami. Drugorzędne znaczenie marketingowe ma wydanie mapy, przewodnika 
po ogrodzie, lub książki związanej z ogrodem i jego właścicielami, czy dziedzictwem 
ogrodniczym. Jednak takie dodatkowe wydawnictwo podnosi wartość edukacyjną ogro-
du. Wydanie formy papierowej ulotek czy książek nie jest konieczne, ale może być przy-
datne. Interesującą opcją jest możliwość ściągnięcia takich publikacji, nawet za symboli-
czną opłatą, ze strony internetowej w formacie pdf. 

Sklepy z pamiątkami 

Ogrody pokazowe w Polsce rzadko decydują się na prowadzenie sklepu z pamiątkami. 
Taki sklep jest obowiązkiem związanym z dodatkowym etatem, powierzchnią, rachun-
kowością. Ponadto wielu właścicieli twierdzi, że ich świadomość ekologiczna jest na tyle 
wysoka, że często przedmioty sprzedawane w takim sklepie są przyczyniają się tylko do 
zaśmiecenia naszej planety. Najlepszą pamiątką jest możliwość zakupu roślin mnożonych 
na miejscu przez ogród. By ogród pokazowy odnosił sukcesy komercyjne i utrzymał, 
a nawet zwiększał liczbę turystów, niezbędny jest także ciągły rozwój ogrodu i regularne 
wprowadzanie nowych elementów. Pod tym względem ogrody przypominają galerię sztu-
ki, gdzie zmieniamy wystrój lub aktualizujemy i unowocześniamy wystawę. 
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4.7. Usługi dodatkowe

Sprzedaż roślin 

Przy wielu ogrodach pokazowych prowadzona jest sprzedaż roślin, ponieważ znaczna 
część turystów chce zakupić rośliny które widziała w ogrodzie. Brak możliwości zakupu 
skutkuje często wandalizmem, a wiele osób pozyskuje sadzonki i nasiona roślin z ogrodu 
pomimo zakazów i próśb. Często ogrody decydują się tylko na samodzielne mnożenie 
roślin i nie dokupują asortymentu roślinnego od innych szkółkarzy. 

Usługi gastronomiczne

Kawiarnia, bistro, mała restauracja czy inny rodzaj lokalu gastronomicznego oraz 
miejsce na spożycie własnego posiłku to jedna z najważniejszych atrakcji ogrodu 
pokazowego. Serwowanie zimnych napojów oraz kawy, herbaty, a także przekąsek, 
słodkości w duchu „slow food” i promocji wyrobów lokalnych często sezonowych, jest 
jak najbardziej wskazane. Możliwość odpoczynku przy kawie i herbacie, po długim 
spacerze, jest dla turystów ukoronowaniem doświadczenia związanego z przechadz-
ką wśród roślin i możliwością omówienia wrażeń z przyjaciółmi. Kawiarnie są na-
jczęściej spotykaną formą małej gastronomii w ogrodach pokazowych, bardzo ważną 
dla turystów. Spacer po ogrodzie jest często dość wyczerpujący i wielu klientów oc-
zekuje, że będzie mogła odpocząć i dodatkowo skonsumować lokalne przysmaki czy 
domowe wypieki (Ryc. 14 A, B).

A B

Ryc. 14. Kawiarnia w „Ogrodzie na Rozstajach” jest popularnym miejscem relaksu dla tury-
stów i dekoracją ogrodu: A – wkomponowany w ogród budynek kawiarni z zielonym dachem; 
B – widok z tarasu kawiarni na miejsce zabaw dziecięcych; (fot. Waldemar Gorajczyk).
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Usługi związane z wynajmem ogrodu

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

Wydarzenia i dni otwarte 

Niektóre ogrody wprowadzają sezonowe wydarzenia, które mogą być dodatkowo 
opisane w mediach społecznościowych. Często są to dni otwarte lub święta jakiejś 
rośliny (np. święto różaneczników, czy święto lawendy) w zależności od specyfiki ogro-
du. Uroczystość często połączona jest z wystawą, tańszymi biletami i sprzedażą roślin 
w okazyjnych cenach. Taki event może być także związany z jakimiś lokalnymi tradycja-
mi np. zbiorem agrestu, aronii, rumianku czy wyplataniem koszyków. Przy okazji można 
zapoznać turystów z dziedzictwem kulturowym regionu i specyficznymi narzędziami czy 
technikami stosowanymi w rękodziele. Pomysły zależą od właścicieli i są wyróżnikiem 
ogrodu podkreślającym jego indywidualny charakter.

4.8. Ogrody dla dzieci i grup szkolnych 

Dzieci są szczególnymi klientami ogrodów mimo, że dzieci nie są inicjatorami wy-
prawy do ogrodu ale przyjeżdżają razem z rodzicami czy dziadkami. Musimy mieć 
świadomość, dzieci są ważnymi klientami, ponieważ często ich wspomnienia decydują 
czy rodzice i dziadkowie wrócą razem z młodą osobą do tego miejsca. Ponadto sprawie-
nie, że ogród będzie miejscem interesującym dla dzieci, takim który wzbudzi w nich 
fascynację, jest szczególnie ważne w rozwoju więzi dziecka z naturą. Obowiązkiem 
dorosłym jest edukowanie dzieci poszanowania i zachwytu przyrodą. Przystosowanie 
ogrodu do potrzeb dzieci można przeprowadzić na dwóch polach: 1. stworzenia dedy-
kowanego dzieciom zakątka do zabawy najlepiej w formie naturalnego placu zabaw; 2. 
przystosowania całego ogrodu dla dzieci przez wstawienie kilku elementów małej ar-
chitektury przyciągającego dziecięcą uwagę i ciekawość, które można połączyć opow-
ieścią w formie gry terenowej (Ryc. 15 A-D). 
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Naturalny plac zabaw dla dzieci powinien zawierać podstawowe elementy, które 
lubią dzieci np. piaskownica, czy huśtawka. Ale można go wzbogacić w elementy senso-
ryczne takie jak ścieżka bosych stóp, tunel do przechodzenia lub chowania się, czy mini 
pagórek do turlania. Świetnym elementem jest wigwam z wikliny, czy mini labirynt lub 
ścieżka w kształcie ślimaka. Dobrze jak miejsce dla dzieci jest usytuowane blisko ka-
wiarni, ponieważ podczas gdy dzieci się bawią dorośli mogą się spokojnie zrelaksować 
spożywając posiłek czy racząc się kawą.

A

C

B

D

Ryc. 15. Elementy wystroju ogrodów z akcentami dla dzieci w ogrodach pokazowych 
Kapias; A – Kolorowy pociąg ze skrzynek po jabłkach; B – Naturalny plac zabaw dla dz-
ieci z wigwamem; C – miejsce do gry w ogrodowe szachy; D – bajkowa dekoracja tunelu 
wzbudza zaciekawienie dzieci; (fot. Bożena Szewczyk-Taranek).
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Przygotowanie zwiedzania ogrodu dla dzieci w formie gry terenowej. W ogrodzie 
w 5-9 miejscach można umieścić elementy małej architektury, czy posadzić ciekawe 
rośliny które dzieci mają odnaleźć na podstawie opracowanej mapy. Zadaniem dzieci 
jest rozpoznanie i odnalezienie danego punktu oraz zaznaczenie na mapie i narysowanie 
jakiegoś fragmentu lub odpowiedź na pytanie. Tego typu zabawy angażujące dzieci st-
worzyły ważne ogrody botaniczne w Europie i wprowadziły dedykowany dzieciom plan 
zwiedzania ekspozycji botanicznych. Jest to ważny czynnik budujący doświadczenie 
dziecka, wyostrzający zmysł obserwacji, pogłębiający więź z naturą i poczucie, że jest 
ważnym klientem. Warto, by nie dopuścić do sytuacji gdy dzieci po zwiedzaniu ogrodu 
wychodzą znudzone lub z komórką czy tabletem w ręce. Współczesne dzieci uzależnione 
często od elektroniki bardzo łatwo nudzą się w ogrodach, dlatego tym bardziej ważne 
jest, by w tak pięknych, bezpiecznych i ciekawych miejscach mogły zachwycić się śro-
dowiskiem naturalnym. 

Wiele ogrodów decyduje się na dopracowanie oferty i przedstawienie dedykowanych 
ścieżek, spacerów edukacyjnych, proponując np. tematyczne wycieczki jak np.: „Uprawy 
ekologiczne – co to znaczy?; „Zapylenie i sposoby rozsiewania nasion”, „Jak pomóc rośli-
nom wzrastać i się rozwijać”; „Zwierzęta w ogrodzie”; ”Owady, płazy i łańcuchy pokar-
mowe”; „Z ogrodu na stół”; „Ogród – laboratorium zmysłów”; „Sztuka z natury – barwy 
natury”. To tylko przykłady wybranych wycieczek, które realizują także podstawę pro-
gramową edukacji w szkole podstawowej. Ogród to wyjątkowe miejsce do nauki, bardzo 
związane z konkretnym siedliskiem i warunkami przyrodniczymi, dlatego wiele ogrodów 
pokazowych zaleca nauczycielom wizytę wstępną, by mogli zapoznać się z zakresem, 
zasobami i możliwościami ogrodu. Każdy ogród ma do zaoferowania bogactwo wrażeń 
wizualnych, dotykowych i multisensorycznych.
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5. Modelowy ogród 
pokazowy „OGROD NA 
ROZSTAJACH”

Ogrody pokazowe to źródło inspiracji dla pasjonatów ogrodnictwa i miejsce wypo-
czynku dla odwiedzających. Mogą być podstawowym lub dodatkowym źródłem docho-
du. Takim także jest „Ogród na Rozstajach” – jedyny w województwie Świętokrzyskim 
prywatny ogród botaniczno – ornitologiczny udostępniony dla zwiedzających. Właści-
cielami i twórcami ogrodu są Zofia i Tadeusz Kurczyna. Ogród zlokalizowany jest we wsi 
Młodzawy Małe 17, 28-400 Młodzawy, województwo świętokrzyskie. 

Właściciele nie posiadają wykształcenia kierunkowego, a ich wiedza ogrodnicza i pro-
jektowa to efekt intensywnego samokształcenia. W przypadku prowadzenia działalności 
jaką jest ogród pokazowy wykształcenie kierunkowe nie jest wymagane. 

Od momentu powstania, w roku 1993 jest w ciągłej rozbudowie. Powstał na terenie 
nieużytków, starego gospodarstwa rolnego odziedziczonego po dziadkach właściciela. 
Jak mówi sam właściciel pan Tadeusz Kurczyna: „To nie ja znalazłem miejsce – to miejsce 
znalazło mnie”. Na tym terenie nie prowadzono wcześniej upraw rolnych ponieważ jest on 
stromym zboczem lessowym. Kształt działki ma formę trójkąta, a różnica wysokości wy-
nosi 18 m. Mając do dyspozycji taki teren przez 27 lat starał się stworzyć ciekawy ogród, 
który był formą hobby, dodatkiem do pracy twórczej i urzeczywistnieniem marzeń oraz 
wizji rajskiego ogrodu (Ryc. 16 A-F). 
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A

C

E

B

D

F

Ryc. 16. Ogród pokazowy „Ogród na Rozstajach”: A – wejście do ogrodu z tablicą infor-
macyjną; zaciszne wnętrza ogrodowe otoczone starodrzewem (B, C); D – widok z jaskini; 
w ogrodzie znajduje się wiele oczek wodnych (E, F); (fot. Waldemar Gorajczyk).
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„Ogród na Rozstajach” położony jest na północnych zboczach lessowych pagórków, 
typowych dla nadnidziańskiego krajobrazu. Tarasowy układ i znaczne różnice wyso-
kości tworzą unikalny klimat i urozmaicają krajobraz, dając możliwość podziwia-
nia założenia z różnych perspektyw. Tłem dla ogrodu są zachowane ponad stuletnie 
drzewa, dęby, jawory i brzozy, nadając całości naturalistycznego, parkowego cha-
rakteru. Podstawą kompozycji i największym efektem dekoracyjnym są liczne oczka 
wodne, szemrzące strumyki i wodospady (Ryc. 17 A-D, Ryc. 21 C). Ogród ma budowę 
lekko tarasową i stworzono w nim liczne enklawy dlatego nie jest możliwe, by objąć 
go wzrokowo. Dzięki temu uzyskano wrażenie obszernego parku i ogród wydaje się 
dużo większy niż jest w rzeczywistości. 

A

C

B

D

Ryc. 17. „Ogród na Rozstajach” posiada liczne oczka wodne, strumienie i kaskady z roślin-
ami wodnymi oraz mszakami i paprociami, które nadają leśnego i dzikiego charakteru 
(A-D); (fot. Waldemar Gorajczyk).
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Unikalnego charakteru dodają rzeźby wtopione w krajobraz. Rzeźby w większości 
drewniane ale także żeliwne i kamienne, spełniają nie tylko funkcję estetyczną ale 
i użytkową, pełniąc rolę mebli ogrodowych. Właściciel z zawodu jest artystą rzeźb-
iarzem, tworzącym prace w drewnie. Ogród stał się ekspozycją dla wielu jego prac. 
Mimo, że jest już na emeryturze, w czasie zimy wciąż tworzy i dostarcza nowych 
dekoracji do ogrodu (Ryc. 18 A-D, Ryc. 21 D). 

A

C

B

D

Ryc. 18. Rzeźby autorstwa właściciela Pana Tadeusza Kurczyna zdobią ogród pokazowy 
i tworzą niepowtarzalną atmosferę (A-D); (fot. Waldemar Gorajczyk).
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Na obszarze 1 hektara zgromadzono ponad dwa tysiące odmian roślin i kilkanaście ga-
tunków ptaków ozdobnych. Domeną kolekcji są rośliny rodzime, dostosowane do klimatu 
i terenu. Przeważają rośliny wielosezonowe. Oprócz typowo ogrodowych, jest wiele roślin 
zielnych, polnych, coraz rzadziej spotykanych w krajobrazie wiejskim (Ryc. 19 A-C, Ryc. 
21 A, B). Uprawa nielicznych roślin egzotycznych w ogrodzie to wyjątek. Jedną z nich 
jest okazała kilkuletnia gunera brazylijska (Gunera manicata), która ze względu na swoje 
monstrualne rozmiary wzbudza zachwyt odwiedzających i jest jednym z ulubionych miej-
sc do fotografowania (Ryc. 19 D). Właścicielom udaje się ją zimować, mimo że nie jest to 
gatunek w pełni mrozoodporny w naszym klimacie, ze względu na mikroklimat i zacisz-
ne stanowisko w ogrodzie. 

A

C

B

D

Ryc. 19. Zastosowanie roślin ozdobnych w „Ogrodzie na Rozstajach” gdzie strukturą kom-
pozycji są rośliny iglaste i okazałe drzewa (A-C); D – kilkuletni okaz gunery brazylijskiej 
(Gunera manicata) wzbudzający zainteresowanie turystów; ((fot. Waldemar Gorajczyk).
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Ogród to nie tylko rośliny, ale także dużo zwierząt naturalnych i hodowanych. W ogro-
dzie znalazły swój dom liczne ryby, żaby, ropuchy, jaszczurki i owady (Ryc. 20 A, B). Po-
nieważ drugim hobby Pana Tadeusza jest kolekcja ptaków, przy okazji zwiedzania ogro-
du można podziwiać papugi, bażanty, pawie. Właściciele otoczyli opieką także bociana 
czarnego, który ze względu na kalectwo (złamane skrzydło) nie może latać i od 15 lat 
jest częścią i atrakcją ogrodu (Ryc. 20 C, D). Egzotycznego charakteru ptaszarni dodają 
piękne kaktusy, ponieważ właściciel także zapała do nich miłością i prowadzi sporą ko-
lekcję w niewielkiej szklarni, samodzielnie je rozmnażając. 

A

C

B

D

Ryc. 20. Zwierzęta w „Ogrodzie na Rozstajach”: liczne żaby w zamieszkujące oczka wo-
dne (A, B); C – zaadoptowany, kilkunastoletni bocian czarny; D – kolekcja papug w ptas-
zarni; (fot. Waldemar Gorajczyk).
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Największym kosztem związanym z utrzymaniem ogrodu jest pielęgnacja, która wymaga 
pracy etatowej 2-3 osób w sezonie. Osoby te zaangażowane są także do obsługi klientów in-
dywidualnych zwiedzających ogród. Podczas okresu budowy ogrodu w ogrodzie pracowało 
więcej pracowników związanych bezpośrednio z inwestycją. Większość prac jest wykonywa-
nych przez właścicieli i córkę która zajmuje się aktualizacją strony internetowej i obsługą me-
diów społecznościowych. Grupy zorganizowane są zazwyczaj oprowadzane osobiście przez 
właściciela – Pana Tadeusza. Ogród powstawała w latach 90 ubiegłego stulecia, w czasach gdy 
rynek roślin ozdobnych był ubogi w różnorodność. Dlatego według właścicieli największym 
problemem przy powstaniu ogrodu było zdobycie ciekawych i oryginalnych gatunków roślin, 
które chcieli umieścić w ogrodzie. Drugą trudnością jest praca związana z utrzymaniem 
i pielęgnacją roślin kwasolubnych takich jak różaneczniki i wrzosy, ponieważ gleba lessowa 
w ogrodzie ma odczyn zasadowy i zawiera dużo wapnia. 

A

C

B

D

Ryc. 21. Atrakcyjne wnętrza ogrodowe w „Ogrodzie na Rozstajach”: Barwne rabaty 
bylinowe (A, B); C – oczka wodne urozmaicone kompozycjami ze starych pni, kamie-
ni i dzbanów; D – rzeźba „Sierotki Marysi i gąsek” tworzy oryginalną strefę relaksu; 
(fot. Waldemar Gorajczyk).
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Głównym źródłem dochodu jest sprzedaż biletów i sprzedaż sadzonek roślin 
z ogrodu. Ogród od samego początku otwarty był dla zwiedzających tylko w soboty, 
niedziele i święta. Ogród otwarty jest od kwietnia do października w godzinach od 
9.00-19.00 (w październiku do 18.00) w każdą sobotę i niedzielę oraz święta. Cen-
nik przedstawia się następująco: wstęp bilet normalny 10 zł, grupy zorganizowane, 
bilet ulgowy – 6 zł (dzieci 3 – 12 lat, poniżej 3 lat bezpłatnie); bilet grupowy (grupy 
powyżej 25 osób) – 6 zł/osoba/ weekendy; (cennik na podstawie strony internetowej, 
oferta z roku 2020). 

W dni tygodnia przyjmowane są jedynie grupy zorganizowane po wcześniejszym 
umówieniu. Bardziej intensywna obsługa turystów spowodowałaby zniszczenie ogro-
du. W zakresie usług znajduje się zwiedzanie indywidualne, grupowe, sesje zdjęciowe, 
sprzedaż roślin, kawiarnia. Sesje zdjęciowe cieszą się dużą popularnością szczególnie 
wśród nowożeńców. 

W ogrodzie prowadzony jest mały sklepik z roślinami które rozmnożone zostały z ro-
ślin matecznych z ogrodu (z nasion lub sadzonek, w zależności od gatunku). Właściciele 
sami mnożą rośliny i nie dokupują żadnych innych do sklepiku. Liczba uzyskanych sa-
dzonek nie jest duża, ponieważ ograniczone są możliwości mnożarki i wielkości gospo-
darstwa. Rośliny są rozmnażane tylko w takiej ilości, by zadowolić klientów, którzy po 
zwiedzeniu ogrodu chcą kupić wybrane odmiany, a także po to, by ograniczyć (niezgodne 
z regulaminem ogrodu) pozyskiwanie roślin podczas zwiedzania. Ogród nie sprzedaje 
roślin do centrów ogrodniczych, ani nie prowadzi sklepu z pamiątkami. Na terenie ogro-
du działa Kawiarnia serwująca domowe wypieki, napoje oraz lody. Prowadzona jest pr-
zez firmę zewnętrzną, dzierżawiącą od właścicieli przytulny budynek, wkomponowany 
w ogród, zaprojektowany i wybudowany przez Pana Tadeusza. 

Ogród nie korzysta z żadnych dotacji czy wsparcia zewnętrznego. Inwestycje i roz-
budowa ogrodu prowadzone były tylko na tyle na ile pozwalały oszczędności i możliwoś-
ci fizyczne właścicieli, ponieważ większość prac wykonano własnoręcznie. Największą 
cześć inwestycji pochłonęło ukształtowanie terenu, które musiało być prowadzone z wy-
korzystaniem profesjonalnego sprzętu. Wykopanie oczek wodnych i stawów, wymurow-
anie koryt strumieni i wodospadów czy wytyczenie ścieżek. Na terenie tym brak jest 
w ziemi naturalnych kamieni (less) i wszystkie które są w ogrodzie zostały przywiezione 
i ręcznie ułożone. Większość tych prac wykonana została własnoręcznie przez właścicieli. 
Nawet budowa sporej jaskini – głębokiej na 10 m groty, wbudowanej w zbocze – to praca 
wyłącznie Pana Tadeusza, począwszy od ręcznego wykopania pieczary po jest umocnie-
nie kamieniami wewnątrz. Teraz prezentuje się bardzo efektownie i wygląda jakby stała 
tam od zawsze. Wyjątkowego i tajemniczego charakteru nadają grocie sąsiadujące z nią 
kaskady i oczka wodne (Ryc. 22 A-D).
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Ryc. 22. Malownicza grota wybudowana przez właściciela „Ogrodu na Rozstajach”, Pana 
Tadeusza Kurczyna: kaskada wodna obok groty (A, B); wejście do groty (C) i widok 
z groty (D); (fot. Waldemar Gorajczyk).
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Reklama „Ogrodu na Rozstajach” opiera się na zachęcającej i systematycznie aktua-
lizowanej stronie internetowej (Ryc. 23). Aktywnie prowadzona jest także atrakcyjna 
strona na Facebooku (Ryc. 24). Fanpage na Facebooku posiada rekordową liczbę 3900 ob-
serwujących i został polubiony aż 3800 razy. Systematyczne posty zyskują także setki po-
lubień i komentarzy Jest to świetne miejsce kontaktu z klientami i relacji tego co dzieje się 
w ogrodzie, co zachęca do odwiedzin w przyszłym sezonie. Urok ogrodu został zaprezen-
towany i doceniony w programie TV „Maja w ogrodzie”, oraz audycjach w telewizji loka-
lnej. Właściciele twierdzą że, dobry produkt sprzedaje się sam i tak też jest w przypadku 
ich ogrodu. Ludzie odwiedzający ogród przyprowadzają nowych klientów i sami wracają 
co roku. Sprawdza się zasada marketingu szeptanego. 

Ogrody pokazowe to świetny sposób na promowanie swojej firmy, a także kształtowa-
nie świadomości przyrodniczej ludzi oraz promocje regionu.

Ryc. 23. Strona internetowa w podstronie „Galeria” ogrodu pokazowego „Ogród na Roz-
stajach”; http://ogrodnarozstajach.pl/
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Ryc. 24. Strona fanpage na Fabcebooku ogrodu pokazowego „Ogród na Rozstajach”  
https://www.facebook.com/ogrodnarozstajach/?ref=page_internal
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