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Propozycja zadania przewiduje rozbudowę ogrodu 
sensorycznego znajdującego się na terenie Geosfery. 
Rozbudowa ogrodu w swoim założeniu powinna być 
zaprojektowana tak, aby w sposób zintensyfikowany  

i celowy oddziaływać na zmysły pozawzrokowe  
w większym stopniu niż zwykle. Poza funkcją spacerowo 

– rekreacyjną ma on spełniać także funkcje 
terapeutyczne, zarówno dla dzieci, seniorów, ale także 

osób niepełnosprawnych i wszystkich mieszkańców 
Jaworzna. Ogród powinien podzielony być na strefy 

zdrowia, zapachową, wzrokową, słuchową, dotykową i 
smakową.  

 



Ogród zdrowia 
  

Ogród zdrowia to przede wszystkim różnorodne 
urządzenia do ćwiczeń, wymagające niewielkiego 
nakładu siłowego. Mogą z nich również korzystać 
osoby starsze, a także niepełnosprawne. Ćwicząc 

można podziwiać panoramę i kwiatowe kompozycje 
utworzone m. in. z róż, tawuł, żywotników, klonów, 

świerków i grabów. Przewiduje się także budowę 
mostu linowego w powietrzu o długości ok. 150 m 

spełniającego rolę trasy widokowej.  
 





Ogród zapachu 
  

Kolejnym etapem jest ogród zapachu. Na tym obszarze rośliny 
dobrane są w taki sposób, aby natężenie zapachów było 

intensywniejsze. Dla osób niewidomych ta część ogrodu będzie 
skondensowanym zielnikiem – w celach poznawczych i 

dydaktycznych będą mogły dotknąć każdą roślinę, rozetrzeć  
w palcach liście bądź płatki dla uzyskania zapachu olejków 

eterycznych. Wśród hiacyntów, lilii, świerków, jodeł znajdą się 
tutaj „kuchenne przyprawy” – wonny tymianek, miętę, szałwię, 

czosnek. Rozpoznawanie i poznawanie zapachów będzie 
świetną zabawą edukacyjną dla każdego. Wystarczy zamknąć 
oczy i zgadywać, jaki zapach wydzielają poszczególne rośliny. 

Świetnie sprawdzi się to również dla najmłodszych 
mieszkańców miasta. 

 





Ogród dźwięku 
  

Obecny tu będzie szum drzew, szmer 
wody z fontanny/kaskady, świergot 
ptaków, chrzęst żwiru pod nogami. 

Wszystkie materiały będą dobrane w 
taki sposób, aby uintensywniać 
tworzące się wokół nas dźwięki. 

 





Strefa zapachowo-dotykowa 
  

Tu, jak w poprzednich częściach 
ogrodu oddzielnie, wykorzystamy 

równocześnie zmysł dotyku i węchu. 
Rośliny dobierane będą w taki 

sposób, aby wydzielały intensywny 
zapach oraz posiadały różnorodne 

faktury i kształty liści i kwiatów. 
 





Ogród smaku 
  

Będą tu rosły krzewy i drzewa owocowe, dzięki 
czemu najpełniej będzie można zaobserwować 

roczną wegetację roślin. Oprócz ich podziwiania 
i obserwowania w czasie owocobrania, 

będziemy mogli rozkoszować się smakami 
owoców – czereśni, malin, owoców aronii, 

jabłek czy, jeśli dopisze nam szczęście, 
orzechów leszczyny. 

 





W planowanym ogrodzie powstaną parkowe ścieżki. Specjalny 
podest umożliwi wjazd osobom niepełnosprawnym na wózkach 

inwalidzkich, a rozbudowany parking z dużą ilością miejsc 
pozwoli swobodnie pozostawić swój pojazd i udać się na łono 

przyrody. 
  

Dodatkowo planuje się w centralnym punkcie ogrodu 
stworzenie przestrzennej makiety przedstawiającej nasz układ 
słoneczny wraz ze znakami kierunkowymi przedstawiającymi 
miejsce i ilość kilometrów dzielących ogród od tego miejsca. 
Znaki będą skierowane na: Kraków, Zakopane, Częstochowę, 

Warszawę, Katowice, Wrocław, Gdańsk. 
 





Zachęcamy do oddania głosu na nasz 
projekt  

 
DZIĘKUJEMY! 


