
 

Uczniowie Poznają nową formę terapii - 
Hortiterapię, czyli terapia związana z przebywaniem 
w ogrodzie pomaga nie tylko w leczeniu chorób o 
podłożu psychicznym, ale także przy wielu innych 
dolegliwościach. Są dowody naukowe na to, że 
praca w ogrodzie uszczęśliwia! 

cytuj źródło tutaj.] 

   

 

 

To nasze nowe zadanie, 

finansowane ze środków 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej. 

Zakładamy  „Ogród Zmysłów” dla naszego 

środowiska szkolnego. Wykonaliśmy pierwszy 

etap… Posadziliśmy bardzo dużo , różnych 

odmian roślin, które będą nam upiększały teren 

naszej szkoły.  

Projekt koordynuje p. Mariola Orłowska,     p. 
Lidia Jakubowska i p. Małgorzata 
Rozwadowska. 

Do projektu zaprosiliśmy rodziców, nauczycieli, 

uczniów Szkoły Branżowej i wszystkich 

sympatyków ekologii. Pomagała nam kto tylko 

miał ochotę . Każda para rąk była cenna i przez 

nas przyjaźnie przyjęta. 

  

  

              

               Projekt zakłada utworzenie strefy bezpiecznej dla uczniów, celem której 

będzie stworzenie miejsca do przeżywania różnorodnych doznań zmysłowych. Będzie to również 

miejsce, gdzie uczniowie będą mogli pracować i doskonalić swoje umiejętności ogrodnicze. Planujemy 

stworzyć enklawę przyrodniczą dla uczniów, w której tematyka ekologii stanie się bardziej zrozumiała i 

przystępna. 

      

 

Projektując kompozycje roślinne, 
zadbamy o to, by powstały warunki przyjazne dla rozmaitych przedstawicieli fauny. 
Pożyteczne zwierzęta zaczną traktować nasz ogród jako swój teren, jeśli zapewnimy 
im bezpieczeństwo i stworzymy dobre warunki bytowania.  W zamian będą chroniły 
ogród przed inwazją szkodników, które są ich pokarmem. 
 
 

   

„Ekologia intEgralna 
Encykliki laudato si’ 
w działaniu Wspólnot 
Caritas i społeczności 
lokalnych”   



Projekt realizuje Szkoła Przysposabiająca 
do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym dla dzieci i Młodzieży 
Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej 
w ramach pracy Koła Caritas działającym w 
naszej placówce.                                                                                       

     

 
 

  
 

 
 
Lokalna społeczność skorzysta również 
ponieważ będziemy organizować 
spotkania we współpracy z 
parafialnym kościołem, które przybliżą 
nas do wiary, pogłębią spojrzenie na 
wiele aspektów życia. Będzie to 
miejsce spotkań z etyką, wiarą i 
naturalnym środowiskiem 

 

                          
                                                                                                    
                                                                                                             Nieoceniona pomoc  
                                                                                                     Pana  Jarosława Gajewskiego     

      Największą korzyścią będzie fakt powstania zalążka dużej koncepcji, jaką jest rozwijanie „ Ogrodów Zmysłów”     
w kolejnych latach. Poszerzanie jego rozmiarów, warunków i funkcji.         

                              
 
Uczniowie zyskają piękne miejsce do  pracy  i   odpoczynku, wyciszenia, szukania równowagi emocjonalnej 
i duchowej. Celem naszego przedsięwzięcia jest zaangażowanie osobiste młodzieży niepełnosprawnej  w 
organizację lepszego środowiska w naszym zurbanizowanym terenie. Praca przy organizacji ogrodu da 
uczniom poczucie przydatności, zwiększy ich     poczucie wartości, tym bardziej ,że wszyscy uczą się zawodu 
Ogrodnika.   
 

Zapraszamy wszystkich rodziców do współpracy, kontynuacja wiosną… 



P.S.  
 
Z archiwum… 
 
W czasie naszych zmagań z ogrodem 
uczniowie mieli okazję do poznania 
praktycznych umiejętności pracy ogrodnika. 

 

  

 
 
 

 

 
   

               Prace ogrodowe to również prace porządkowe :  
usuwanie zbędnego mchu, zamiatanie, grabienie liści,  
plewienie. 

 
 

          
 

          
 
 

         



To nasz ogródek przed pracami…                            
 

                                                                                          
                                                                        
To po naszej interwencji… 
 

   
 

                     

 Pierwsza posadzona roślina.                                              Czekamy na efekty:  
 
 

                       
 
 
Ciężka praca uczniów… 
 

                     
 

                                                         



 
     
 
 

  
 
 
 

 

 


