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Ogród biblijny

Ogród biblijny to rodzaj założenia zieleni, którego celem jest upowszech-
nianie Biblii za pomocą roślin w niej wymienionych oraz różnych obiektów 
architektonicznych (Świątynia Salomona, Góra Synaj, rzeźby); przy ich 
pomocy przekazywane są treści zawarte w Piśmie Świętym. Posadzo-
nym w takim ogrodzie gatunkom roślin (określanym jako ściśle biblijne) 
towarzyszą tabliczki, gdzie oprócz nazwy botanicznej zamieszczone są 
sigla biblijne i odpowiedni cytat z Pisma Świętego. Ogród spełnia rolę 
dydaktyczną, jest zaprojektowany tematycznie i ma charakter symbolicz-
ny. Pierwsze ogrody biblijne zaczęli zakładać protestanci, od nich zwyczaj 
przejęli katolicy.
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Ogrody biblijne

Obecne znajdują się w Europie Zachodniej, Ameryce Północnej i w Au-
stralii. W niektórych krajach jest ich bardzo dużo np. w Niemczech około 
80. Ogrody te bywają zakładane nie tylko przy kościołach lub klasztorach, 
ale także jako samodzielne parki miejskie (np. w Elgin w Szkocji, w Viborg 
w Danii lub w Madrycie) i nie zawsze mają związek z przynależnością do 
danego kościoła. W zależności od klimatu danego kraju rośliny rosną 
w gruncie lub muszą być chronione zimą w szklarniach. W Biblii wy-
mienionych jest około 200 roślin, ale siedem z nich jest najważniejszych 
– figa, oliwka, granat, palma daktylowa, winorośl, pszenica i jęczmień. 
Trzy ostatnie rosną u nas w gruncie, natomiast pozostałe cztery trzeba 
uprawiać w donicach. Inne rośliny biblijne, jak krokus, tulipan, gorczyca, 
len nie nastręcza w naszym klimacie większych trudności. 
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Ogród Biblijny w Proszowicach
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Ogród Biblijny w Proszowicach

Ogród Biblijny w Proszowicach jest pierwszym tego typu obiektem w Pol-
sce. Założony został na terenie Zespołu Placówek Caritas, a jego otwarcie 
nastąpiło w 2008 roku. Pomysłodawczynią ogrodu i współprojektantem 
jest dr Zofia Włodarczyk z Katedry Roślin Ozdobnych na Wydziale Ogrodni-
czym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz architekt dr Leszek Bylina.

Ogród choć niewielki (10 arów) uwzględnia najważniejsze miejsca, wy-
darzenia oraz przypowieści związane z życiem i nauczaniem Chrystusa. 
Znajdziemy tutaj m.in. miniaturową pustynię, poletka zbóż, ziół i warzyw, 
winnicę, studnię Jakuba, gaj oliwny, przedstawione treści przypowieści  
o ziarnku gorczycy i morwie, symbole chrześcijaństwa i judaizmu oraz 
symbol Jezusa – alfa i omega.
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Ogród Biblijny w Proszowicach – widok ogólny
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Na pustyni w proszowickim ogrodzie 
rosną rośliny uważane za gorejący 
krzew Mojżesza: strączyniec i jeżyna 
krwista oraz szczodrzeniec (zastępu-
je w naszym klimacie janowiec), pod 
którym znaleźli schronienie prorok 
Eliasz i Hagar.
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Rzeźby Karola Badyny: „Gorejący krzew”, 
oraz „Gołębica z gałązką oliwną”



10 ogrody.tpnk.org.pl

Rzeźby Karola Badyny: „Gołębica z gałązką oliwną” oraz „Laska Mojżesza  
i strumień wody”
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Ziemia Obiecana – kraj mlekiem  
i miodem płynący

W czasach biblijnych na terenie 
Ziemi Świętej pszenica i jęczmień 
należały do podstawowych upraw.
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Zioła o gorzkim smaku to m.in. cykoria, 
podróżnik, mikołajek kreteński, chaber 
kolący, sałata. Po raz pierwszy spoży-
wano je w Egipcie w noc poprzedzającą 
ucieczkę i od tej pory stały się elementem 
kolacji sederowej w święto Paschy.

Biblijne zioła
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Dziesięcinę płacono od ruty zwyczajnej, 
mięty długolistnej, kopru ogrodowego 
i kminku.
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Studnia Jakuba – miejsce rozmowy Jezusa z Samarytanką
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Dwie półkoliste kraty przy studni wsparte są na dwunastu 
słupach i symbolizują dwanaście pokoleń Izraela i dwunastu 
Apostołów,…
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…a kwitnące czerwone i blado-różowe róże na kratach mają 
przypominać o krwi i wodzie, która wypłynęła z przebitego 
boku ukrzyżowanego Jezusa.
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Α i Ω
Symboliczne przedstawienie Jezusa po-
przez pierwszą i ostatnią literę alfabetu 
greckiego.

I rzekł mi: Stało się. Jam Alfa i Omega, 
Początek i Koniec. Ja pragnącemu dam 
darmo pić ze źródła wody życia.

(Ap 21,6)



18 ogrody.tpnk.org.pl

Rozstąpienie się wód Mo-
rza Czerwonego przed 
Izraelitami obrazuje płytki 
strumień pomiędzy dwo-
ma zbiornikami wodnymi.

W zbiornikach uprawiane 
są rośliny wodne: sitowie, 
pałka wodna, trzcina pos-
polita, łączeń baldaszkowy 
i oczeret jeziorny. W okre-
sie letnim dodatkowo do 
zbiornika wstawia się pa-
pirus.

Symboliczne „Przejście przez Morze Czerwone”
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Menora i krzyż – symbole judaizmu 
i chrześcijaństwa

Przed menorą rzeźba Karola Badyny 
„Kokon Całun Zmartwychwstanie”
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Siedem gatunków roślin uprawnych Ziemi Obiecanej to: pszenica, jęczmień, 
winorośl, drzewo figowe, granatowe i oliwne oraz palma daktylowa, z której 
wyrabiano miód.
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Oliwka, granat, figa i palma daktylowa 
uprawiane są w donicach i przenoszone 
do ciepłych pomieszczeń na czas zimy.



22 ogrody.tpnk.org.pl

Obok głaz, który symbolizuje Chrystusa 
modlącego się w Ogrodzie Oliwnym  
przed swoją męką

Gaj oliwny
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Święto Sukkot (Święto Namiotów) – to 
jedno ze świąt rolniczych obchodzone z na-
kazu Boga.

Jednym z ważniejszych obrzędów tego 
święta jest kołysanie lulawem.

Lulaw to rodzaj bukietu ułożonego z pal-
my, mirtu i wierzby, trzymanego w czasie 
obrzędu w prawej ręce, natomiast w le-
wej ręce trzyma się owoc etrogu. Obrzęd 
ma wyjednać błogosławieństwo u Boga 
– zesłanie odpowiedniej ilości wody, aby 
plony w następnym roku były pomyślne.

W proszowickim ogrodzie tylko wierzba 
rośnie w gruncie, a pozostałe gatunki upra-
wiane są w donicach.
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Fotografie wykonano 10 czerwca 2018 r. w trakcie zwiedzania ogrodu podczas 
13. Festiwalu „Święto Ogrodów”. Po ogrodzie oprowadzała i opowiadała jego 
pomysłodawczyni i jednocześnie projektant dr Zofia Włodarczyk.

Zrealizowano w ramach projektu „Historyczne ogrody Małopolski w naszej pamięci i fotografii”,
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących 

z Funduszu Promocji Kultury


