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IDEA OGRODU SENSORYCZNEGO W KONCEPCJI 
ZAGOSPODAROWANIA ATRIUM PRZY SZPITALU 
KLINICZNYM NR 4 W LUBLINIE

Margot Dudkiewicz, Barbara Marcinek, Agnieszka Tkaczyk
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Streszczenie. Praca przedstawia projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu przy Sa-
modzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie. Podj to prób  zde  nio-
wania poj cia ogrodu terapeutycznego i okre lono funkcje, jakie powinny spe nia  takie 
obiekty. W ramach prac terenowych wykonano inwentaryzacj  dendrologiczn  i ogóln  
inwentaryzacj  terenu oraz analizy terenu opracowania. Przedstawiono koncepcj  projek-
tow  wraz z ukszta towaniem terenu i doborem ro lin. Zaproponowano ca kowit  wymian  
nawierzchni oraz elementów ma ej architektury. Na terenie atrium zaprojektowano si ow-
ni  zewn trzn  oraz zaproponowano zwi kszenie u yteczno ci dachu budynku poprzez 
stworzenie na nim zielonej przestrzeni. Teren ma by  miejscem wypoczynku i wspomaga-
nia rekonwalescencji. 

S owa kluczowe: szpital, ogród sensoryczny, ogród terapeutyczny, projektowanie uni-
wersalne 

WST P

Obecno  ro lin wp ywa pozytywnie na proces rekonwalescencji osób chorych czy 
odbywaj cych rehabilitacj . Zielone przestrzenie powinny by  obowi zkowo obecne 
przy ka dym budynku opieki zdrowotnej. Niestety w Polsce zagospodarowanie terenu 
przy takich obiektach, szczególnie szpitalach publicznych, jest zwykle spraw  drugo-
rz dn . Prawdopodobnie z powodu braku funduszy, ale i nie wiadomo ci pot gi ro lin 
w poprawianiu samopoczucia nie atwo jest znale  dobrze zaprojektowany i wykonany 
ogród przyszpitalny. Zwykle s  to miejsca zaniedbane, wymagaj ce modernizacji lub 
ca kowitej przebudowy, nieprzystosowane do u ytku przez pacjentów z ró nymi scho-
rzeniami.
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Ziele , poprzez ujemn  jonizacj  powietrza, wp ywa pozytywnie na prac  uk adu 
kr enia, uk adu oddechowego, nerwowego, a nawet trawiennego. Ro liny wydzielaj  
równie   toncydy, wykazuj ce silne dzia anie bakterio- i grzybobójcze [Szulc 2013].  
Badania wykaza y, e ludzie yj cy blisko otwartych, zielonych przestrzeni s  bardziej 
aktywni  zycznie, zdrowsi i mniej podatni na choroby cywilizacyjne wywo ywane przez 
stres. Przebywanie w otoczeniu przyrody wp ywa wi c pozytywnie zarówno na kondycj  
 zyczn , jak i psychiczn  cz owieka [Nowak 1997, Lohr i Relf 2000, Nowak 2005, Di 

Nardo i in. 2010]. 
Kontakt pacjenta z przyrod  wspomaga proces leczenia, tym samym skracaj c czas 

rekonwalescencji [Latkowska i Miernik 2012]. Ro linno  redukuje stres i poprawia sa-
mopoczucie zarówno pacjentów, jak i pracowników szpitala. Wiele niezale nych bada  
wykaza o, e obecno  przyrody w postaci wewn trznych i zewn trznych ogrodów, ro-
lin, widoków z okien wp ywa na zwi kszenie satysfakcji z leczenia i poziomu opieki 

zdrowotnej [Ulrich 2002].
Celem pracy by o wykonanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania terenu przy 

Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie. W badaniach podj to tak e prób  zde  niowania po-
j cia ogrodu terapeutycznego i okre lono funkcje, jakie powinny spe nia  takie obiekty. 
W ramach prac w terenie wykonano inwentaryzacj  dendrologiczn  i ogóln  inwentary-
zacj  architektoniczn  atrium oraz analizy, w tym m.in. sensoryczn  i dost pno ci terenu 
dla osób niepe nosprawnych.

MATERIA  I METODYKA 

Zakres przestrzenny opracowania to teren atrium (2000 m2) pomi dzy budynkami 
szpitala PSK nr 4. Czynno ci badawcze przeprowadzono w 2013 roku i obejmowa y one: 
przegl d literatury, inwentaryzacj  w terenie, analizy: funkcjonalno-przestrzenn , uwa-
runkowa  przyrodniczych, potrzeb u ytkowników, dost pno ci i sensualn . Lokalizacja 
inwentaryzowanych ro lin zosta a okre lona za pomoc  metody domiarów prostok t-
nych. Pomiar obwodu pni drzew wykonano na wysoko ci 130 cm. Wszystkie powy sze 
dzia ania stworzy y podstaw  do wykonania projektu zagospodarowania przestrzeni przy 
szpitalu, zawieraj cego przebudow  uk adu komunikacji (w tym schodów i pochylni), 
projekt nasadze  ro linnych i ma ej architektury. 

WYNIKI I OMÓWIENIE

Hortiterapia (terapia ogrodnicza) ma na celu popraw  stanu zdrowia dzi ki interdy-
scyplinarnemu dzia aniu medycyny, ogrodnictwa i terapii. Bazuje ona na wrodzonej po-
trzebie kontaktu cz owieka z przyrod . Mo e wspomaga   zjoterapi , a tak e by  form  
racjonalnego wykorzystania wolnego czasu dla ka dego cz owieka [Adamczyk i Górska-
-K k 2012]. Wspomaga psychiczne przystosowanie do ró nych dolegliwo ci, zast puje 
prac  zawodow , stwarza poczucie przydatno ci, rozwija kreatywno , poprawia samo-
poczucie i pozwala zapomnie  o problemach codzienno ci. Kondycj  psychiczn  cz o-
wieka mo e poprawia  obserwacja naturalnego rytmu ro lin i zmienno ci ca ych za o e  
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w ci gu roku. Wykonywanie ró nych czynno ci w ogrodzie pozwala kreowa  przestrze  
i (w pewnym stopniu) kontrolowa  przyrod , co zwi ksza poczucie w asnej warto ci. 
Wa ne jest tak e d enie do postawionych sobie celów. Poprzez wzmocnienie si y mi -
ni, popraw  koordynacji, równowagi i wytrzyma o ci, terapia ogrodowa wspomaga re-

habilitacj  zdrowotn . Trudno  wykonywanych wicze  powinna by  dostosowana do 
mo liwo ci osoby je wykonuj cej. Uczestnictwo w terapii daje równie  wi ksze szanse 
na integracj  spo eczn  [Gerlach-Spriggs i Wiesen 2002].

W przypadku zamiaru wykorzystania przestrzeni do terapii ogrodowej wa ny jest 
atwy dost p do ro lin oraz umo liwienie wykonywania prac ogrodniczych poprzez za-

stosowanie na przyk ad podniesionych rabat czy sadzenie ro lin w pojemnikach [Lat-
kowska i Miernik 2012]. Ogród przyszpitalny nie powinien by  czaso- i kosztoch onny 
w utrzymaniu. Jego wygl d jest cz ci  wizerunku szpitala, a zaniedbany mo e wzbudzi  
w pacjentach obawy, e sami te  nie s  pod dobr  opiek . Obserwowany z budynku ogród 
powinien zach ca  pacjentów do wyj cia na zewn trz, a przebywaj ce na jego terenie 
osoby – do aktywno ci  zycznej, na przyk ad w postaci spacerów. Na redukcj  stresu 
wp ywa obecno  takich elementów, jak: kwiaty, woda, uspokajaj ce d wi ki natury oraz 
mo liwo  obserwacji dzikich zwierz t (np. ptaków). Na etapie projektowania korzystna 
jest tak e inspiracja naturalnym krajobrazem. 

Z bada  wynika, e negatywnie na samopoczucie wp ywa dominacja w przestrzeni 
twardych, surowych materia ów i form. Inne niepo dane elementy to: dym tytoniowy, 
ha asy dobiegaj ce z ulicy, poczucie niepewno ci, rzucaj ce si  w oczy mieci, a tak e 
abstrakcyjne, niejednoznaczne rze by lub inne obiekty, które mog  by  interpretowane 
w ró ny sposób. Najbezpieczniejsze i jak najbardziej po dane jest zastosowanie du ej 
ilo ci zieleni i kwiatów oraz czerpanie z natury [Urlich 2002]. Zagadkowe i trudne do 
zrozumienia mog  by  ciekawym wyzwaniem dla zdrowych u ytkowników, ale na cho-
rych zwykle oddzia uj  negatywnie [Nedu in i in. 2010]. Wa na jest prostota, aby pacjen-
ci nie czuli si  dodatkowo przyt oczeni. Jednocze nie w ogrodzie nie mo e zabrakn  
ró norodno ci form, tekstur i kolorów, które b d  pobudza y zmys y. 

Zwarte nasadzenia ro linne stworz  punkty orientacyjne u atwiaj ce pacjentom orien-
tacj  w przestrzeni. Te same funkcje mog  spe nia  elementy ma ej architektury, takie 
jak fontanny czy rze by. Kompozycja powinna tworzy  naturaln  i spójn  ca o . Warto 
zadba , by przej cia pomi dzy poszczególnymi cz ciami ogrodu by y p ynne i przemy-
lane. W uwzgl dnieniu ró nej tolerancji na s o ce u ró nych osób nale y zaplanowa  

miejsca o niejednolitym nas onecznieniu. Dla u atwienia orientacji osobom niepe no-
sprawnym warto wprowadzi  do ogrodu system tablic czy znaków informacyjnych. In-
formacje na nich zawarte powinny by  czytelne dla jak najwi kszej grupy u ytkowników. 
Mog  to by , przyk adowo, trójwymiarowe mapy czy rysunki o wyczuwalnych palcem 
konturach [Latkowska i Miernik 2012]. 

W ogrodach terapeutycznych warto stosowa  gatunki wykazuj ce lecznicze w a ci-
wo ci. Zastosowane ro liny powinny pobudza  wszystkie zmys y poprzez ciekawy kolor 
li ci czy kwiatów, zapach, tekstur . Dobrze, gdy ogród zmienia si  w czasie roku, co 
zach ca u ytkowników do obserwowania cyklu przyrody. Aby umo liwi  obserwacj  
dzikich zwierz t, warto wkomponowa  elementy i gatunki, które je przyci gn . Nale y 
unika  ro lin truj cych i odmian podatnych na choroby, aby ograniczy  stosowanie rod-
ków chemicznych. Dobrym pomys em jest posadzenie ro lin jadalnych, które mog  by  
wykorzystane w kuchni.
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KONCEPCJA PROJEKTOWA

Budow  Szpitala PSK nr 4 uko czono w 1964 roku. Na teren atrium mo na dosta  si  
przez jedno z 3 otwartych wyj  z budynku. Przeprowadzona inwentaryzacja wykaza a 
siedem egzemplarzy drzew, w tym klon jesionolistny (o r. pnia 48 cm), sosn  czarn  ( r. 
28 cm), wierzb  p acz c  ‘Chrysocoma’ ( r. 60 cm) i sosn  rumelijsk  ( r. 40 cm) oraz 
26 grup krzewów z gatunków: dere  bia y, ja owiec sabi ski, forsycja po rednia i tawu a 
japo ska. Projekt nasadze  wykonano z zachowaniem niektórych egzemplarzy ro lin, 
b d cych w dobrym stanie zdrowotnym i wizualnym. W doborze ro lin uwzgl dniono 
warunki mikroklimatyczne obszaru, takie jak: zanieczyszczenie typowe dla warunków 
miejskich czy os oni cie od mro nych wiatrów dzi ki otoczeniu budynków.

Projekt charakteryzuje si  do  prostym i funkcjonalnym uk adem przestrzennym 
(rys. 1). Na terenie wydzielono strefy o odmiennych funkcjach – szeroki pas komunikacji 
pieszej, miejsca odpoczynku oraz stref  aktywno ci ruchowej. Zmys y pobudza  maj  
ro liny o zró nicowanych cechach morfologicznych, a tak e obecno  zwierz t i wody. 
W atrium b dzie mo na znale  zarówno miejsca otwarte, jak i bardziej kameraln  awk  
pod drzewem. Materia y u yte w projekcie to g ównie kamie  i drewno. Na terenie mog  
by  realizowane programy terapii ogrodowej czy wicze   zycznych wspomagaj cych 
rehabilitacj . Aby u atwi  poruszanie si  osobom niepe nosprawnym, ca kowicie zrezy-
gnowano ze schodów oraz typowych pochylni z barierkami. W tym celu teren ma zosta  
ukszta towany tak, aby ci gi komunikacji pieszej stopniowo podnosi y si , nie przekra-
czaj c jednak 5-procentowego nachylenia pod u nego. O zmianie wysoko ci terenu in-
formowa  maj  specjalne, wbudowane w nawierzchni  wypuk e oznaczenia. U atwi to 
poruszanie si  szczególnie osobom niewidomym i s abowidz cym.

Motywem przewodnim koncepcji zagospodarowania terenu sta y si  s owa by ej 
Pierwszej Damy USA, Lady Bird Johnson: „Where  owers bloom, so does hope.” (Gdzie 
kwitn  kwiaty, tam kwitnie nadzieja). Inspiracj  do stworzenia projektu by y tak e natu-
ralne, rodzime zbiorowiska ro linne. To gatunki dziko wyst puj ce i ich odmiany mia y 
stanowi  trzon ro linno ci projektowanej. Wczesn  wiosn  do wyj cia na zewn trz zach -
ca  maj  kolorowe ro liny cebulowe oraz kwitn ca forsycja. Byliny dobrano tak, aby ich 
kwitnienie trwa o przez ca y letni sezon (krwawnik kichawiec, tawu ka ’Irrlicht’, ostró -
ka ‘King Arthur’, je ówka purpurowa ‘Flame Thrower’, wierzbówka kiprzyca, pyszno-
g ówka ‘Cambridge Scarlet’, omieg wschodni ‘Magni  cum’. Jesieni  krzewy zmieni  
barw  li ci (kalina koralowa ‘Compactum’) oraz b d  ozdobne ze wzgl du na owoco-
stany (trzmielina oskrzydlona ‘Macrophyllus’, porzeczka czarna ‘Ores’). Aby utrzyma  
atrakcyjno  ogrodu zim , dobrano ro liny, które dobrze znosz  mrozy i nie wymagaj  
okrywania. W celu pobudzenia zmys ów u ytkowników w doborze ro lin kierowano si  
równie  ciekaw  faktur  li ci i oryginalnymi kszta tami kwiatostanów. Uwzgl dniono 
ro liny o pachn cych kwiatach i jadalnych owocach oraz szeleszcz ce na wietrze trawy 
(trzcinnik ostrokwiatkowy ‘Overdam’, proso rózgowate ‘Heavy Metal’, miskant chi ski 
‘Silberfeder’). Dodatkowo na dachu oraz na skarpie wzd u  pó nocnej kraw dzi terenu 
zaproponowano wysianie ki kwietnej, któr  wiosn  uatrakcyjnia  b d  licznie wyrasta-
j ce spomi dzy trawy krokusy. 
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Podstaw  uk adu komunikacji stanowi szeroki, prosty chodnik z nieregularnie ci -
tych, granitowych p yt. Kontrast dla prostych, geometrycznych kszta tów stanowi kr ta 
cie ka z desek z drzewa azobe. Jej falisto- ukowaty kszta t wprowadza do za o enia ra-

do  i energi . cie k  mo na okre li  jako sensoryczn , poniewa  spaceruj cy ni  u yt-
kownik jest poddany oddzia ywaniu bod ców pobudzaj cych wszystkie zmys y. Uk ad 
komunikacji wspólnie z uk adem nasadze  wydziela w przestrzeni mniejsze, bardziej 
intymne (ale nie ca kowicie odizolowane) wn trza oraz strefy funkcjonalne.

W celu zachowania spójno ci projektu w elementach ma ej architektury powielono 
materia y zastosowane w nawierzchniach. Przy projektowaniu siedzisk postawiono przede 
wszystkim na wygod  u ytkowania. Elementy do siedzenia ( awy i le aki) wykonane s  
z klejonego warstwowo, gi tego drewna modrzewiowego. U yty wcze niej w nawierzchni 
granit pojawia si  w formie poide ka dla ptaków oraz du ego g azu z inskrypcj  – mot-
tem ca ego za o enia. Zbiornik wodny natomiast ma zosta  wykonany z bazaltowych p yt. 
Zaproponowano te  wykorzystanie gotowych obiektów – domku dla kotów z zielonym 
dachem oraz donic, karmnika i krat pod drzewa.

Zaprojektowany zielony dach ma za zadanie w pewnym stopniu odzyska  powierzch-
ni  przeznaczon  pod zabudow . Stanowi  ma cenne siedlisko  ory i fauny, a tak e spe -
nia  funkcje rekreacyjne. Dodatkowo zwi kszy komfort przebywania w budynku (t u-
mienie ha asu,  izolacja ciep a). Ponadto dachy zielone przed u aj  ywotno  konstrukcji 
i maj  istotne znaczenie w ochronie przeciwpo arowej. Poniewa  konstrukcja budynku 
nie przewiduje dodatkowych obci e  w postaci du ej ilo ci ziemi i ci kich ro lin, a jest 
przystosowana do ruchu pieszego, zaprojektowano stosunkowo lekki dach ekstensywny. 
Równa si  to tak e z mniejszym nak adem  nansowym i rzadsz  piel gnacj .

Zgodnie z wnioskami z analizy funkcjonalno-przestrzennej oraz analizy potrzeb u yt-
kowników zaprojektowano wydzielon  stref  aktywno ci  zycznej. Zaproponowano 
wykorzystanie ró nego rodzaju przyrz dów do wicze , które nie tylko mog  zapewni  
dawk  potrzebnego ruchu, ale tak e wspomóc rehabilitacj  pacjentów. Urz dzenia zosta-
y rozmieszczone po uku, z zachowaniem stref bezpiecze stwa oraz dobrane odpowied-

nio dla przysz ych u ytkowników.

PODSUMOWANIE

Za o eniem projektu by o stworzenie przestrzeni dla pacjentów szpitala, czyli osób 
w ró nej kondycji zdrowotnej. Przestrze  mia a za zadanie pobudza  zmys y i by  atrak-
cyjna przez ca y rok. Przy tworzeniu koncepcji uwzgl dniono zasady projektowania uni-
wersalnego.

W przestrzeni wydzielono kilka kameralnych wn trz oraz nadano jej nowe funkcje. 
Zaproponowano za o enie zielonego dachu oraz zewn trznej si owni. Teren ukszta towa-
no zgodnie z potrzebami osób o ograniczonej sprawno ci  zycznej. Ca kowicie zrezygno-
wano ze schodów dzi ki zastosowaniu niewielkich spadków w nawierzchni. Zapropono-
wany dobór ro lin uwzgl dnia g ównie rodzime byliny i trawy oraz gatunki niewielkich 
krzewów. Wzi to pod uwag  warunki siedliskowe ro lin, przystosowanie do danej strefy 
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klimatycznej oraz atrakcyjno  ich odbioru wszystkimi zmys ami. Poza nasadzeniami za-
projektowano równie  nowe nawierzchnie oraz elementy ma ej architektury. Zachowano 
spójno  w zastosowanych materia ach. 

Stworzono projekt przestrzeni, która b dzie miejscem odpoczynku i rekonwalescencji 
pacjentów oraz b dzie popularyzowa  kultur   zyczn  w ród wszystkich odwiedzaj cych.
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THE SENSORY GARDEN IDEA DEVELOPMENT CONCEPT ATRIUM 
HOSPITAL CLINICAL NO. 4 IN LUBLIN

Abstract. Scope of the study involved the creation of project land at the Independent Pu-
blic Clinical Hospital No. 4 in Lublin. Attempted to de  ne the concept of a therapeutic 
garden and set out the functions to be complied with such areas. As part of the  eld work 
was performed and the overall inventory dendrological land inventory and analysis of land 
development. The concept of the design, along with terrain and choice of plants. Proposed 
total resurfacing and landscaping elements. The outdoor gym is designed and proposed to 
increase the usefulness of the roof of the building and the creation of green space on it. The 
area to be a place of rest and support recovery.

Key words: hospital, sensory garden, garden therapy, universal design
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