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Raport z badania potrzeb użytkowników Ogrodu Botanicznego w Łodzi 

I. WPROWADZENIE 

 Badanie potrzeb użytkowników Ogrodu Botanicznego zostało przeprowadzone w dniach  

5 września – 2 października 2020 r. Badanie było pierwotnie zaplanowane na 5-6 września 2020 r., 

jednak z uwagi na duże zainteresowanie ankietami zdecydowano się przedłużyć czas trwania badania, 

które zakończono w tym samym dniu, w którym konsultacje społeczne „Jaki Ogród Botaniczny  

w Łodzi?”  

Celem badania było określenie potrzeb osób odwiedzających Ogród Botaniczny w Łodzi. 

Badanie zostało przeprowadzone w formie indywidualnego spaceru badawczego. Przy każdym 

wejściu do Ogrodu Botanicznego w Łodzi były rozdawane lub rozłożone do pobrania mapy badawcze 

z pytaniami ankietowymi, które mogła otrzymać każda osoba odwiedzająca Ogród we wskazanych 

dniach. Wypełnione mapy były zbierane do oznakowanych (dedykowanych) pojemników 

rozmieszczonych przy każdym z wejść do Ogrodu Botanicznego w Łodzi. Mapy zawierały: 

a) Pytanie o datę wizyty w Ogrodzie, 

b) Prośbę o zaznaczenie orientacyjnej trasy, którą spacerowali odwiedzający, a także miejsca 

jeśli czegoś odwiedzającym brakowało i miejsc, które się podobały podczas spaceru, 

c) Pytanie: „Czy brakowało Ci dzisiaj czegoś w trakcie spaceru po Ogrodzie ? Jeśli tak, to 

czego?”, 

d) Pytanie: „Jakie są Twoje odczucia i uwagi po dzisiejszej wizycie w Ogrodzie?”. 

W wyniku przeprowadzonego badania zostało złożonych 449 ankiet. Łącznie wpłynęło 607 

niepowtarzających się propozycji, co stanowi łączną liczbę wszystkich uzyskanych odpowiedzi 

(sugestie + opinie).  

*Dodatkowo, w dedykowanych pojemnikach (umieszczonych przy wejściach do Ogrodu Botanicznego 

od str. Ul. Retkińskiej, Krzemienieckiej i Hufcowej), wykorzystywanych podczas Badania potrzeb 

użytkowników Ogrodu, zostały umieszczone 34 formularze pn. „Jaki Departament Ekologii i Klimatu 

w Łodzi”, które nie stanowiły formularza konsultacyjnego przeprowadzanych konsultacji społecznych 

ani mapy badawczej „Jaki ogród botaniczny?” wykorzystywanej podczas wspomnianego 

dodatkowego Badania potrzeb użytkowników Ogrodu, którego czas trwania w dużej mierze pokrywał 

się z czasem trwania konsultacji społecznych. 
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Z uwagi na bardzo dużą ilość udzielonych odpowiedzi w pytaniach otwartych, na potrzeby raportu 

zostały te wypowiedzi podzielone na kategorie:  

I SUGESTIE 

a) ROŚLINNOŚĆ/ EKOLOGIA/ PRZYRODA  

b) KWESTIE ORGANIZACYJNO–INFRASTRUKTURALNE 

II OPINIE 

 

Zaznaczyć należy, iż podział ten jest umowny, dokonany w celu przedstawienia odpowiedzi w sposób 

możliwie przejrzysty, choć często, co trzeba zaznaczyć, wypowiedzi są niejednoznaczne, są nieostre, 

wielowątkowe i możliwe było by ich przyporządkowanie do kilku kategorii, dlatego o umieszczeniu 

odpowiedzi w danej kategorii decydowała większa część opisu, której całość wypowiedzi dotyczyła. 

Wszystkie uzyskane wypowiedzi w toku badania potrzeb użytkowników Ogrodu zostały 

przedstawione poniżej w raporcie. 

 

* Przedstawione w dalszej części raportu odpowiedzi mają oryginalną formę, dlatego też pojawiają 

się literówki czy przekręcenia słów. Miejsca zaznaczone na czarno zawierały dane osobowe, które 

zostały zanonimizowane. 

II.  STATYSTYKI  

a) W badaniu potrzeb opinii użytkowników Ogrodu Botanicznego wzięło udział 449 osób. 

b) Najwięcej osób wypełniło ankietę w drugim dniu badania (6 września 2020 r.) -  95 osób, a 

najmniej w dwunastym dniu badania (17 września 2020 r.) oraz w ostatnim dniu badania (2. 

października 2020 r.) – po 1 osobie we wskazanym dniu. Rozkład zainteresowania badaniem 

wynika z organizacji przez miasto Łódź w dniach 5-6 września 2020 r. wstępu do Ogrodu 

Botanicznego w Łodzi za 1 złoty w ramach weekendu atrakcji.  Rozpoczęcie prowadzenia 

badania w tym terminie miało na celu zebranie informacji na temat spostrzeżeń osób, które 

Ogród odwiedzają sporadycznie lub były w nim po raz pierwszy. 

c) Najwięcej osób wskazało, iż odwiedziło Ogród japoński – 280 osób, a najmniej Skansen 

roślinny – 173 osoby. 

d) W toku badania uzyskano 240 sugestii oraz 367 opinii. 

e) Złożono 23 sugestie z zakresu roślinności/przyrody/ ekologii, które dotyczyły m.in. zgłaszania 

potrzeb większej ilości roślinności w Ogrodzie, w tym nowych kolekcji roślin, a także potrzeby 

rozwoju edukacji na temat roślin. 
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f) Złożono 217 sugestii dot. kwestii organizacyjno – infrastrukturalnych, w których m.in. 

zgłaszane były potrzeby większej ilości kwiatów, umieszczenia kierunkowskazów w Ogrodzie 

Botanicznym, większej ilości ławek, oznaczenia nazw roślinności, zwracano uwagę na małą 

liczbę toalet czy altan.  

III. CZĘŚĆ OPISOWA 

Dni składania map badawczych Liczba wypełnionych map 
badawczych 

5.09.2020 75 
6.09.2020 92 
7.09.2020 10 
8.09.2020 16 
9.09.2020 58 
10.09.2020 5 
11.09.2020 10 
12.09.2020 56 
13.09.2020 36 
14.09.2020 8 
15.09.2020 12 
16.09.2020 3 
17.09.2020 1 
18.09.2020 3 
19.09.2020 6 
20.09.2020 13 
21.09.2020 2 
22.09.2020 4 
23.09.2020 6 
24.09.2020 4 
28.09.2020 2 
30.09.2020 3 
1.10.2020 2 
2.10.2020 1 
brak danych o dacie wypełnienia mapy 
badawczej 21 
 

ODWIEDZONE MIEJSCA 
Ogród japoński 280 
Dział systematyki roślin 217 
Alpinarium 244 
Dział kolekcji roślin ozdobnych 273 
Zieleń parkowa 277 
Dział roślin leczniczych i przemysłowych 230 
Dział flory polskich 191 
Arboretum 222 
Skansen roślinny 173 
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Celem zawartej w mapie, było zaznaczenie/ wskazanie przez odwiedzających trasy, którą poruszali się 
po Ogrodzie podczas spaceru oraz zaznaczenie miejsc, które im się podobały lub w których 
odwiedzającym czegoś brakowało. Jednak z uwagi na różnorodne zaznaczanie trasy – m.in. linią, 
zaznaczeniem cyfr, obok mapy oraz zaledwie kilkukrotne zaznaczenie wprost zgodnie z opisanymi w 
legendzie znakami miejsc, które się podobały lub też nie, na potrzeby prezentacji statystyk przyjęto, 
iż zaznaczone/ wskazane miejsca, przez osoby, które wypełniły mapę badawczą, są miejscami 
odwiedzin w Ogrodzie Botanicznym podczas spaceru.  

 

 

I SUGESTIE 

*tekst wskazany kursywą np. brakowało, brakuje, nic nie brakowało, odczucia są wskazaniem z 
którego pytania pochodzi odpowiedź gdy takie zwroty nie były używane a wskazywały na pytanie. 

ROŚLINNOŚĆ/ EKOLOGIA/PRZYRODA 
1. Przydałoby się więcej kwiatków np. rosarium 
2. Więcej nowych grupowych nasadzeń drzew 
3. Punkt sprzedaży roślin leczniczych. Na ćmę bukszpanów: płyn mydło  szare z sodą. 
4. Może powinno być więcej kwiatów. Ogród powinien być większy. 
5. Kolorowych egzotycznych roślin i kwitnącej wiśni. 
6. Brakowało kwiatów, powinny być wskazówki szlaku zwiedzania - nie tylko mapka która jest 

oferowana przy kasie 
7. Możliwość zakupu na kartę a nie gotówkę; większej ilości kwiatów (choć właściwie to jesień); 

może być jakiś punkt konsultacyjny nt uprawy samodzielnej (może w „………”); Cudnie, 
spokój, jest gdzie odpocząć 

8. Mogłoby być więcej nasadzeń. Proszę iść w stronę ekologii a nie plastiku w trakcie zmian. 
9. Brak działu kompetentnego systematyki roślin - tak jak było to kilkanaście lat temu. 
10. Brakuje toalet; Jednolitych alejek. Ogród ma potencjał, dobrze byłoby stworzyć w nim nowe 

kolekcje roślinne 
11. Trzeba może zasadzić więcej róż. Częściej usuwać chwasty spośród roślin ozdobnych. 
12. Fajnie jakby po ogrodzie chodziły pawie. 
13. Brakuje- kaczek, pawi, wiewiórek, organicznego  stawu kąpielowego (nieczytelny tekst był w 

języku angielskim) 
14. (Brakowało) kwiatów i ptaków, dobrej kawy, ładnego miejsca do obserwacji, zadbanych 

ścieżek do spacerów 
15. (Brakowało): więcej miejsc do siedzenia 
16. Jesiennych kwiatów mogłoby być więcej 
17. Powinno być więcej nietypowych drzew owocowych. Na tych nasadzeniach brakuje 

widocznych oznaczeń. Ogród powinien być otwarty również zimą w weekendy. Klimat się 
ocieplił, nie ma śniegu. Powinien być zamykany ewentualnie pod koniec listopada i 
otwierany w marcu. 

18. Brak miejsc z wodnymi roślinami (nie napełnione stawy) 
19. Zawsze gdy tu przychodzę brakuje mi w skansenie zwierząt, chociażby owiec czy królików. 

Sam skansen jest piękny ale brakuje charakterystycznych dźwięków wsi. Prócz tego w 
ogrodzie mogłyby pojawić się fontanny, które chłodziłyby w upalne dni. Brakuje też znaków, 
gdy byłam tu pierwszy raz prawie się zgubiłam 

20. W ogrodzie botanicznym nie ma ogrodu różanego, a przecież ziemia łódzka ma długą 
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tradycję różaną w Kutnie i  Łasku. Ogród różany mógłby być przed placem zabaw, tam gdzie 
są teraz rośliny rabatowe. Mógłby mieć częściowo odmiany wychodowane przez polskich 
hodowców. 

21. Jeszcze więcej roślin 
22. Potrzebne jest więcej edukacji np. o roślinach inwazyjnych. 
23. Mało kwitnących kwiatów, ale to taka pora roku. Zrobiło się przyjemnie. Brakuje mi 

wykładów z zielarstwa, na które chodziłem jakieś 2 lata temu, wystaw, spacerów z 
przewodnikiem. Korzystałam z tylu atrakcji przed pandemią. 

 

 

 

KWESTIE ORGANIZACYJNO - INFRASTRUKTURALNE 
1. Może tylko w mniej uczęszczanej części ogrodu zrobić ścieżkę w koronach drzew? 
2. Rozbudowanie ścieżki dydaktycznej. Szkoda, że mały teren Ogrodu nie pozwoli (niewyraźny 

tekst) na rozbudowanie skansenu wiejskiej zabudowy. Młodzież i dzieci tego już nie znają. 
3. Brak miejsc parkingowych na parkingu od str. Ul. Retknińskiej (parking wewnętrzny). Likwidacja 

trawników pomiędzy zatokami zwiększyłaby ilość miejsc. 2 Dla mało wtajemniczonych istotną 
przeszkodą w swobodnym poruszaniu się po ogrodzie jest brak drogowskazów, w wyniku czego 
zdarza się zabłądzić na terenie ogrodu. 3 Miłej pogodzie towarzyszą wspaniałe zapachy roślin i 
piękny widok zieleni. 

4. Brakuje labiryntu z krzewów, super sprawa dla dużych i małych. Hamaki, miejsca z wodą 
spadającą ze skał, wydzielona strefa na zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży np.. Mały 
Botanik. Ścieżka wśród drzew od strony wejścia przy Krzemienieckiej oprócz stalowych postaci 
wśród drzew można by zamontować taką ścieżkę. 

5. Przydałoby się rosarium i koniecznie wymienić zjedzone przez ćmy bukszpany. Brak tabliczek 
info! Zaprosić wolontariuszy i za przepracowanie określonej liczby godzin (np. 4) zaoferować mu 
możliwość pozyskania ciekawych roślin (nadwyżkowych) lub zebranych nasion. 

6. Jakieś przykładowe strzałki podpowiadające trasę. 
7. Więcej skał do wspinania. 
8. Myślę, że trzeba oczyścić stawy w ogrodzie japońskim 
9. WC 
10. Bliżej Hufcowej można by coś wymyśleć aby przyciągnąć więcej ludzi. Ścieżki w tych miejscach 

zarastają coraz bardziej. 
11. Lepsze alejki 
12. Więcej tabliczek z informacjami! Jakie kwiaty, jakie rośliny, jakie drzewa. W skansenie - 

potrzeba białej farby na ściany chaty. 
13. Można by jeszcze zainstalować jedną ławkę dźwięku. 
14. więcej toalet na obiekcie 
15. 1. Na placu zabaw zamiast piasku przydałaby się mata oraz WC żeby umyć ręce 2. W części 

niezagospodarowanej można byłby zrobić jakiś drewniany pomost wykorzystując płynący 
strumyk 

16. Plac zabaw lepiej jakby miał gumową matę zamiast piasku.  
17. Ewentualnie więcej tablic informacyjnych. 
18. Bilet jednorazowy powinien być tańszy - 2 zł ulgowy. 
19. Opisu drzewa platan. Ogólnie więcej opisów drzew i krzewów. 
20. Huśtawki na drzewach 
21. Trochę więcej ławek. Działająca ławka edukacyjna 
22. Przydałoby się jeszcze więcej tabliczek z nazwami roślin 
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23. Mogłoby być jeszcze więcej tabliczek z nazwami roślin, przede wszystkim drzew i krzewów. 
24. Więcej toalet, restauracji, oczyszczenie jezior z chaszczy 
25. Oznaczenia kierunku zwiedzania. Przydałby się TOI-TOI 
26. Dla nas nie ma żadnych braków. Powinny być małe miejsca gastronomiczne np.. Kawa + lody 
27. Bardzo przydałby się skalniaki na które można wejść 
28. Dla dzieci mógłby być większy plac zabaw 
29. Tabliczek przy każdym drzewie. Gałęzie które wystają na alejki spacerowe powinny być 

przycięte. 
30. Przydałoby się więcej "atrakcji" typu mówiąca ławka lub ławka "słupki - puzzle" dla dzieci. 

Pozdrawiamy, dziękujemy. 
31. Brakuje tabliczek opisanych roślin. W innym miejsc jest tabliczka "babka zwyczajna" a rosną tam 

pokrzywy. Brak drogowskazów do konkretnych miejsc w parku (nie wiedzieliśmy gdzie 
jesteśmy) ; - dalsze krańce ogrodu mocno zaniedbane, miało się wrażenie że chodzi się po lesie, 
bądź zdziczałym parku. Wysoka trawa miejscami zarastająca chodniki. Widoczne kamieniste 
dróżki zupełnie zarośnięte. Brak informacji - drogowskazów gdzie co jest, woda w oczkach 
wodnych mocno zamulona.; + dużo ławek i koszy na śmieci; + labirynt dla dzieci - rewelacja; + 
dużo rybek w oczkach wodnych; + ogród japoński 

32. Huśtawki - zabujaj się w Botaniku; 
33. Może tylko grę odmalować 
34. Z chęcią bym widziała fontannę na dużym stawie. I jeszcze więcej kwiatów niż jest. 
35. Fajnym rozwiązaniem były by fontanny na stawie. W dni upalne przydałabym się tzw. kurtyna 

wodna dla ludzi. 
36. Przewodnik po ogrodzie, ścieżki czasoprzestrzeń oraz inne.  
37. Fontanny, źródełka 
38. Moja uwaga, mogłyby być ewentualnie jakieś ścieżki zdrowia 
39. Kawiarnia z prawdziwego zdarzenia.  
40. W części północno - zachodniej brakuje WC i altanek (deszcz) 
41. Chciałabym podobnie jak większość mieszkańców Retkini aby ogród był otwarty cały rok- 

szczególnie teraz w czasie pandemii, daje to szanse relaksu dla setek ludzi (bezpiecznego 
relaksu). Rozgęszcza inne miejsca np. Park J. Piłsudskiego czy międzyblokowe skwery, dlaczego 
można zamykać OB na 5 miesięcy, gdzie jest w tym logika. Może być otwarte tylko jedno 
wejście od ul Retkińskiej. Ogród musi być otwarty cały rok !! 

42. Lepsze ścieżki dla zwiedzających 
43. czy po skoszeniu trawy nie można ją zebrać, wysuszyć i wykorzystać w Zoo.  Czy nie można 

zainteresować Urząd Miasta, że osoby które zalegają z czynszem za wynajem mieszkań 
komunalnych, mogą odpracować długi za prace porządkowe w Ogrodzie Botanicznym.  

44. Uzupełnienie nowych atrakcji dla dzieci na placu zabaw. Mniejsza cena biletów wstępu do 
ogrodu 

45. Brakowało super zabaw narysowanych na asfalcie. Huśtawek 
46. Lepsze ścieżki dla spacerujących. 
47. Brakowało WC w okolicy placu zabaw dla dzieci 
48. Zdrowe jedzenie, a będę szczęśliwa 
49. Przydało by się zrobić więcej kierunkowskazów gdzie co jest, w którym kierunku i jak to daleko, 

widziałbym to estetycznie i ciekawie wykonane w stylu botanicznym;  Fajnym pomysłem są te 
gry na chodnikach tylko jest ich za mało a te które są wymagają odświeżenia; stoisko z hot-
dogami, frytkami, zapiekankami by się przydało; w upały świetnym pomysłem byłyby zraszacze 

50. Brakuje możliwości płacenia bezgotówkowo w kawiarni 
51. Brakowało mi oznaczeń "wejście/ wyjście", nazw stref od których wchodzę (nie zawsze jest to 

jasne), drogowskazów gdzie jest jaka strefa na rozwidleniach. Nie wszystkie rośliny są opisane 
lub tabliczka jest na trawniku w głębi (powinny być na chodniku) np. w arboretum  
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52. Brakuje większej liczby ławek. 
53. Brakuje nam tabliczek z nazwami roślin 
54. 1 Niewystarczająca liczba ławek, ławki powinny być ustawione po obu stronach ścieżki by 

można było siedzieć przodem lub tyłem do słońca 2 W ogrodzie powinny znaleźć się także kosze 
na śmieci by ptaki nie miały do nich dostępu (zadaszenie, mniejszy otwór) 

55. Brak ławek w zacienionych miejscach; Brak opisów wielu roślin 
56. Na terenie całego ogrodu brakowało widocznych tabliczek z nazwami roślin. W Dziale roślin 

leczniczych i przemysłowych brakuje wyraźnego oddzielania gatunków roślin. Brakowało 
wyraźnych i widocznych tabliczek z nazwami roślin 2 Brakuje małej pasieki z pszczółkami przy 
skansenie 3 w dziale "roślin leczniczych i przemysłowych" brakuje wyraźnego oddzielenia 
gatunków jednego od drugiego 

57. Nowe ławki są bardzo ładne, ale przydałoby się więcej w niektórych miejscach, gdzie kiedyś były 
zostały zlikwidowane. Nie zmieniajcie arboretum, alejki są wygodne do spaceru.  

58. W ogrodzie brakuje (np.. MELEXA) do przewozu starszych osób; Nie ma w ogrodzie 
drogowskazów informujących gdzie toaleta oraz jaki to dział; Mała ilość ławek; Brak altanek, w 
których można się schować w czasie deszczu. 

59. Zdecydowanie brakuje toalet, wiele roślin, drzew, krzewów jest słabo opisanych (lub wcale nie 
są oznakowane), zaniedbane lub zniszczone tablice na ścieżkach dydaktycznych nie zachęcają 
do nauki.  

60. Brak oznaczeń, gdzie mieści się ogród botaniczny; wejścia również słabo oznaczone 
61. Brakowało oznaczeń większej ilości roślin 
62. Brakuje kierunkowskazów. Plac zabaw koniecznie do odnowy! Dajcie nam tu w miłym miejscu 

napić się kawy i dzieci niech mają co tu robić poza spacerem i cudem roślin. 
63. Drogowskazy 
64. Drogowskazy! Nie wiadomo gdzie iść. Na stawie mógłby być mostek. Może wieża widokowa 

przy labiryncie ? 
65. Brak oznaczeń. Trudno zwiedzać ogród zgodnie z mapką z drugiej strony nie można znaleźć 

miejsc, które chciałoby się zobaczyć. 
66. Brakowało mi kawiarni i równego chodnika 
67. Przydałyby się oznaczenia kierunków zwiedzania 
68. 1 Brak ławek przy wejściu. Przy skansenie również nie ma ławeczek. 2 W niektórych miejscach 

(na obrzeżach) jest ogród zaniedbany 3 Czy powstanie nowa restauracja ? 
69. Może dokładniejsze oznaczenia po drodze! 
70. Proponuję wdrożyć/ dodać więcej obszarów tematycznych. Podobnie jak ma to miejsce w 

Dobrzycy. 
71. Brak oznakowania do jakiego działu się wchodzi; Brak oznakowania WC (toalety); brak 

oznakowania niektórych roślin; Brak map ogrodu; Brak propozycji jak iść, ścieżek 
72. Chciałabym żeby kosiarki kosiły trawę w godz. np.. 7:00-9:00 tj. przed otwarciem ogrodu, a nie 

w czasie jego otwarcia. Przychodzę tutaj żeby odpocząć i hałas pracujących kosiarek mi 
przeszkadza. 

73. Rozmieszczenie map na terenie ogrodu, nie tylko przy wejściach opisania miejsc w których 
znajdują się ławki dźwięku.  

74. Brakuje dużego znaku zakaz wjazdu!! 
75. (Brakuje) Oznaczeń gdzie co jest; automat z pokarmem dla rybek i kaczek; Więcej informacji o 

roślinach 
76. (Brakuje) ciekawych gatunków roślin. Zwykły park, brak opisów do drzew. Nieskoszona trawa. 
77. (Brakuje) punktów gastronomicznych.  
78. Powinno być więcej oznaczeń.  
79. Tabliczki z napisami oraz drogowskazów więcej. 
80. (Brakowało) WC koło placu zabaw i może jeszcze jakieś huśtawki.  
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81. Obiekty w skansenie powinny być otwarte. 
82. Brak kraników z wodą np.. Obyć ręce lub się schłodzić.  
83. Brakuje "drogowskazów" do "części" ogrodów. Można zrobić jakąś mapkę czy to drukowaną czy 

w formie aplikacji.  
84. Więcej atrakcji w stylu ławeczki zasilanej człowiekiem. Np. coś co zaangażowałoby ręce lub 

nogi. Znaki orientacyjne w którą stronę i ile trzeba dojść i coś znajduje.  
85. (Brakuj)e dostatecznego oznakowania terenu, brak opisu krzewów, drzew, roślin, mało toalet.  
86. Opisy - tabliczki informacyjne z nazwami roślin odświeżyć.  
87. Wymiana płyt chodnikowych na kamienne. Grota - jaskinia z wodą pitno - źródło - wodospady. 

Brak możliwości wejścia do skansenu. Mętna ilość wody w zbiornikach.  
88. (Brakuje) mało zabawek do siedzenia 
89. P.S. Proszę o przywrócenie tablic z historią ogrodu. Nie rozumiem dlaczego zostały zdjęte. 
90. Braki, które można wyeliminować: więcej tablic informacyjnych z oznaczeniem miejsc stania; 

więcej punktów WC 
91. Punkty z wodą "pitną"; Jeszcze ze dwie toalety 
92. Ewentualnie brak małych tabliczek z oznaczeniem poszczególnych działów, pokazujących 

kierunki gdzie należy iść lub gdzie znajduje się WC. 
93. Mapka orientacyjna w formie ulotek; Hamak; Koc lub mata; Mało atrakcji na placu zabaw 
94. Plac zabaw za mały i mało atrakcji dla dzieci; Hamak 
95. Niektóre kosze na śmieci wymagają pilnej wymiany! 
96. Brakowało drogowskazów pokazujących kierunek konkretnych atrakcji, wyznaczonych 

najlepszych ścieżek do zwiedzania. 
97. Brakowało mi strzałek kierunkowych oraz informacji w której części ogrodu się znajduje. 
98. Brak - skończyły się zapiekanki 
99. Brak wyraźnego oznakowania działów ogrodu (wiosną tego roku moi teściowie nie obejrzeli 

wystawy tulipanów, gdyż nie potrafili do niej trafić); Chciałabym aby ogród był dostępny 
również z okresie zimowym np. w weekendy 

100. Brak wody w stawie z rybami, opisu niektórych roślin, dostatecznego oznakowania terenu, 
toalet 

101. Brakowało kawy :)  
102. Brakowało większej przejrzystości/ czystości zbiorników wodnych 
103. Większy plac zabaw, najlepiej drewniany lub inne przestrzeni dla dziecka do zabaw. 

Przydałoby się wyrównać alejki.  
104. Brakuje nazw przy niektórych roślinach. Czekam na zorganizowane zajęcia zielarskie lub 

oprowadzanie po ogrodzie. 
105. Odnowienie placu zabaw dla dzieci. 
106. Chętnie odpoczęłabym na leżaku w ciszy i spokoju. 
107. Przy bardzo wielu roślinach brak tabliczek z ich nazwami. Mógłby być jeszcze jakieś toalety 

na terenie ogrodu. 
108. Brak tabliczek z nazwami roślin, drzew. 
109. Brakuje - lepszej kawy , kawiarenki z wnętrzem, w którym można się skryć w wypadku 

deszczu. 
110. Brakuje dużej altany; Brakuje drugiej toalety 
111. Moim zdaniem w ogrodzie powinno być więcej toalet. Jest jedna i trudno ją znaleźć. Poza 

tym ceny w sklepiku są bardzo wysokie jak na "śmieciowe jedzenie" 
112. Przydałaby się ławeczka przy dużym stawie 
113. Za mało ławek w ciekawych miejscach, a dużo w ciemnej alei lipowej! Bardzo pięknie, 

spokojnie, miło.  
114. Sugestia zwiedzającego - powinny być tabliczki kierunkowe- gdzie dalej się udajemy. 
115. Brakowało placu zabaw dla dzieci.  
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116. Uwaga: Można by w Internecie lub w prasie lokalnej dać ogłoszenie o chętnych (w ramach 
wolontariatu) do pielęgnacji roślin. Chętnych chyba by nie brakowało. 

117. (Brakowało) oznakowania szlaków/ tras 
118. (Brakowało) płatności kartą w barku; brak zaznaczenia na mapie barku; miejsca dla matki z 

dzieckiem; mało zwierzyny (prawie) 
119. Brakowało mi opisu roślin, drzew, kwiatów. Brakowało mi zwiedzania chaty wiejskiej i 

zagrody. Proszę zadbać o ogród przy chacie warzywny, bo zgroza na to patrzeć. 
120. Wiosną tulipany, jesienią wszystkie kwiaty, ławeczki gdzie można odpocząć 
121. Więcej toalet w różnych miejscach bo czasem ciężko znaleźć toaletę; brakowało mi 

możliwości zakupu okolicznościowych gadżetów, pamiątek z ogrodu, możliwości pobrania 
wydawnictw typu przewodnik dla bardziej zainteresowanych; sklepu z roślinami 
produkowanymi w ogrodzie; ciężko wiedzieć jak trafić w dane miejsce, bardzo potrzebne są 
drogowskazy i oznaczenia działów. 

122. (Brakowało) oznaczenia tras; strefy tematyczne powinny się bardziej odznaczać; ciekawie 
ukształtować żywotniki i inne formy krzewiaste 

123. Przydałby się remont alejek - ciężko przejechać wózkiem z dzieckiem, przychodzę tu średnio 
3 razy w tygodniu i nieco mi to przeszkadza. To bardzo potrzebne i piękne miejsce. Cisza i 
spokój. Cudowna ta cicha część ogrodu od strony Retkini - mało ludzi.  

124. Na terenie arboretum i skansenu roślin mógłby powstać choćby mały punkt gastronomiczny 
i WC (żeby były dwa takie punkty w ogrodzie) Poza tym nie zmieniajcie się za bardzo :) 

125. Na alejce od wejścia przy ul. Krzemienieckiej brakowało mi ławek na przemian po obu 
stronach a nie tylko po prawej, tak samo przy liliowcach w tej alejce. Również brakuje ławek 
widokowych na największy staw, który obecnie jest zarośnięty przez sitowie. Jest to miejsce 
gdzie chętnie ludzie by siadali. Moje odczucia są takie, zresztą i inni zwiedzający zauważają że w 
ogrodzie są miejsca bardzo zaniedbane a stare ławki i kosze na śmieci nie wymienione. "6"-
oczko wodne jest bardzo zarośnięte, przez sitowie, co traci takie miejsce na urodzie. 

126. 1 Jest za mało ławek a jak są to większość jest w pełnym słońcu. 2 Ogród japoński nie jest 
japoński. Brak małej architektury typowej dla ogrodu japońskiego a także mało typowych roślin 
japońskich. 3 Bardzo zarośnięte stawy 4 Brak oznaczenia działów, kierunkowskazów do WC, 
sklepiku do wyjść, placu zabaw, skansenu 5 Brak drugiej toalety np. na arboretum 6 Brak 
biletomatów (ułatwiłoby to płynność przy wejściu do ogrodu 7 Za mało punktów 
gastronomicznych (przekąski dla dzieci i napoje) 

127. Byłabym usatysfakcjonowana, gdyby na terenie znajdowały się lepsze oznaczenia kierujące 
do poszczególnych części Ogrodu. Pomimo otrzymania mapki, miałem duży problem z 
trafieniem np. do skansenu. (Brakowało) EDUKACJI! I mądrej animacji. Edukacji nie tylko w 
postaci tabliczek przy roślinach, Tu potrzebny jest kontakt ze specjalistą, który w ciekawy 
sposób przybliży wspaniały świat przyrody. Ogród to niesamowita i niewykorzystana przestrzeń 
do spacerów tematycznych, gier z udziałem rodzin (i nie tylko). Z pewnością doskonale 
sprawdziłaby się aplikacja z grą, w którą podczas wizyty w Ogrodzie grałyby dzieci. W ogrodzie 
najważniejsza jest przyroda, że należy myśleć przede wszystkim o ich potrzebach, ale równie 
ważni są odwiedzający. Brakuje "dopieszczenia" ich. Połączenie relaxu, obecności w tej 
przestrzeni z działaniami artystycznymi, kulturalnymi (z pełnym poszanowaniem roślin), z 
ciekawą nowatorską edukacją, to coś czym moim zdaniem należałoby się zająć. 

128. Większa ilość toalet, jeszcze lepszego oznakowania, informacji o roślinach ale nie na 
tabliczkach bo nie każdemu chce się czytać, ale aby pracownicy ogrodu mogą opowiadać o 
roślinach, odpowiadać na pytania itd.. Koniecznie więcej toalet. Ogród jest wielki i bardzo 
ciekawy, ale sprawia wrażenie pustego, nic się w nim nie dzieje. 

129. Potrzebne są miejsca, gdzie dzieci mogą się pobawić np. plac zabaw z drewnianymi, 
ekologicznym urządzeniem, z pomysłem 

130. Dział systematyki roślin kiedyś był b. dobrze zorganizowany, wypełniony 
131. (Brakowało)  1 Kawki przy głównym stawie 2 Ogród różany 3 Przy skansenie zagroda z 
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małym inwentarzem (Kury, króliki, kozy). 
132. Leżaki przy kawiarni powinny być chowane gdy pada deszcz ponieważ po deszczu robią się 

na nich plamy i wyglądają nieestetycznie. Przy wejściu od st. Ul. Retkińskiej są piękne ogródki 
rabatowe. W miejscach niezagospodarowanych botanicznie, które oznaczyłam (arboretum i 
dział roślin leczniczych i przemysłowych) można by stworzyć jakąś stałą wystawę np. rzeźb 
sakralnych albo takich bajecznych klimatów jak w ogrodach "Hortulus" - polecam zerknąć. Na 
pewno wtedy więcej osób odwiedziłoby ogród choćby w celach konsumpcyjnych. Można by 
zrobić pewne dni w roku w których mieszkańcy Łodzi mogliby być zaangażowani w prace 
ogrodnicze.  

133. Na stronie Ogrodu Botanicznego istnieje adres ul. Krzemieniecka a można by poinformować 
ludzi, że są jeszcze inne wejścia (mniej oblegane). Np.. Przy ul. Retkińskiej nie widziałam 
żadnego napisu informacyjnego, że tu jest ogród botaniczny. Ogólnie wrażenie dobre, chociaż 
można by niektóre miejsca lepiej zagospodarować.  

134. Ławeczka przy jeziorku. 
135. Dużo niezagospodarowanej przestrzeni - krótko przystrzyżony -> może warto pomyśleć o 

łące kwietnej ? Za mało oznaczeń trasy - można się przy odrobinie szczęścia zgubić 
136. (Brakuje)  Tabliczek na roślinach z ich opisem, jest ich mało a niektóre nieczytelne 
137. Brakowało nam widoku czystego stawu z nenufarami. Jest zbyt zarośnięty. Kiedyś było dużo 

kwiatów (nieczytelny tekst), dziś nieciekawy obiekt do zdjęć i oglądania.  
138. Za mało ławek w cienistych  miejscach (cień w godz. 9:00-14:00). Ogród botaniczny to moje 

ulubione miejsce w Łodzi. Nie chcę żadnych zmian, o których słyszałam (np.. Dodatkowe punkty 
gastronomiczne). Ogród jest oazą ciszy i spokoju i możliwością obcowania z przyrodą, 
szczególnie dla tych którzy nie mają własnego ogrodu. Proszę, nie niszczcie tego.  

139. Rośliny jak i drzewa powinny być opisane. Niewiadmo, co która roślina lub drzewo 
przedstawia i gdzie rośnie. 3 lata temu jak tu byłam, było znacznie lepiej. Można było więcej się 
dowiedzieć z opisu. Teraz natomiast jest odwrotnie. Ogólnie bardzo jestem zadowolony. 
Skansen zamknięty, nie można wejść i zwiedzić. Oczekuje, że będzie lepiej niż do tej pory.  

140. (Brakowało) wskazówek do wyjścia. Uważam, że park nie jest atrakcyjny dla dzieci. Gdyby 
Państwo dodali po drodze postacie z bajek bądź owady pokazane w miły sposób i dodali do 
tego mapę dla maluszków z pewnością bardziej chętniej byśmy tu przychodzili z dziećmi. 

141. (Brakowało) 1 Oświetlenie w ogrodzie a raczej jego brak 2 Miło by było gdyby ogród był 
czynny cały rok, tak jak kupujemy karnety na cały rok! 3 Brak huśtawki na placu zabaw już 3 
sezony, plac zabaw, jest zaniedbany. 4 Brak miejsc do palenia. Spędzamy tu często dużą część 
dnia i brakuje miejsc do tego wyznaczonych. ; Przydałoby się "zaktualizować" regulamin i 
umożliwić dzieciom jazdę na rowerkach biegowych, rowery trójkołowe i czterokołowe już 
odeszły do lamusa. Idźmy z biegiem czasu, do przodu. Kocham to miejsce! Chodzę od lat! 

142. Nowe ławki! (Brakowało) Pawilonu zimowego/ palmiarni ? Kierunek zwiedzania ? Co obecne 
kwitnie - warte zobaczenia ? 

143. Więcej ławek / Emerytka 
144. Troszkę za mało ławek. Reszta ok 
145. Łatwiej byłoby zwiedzać ciekawe miejsca gdyby strzałki wskazywały jak do nich trafić. 
146. Mało ławek, brak niektórych informacji przy roślinach. 
147. (Brakuje) Tabliczek z oznakowaniem drzew (za mało). Bardzo zaniedbane stawy, strasznie 

zaniedbane alejki w części od strony Retkini do wymiany. Nie dla parku rozrywki! 
148. Mało tabliczek z nazwami drzew i krzewów 
149. Huśtawki dla dorosłych, toalety, mapki ogrodu. 
150. (Brakowało) Możliwości jazdy rowerem. Ogród jest za mały. Moi  ulubionym terenem są 

okolice ul. Hufcowej. Piękny, pusty teren, wiewiórki i zające. 
151. Opisy roślin (nazwy, czytelne tablice). Odsłonięcie zarośniętych alejek. Okres otwarcia  

ogrodu mógłby być 15.03-15.11 (ze względu na wydłużenie pór roku, łagodne zimy) 
152. Brak oznaczeń. Więcej ławek dźwiękowych. Brak całorocznego dostępu do ogrodu. 
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Odświeżenia koszy na śmieci i ławek. Więcej miejsca  na rowery. Poprawy ścieżek. 
153. Brakuje oznaczeń gdzie co jest. Odświeżenie ławek i koszy i dobrze by było żeby było 

otwarte cały rok. Nieczytelna mapa. 
154. Brakowało! Zieleń na bukszpanie, czy nie ma oprysku na tę chorobę. W zeszłym roku też 

zwróciliśmy na to uwagę.  
155. Ogólnie brakuje mi toalety w części ogrodu od ul. Hufcowej. Podobają mi się roślinne figury, 

może zrobić takie w Łodzi. 
156. Najbardziej to brak toalet (1 toaleta na tyle hektarów) 
157. Brakowało mi informacji gdzie jestem i w którą stronę iść do konkretnych działów 

tematycznych 
158. Ciężko zaznaczyć trasę jeśli nie wie się gdzie jest. Brakuje drogowskazów lub jakiejkolwiek 

innej informacji na jakim dziale się znajdujemy. 
159. Brakowało: ławek 
160. Należy wykonać odnowienie dróg i alejek aby mogli z nich również korzystać osoby na 

wózkach, zamontować nawodnienie kolekcji 
161. Brakowało mi ławek z oparciem przy ziołach. Podoba mi się dużo zieleni, spokój, cisza. 

Brakuje mi go zimą! (ogrodu).  
162. Możliwość wjazdu rowerem. Ogród jest za mały. 
163. Gdzieś w tej leśnej części mogłyby być ze dwie ławki, tam na ścieżce przy bukach i grabach. 

Tylko ta ławka tam "w lesie", ale jak nie ma to też dobrze, bo mniej osób tam chodzi i "las" 
przez chwilkę chociaż jest tylko mój. 

164. Chodnik prosi się o wymianę (płyta -> kostka) 
165. Zaznaczyłam miejsca, w których brakuje ławek (zieleń parkowa; dział roślin leczniczych i 

przemysłowych). W miejscach atrakcyjnych np.. Z widokiem na staw - jeden cy drugi, czy na 
polanę, ławek jak na lekarstwo. Prosimy o więcej ławek, ponieważ dużo starszych osób 
przychodzi, ale i młodzi siadają. Ogólnie jest bardzo ładnie, ogród zadbany. Nie ma jeżdżących 
rowerów, psów biegających. Jest w miarę cicho i przyjemnie. Dziękujemy.  

166. Przeszkadza mi widok wieżowców na Retkni, ogród jest ładny, a one psują krajobraz. Fajnie 
gdyby tam były wysokie drzewa przesłaniające te kolosy betonowe, chociaż nie wiem czy 
istnieją takie wysokie drzewa. 

167. (Brakuje)  Strzałek, gdzie co jest. Oznaczeń gdzie aktualnie jestem. Kaczkomatów i innych 
prostych i ekologicznych atrakcji dla dzieci. Budynku z wystawami przyrodniczymi. Sklepiku z 
pamiątkami. Ładnych ciągów pieszych, te co są wyglądają na stare. 

168. 1 Brak oznaczeń z kierunkiem działania 2 Brak tabliczek opisujących krzewy 3 Przydała by się 
jeszcze jedna toaleta w ogrodzie 

169. Brak pracowników wykwalifikowanych (więcej). 
170. (Brakowało)  Ubikacji w kilku miejscach; ławek zwłaszcza w cieniu; map ogrodu na rozstajach 

dróg ułatwiających orientację w terenie (gdzie się znajdujemy, gdzie iść); tabliczek 
informacyjnych przy roślinach; miejsca/ miejsc ławek pod zadaszeniem na zjedzenie własnego 
lunchu; poidełek/ źródełek wody pitnej do uzupełnienia własnych braków 

171. Poprawić można ewentualnie tylko węzeł sanitarny. Inwestycje - tylko w rośliny. Restauracja 
- nie!!! Betonowanie alejek - nie !!! Dość wylewania betonu, chociaż w tym wyjątkowym 
miejscu jakim jest Ogród Botaniczny. Nazwa wskazuje że jest to miejsce dla roślin a nie dla 
betonu. 

172. (Brakowało) tabliczek z nazwami roślin przy konkretnych okazach lub grupach roślin; tablic o 
określonej ciekawej tematyce na stelażach w pobliżu bufetu i WC oraz działu systematyki roślin. 

173. (Brakuje) Ciepłego posiłku - g. 12-13 np. prosta zupa, naleśniki, jajecznica! Ogród jest piękny, 
jest rozległy, czysty. W samym ogrodzie - przyroda - nic mi nie brakuje. Jak zwykle brakuje 
zaplecza, wafelek i herbata nie spełniają moich oczekiwań. Ogród jest piękny, czysty, zadbany. 
Rośliny o różnych porach roku są fascynujące. Piękna jest łąka gdzie rosną piwonie, także 
liliowce i tulipany, także skansen wiejski. Brakuje budynku , lokalu gdzie można wypić kawę, 
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herbatę - bywa że jest chłód i wiatr. 
174. Uporządkowanie terenu przy działaniach oznaczonych na poprzedniej stronie - zieleń 

parkowa, dział roślin leczniczych i przemysłowych i dział flory polskiej. Przez to rośliny, które 
chciano zaprezentować nie są czytelne dla laików. Ogród piękny, część północna wymaga 
dopracowania. Obecnie robi wrażenie zupełnie zdziczałej, choć gatunki egzotyczne są dobrze 
widoczne. Wizyta bardzo udana - ogród robi duże pozytywne wrażenie. 

175. Brakowało altany zadaszonej z miejscem gdzie można zjeść swoją kanapkę i wypić swoją 
herbatę z termosu; brakowało punktów (dyskretnych) typu "tu jesteś" ze zorientowaną mapką; 
brakowało tablic informacyjnych 

176. Prosimy oznakować ścieżki w ogrodzie. Pokierowała nas dopiero pani w sklepiku. Może 
warto by powiększyć skansen o kolejne zagrody ? Na pewno tu jeszcze wrócimy i zabierzemy 
nasze wnuki.  

177. Brakowało toalety (w drugiej części ogrodu); punktów z wodą pitną, tablic informacyjnych z 
ciekawostkami oraz mapą (z zaznaczonym gdzie aktualnie się znajduję). W dłuższym okresie 
czasu mile widziane byłoby organizowanie np.. Warsztatów fotograficznych bądź kilka razy w 
sezonie umożliwienie dla nich wstępu np. podczas wschodu słońca. 

178. (Brakowało) tabliczek z podpisami drzew i krzewów, szczególnie w bardziej "dzikich" 
częściach ogrodu. Przydałoby się oczyścić niektóre zbiorniki wodne.  

179. 1 Brak tablic z kierunkiem zwiedzania!!!  2 Brak oznakowania drzew i krzewów 3 Brak 
oznakowania, gdzie znajduje się toaleta. Podobno jest jedna tylko, gdzie? 4 Mapka jest 
nieczytelna 

180. Tak, brakuje dodatkowych specjalistów botaników i ogrodników, zwiększenie z 18 do 44 przy 
67 hektarów liczby pracowników. Brakuje dofinansowania dla pracowników brakuje 
dofinansowania dla pracowników, brakuje ankiety dobrze sporządzonej przez lub w współpracy 
z zarządem  Ogrodu Botanicznego. Potrzeba botaników nie kelnerów w nowych obiektach.  

181. Stoisko z próbkami owoców, które rosną w Ogrodzie - do spróbowania, z objaśnieniem.  
182. Brakuje oznaczeń tras, kierunków, w które należy pójść , by w określone miejsca (gubiłam się 

i nie byłam pewna, w którą stronę mam pójść - chociażby by udać się do wyjścia). Przydałoby się 
również miejsce (sklep), gdzie można by kupić sadzonki różnych roślin, które rosną w ogrodzie. 
Mogłaby powstać też aplikacja z mapką ogrodu i z informacjami o roślinach i zwierzętach tu 
występujących.  

183. Z kamieni można korzystać tylko przy dobrej pogodzie. Brak miejsca, gdzie można usiąść , 
wypić kawę, herbatę (coś zjeść) w razie złej pogody, deszczu lub wiatru.  

184. Brak tabliczek oznaczających nazwy: kwiatów, krzewów, drzew. Te tabliczki które były nie 
można bylo ich znaleźć (były pochowane wśród gęstwiny liści!!) Brakowało nam wiadomości o 
ciekawych gatunkach roślin, które nas interesowały. Nie umiem czytać mapki, brak oznaczeń na 
alejkach o kierunkach zwiedzania. Chcielibyśmy aby tabliczki z oznaczeniami nazw był bliżej 
alejek a nie chcielibyśmy wchodzić na trawniki. Miejmy nadzieję, że nasze uwagi zostaną wzięte 
pod uwagę i w przyszłości będzie to bardziej owocny spacer. Inny ludzie podzielali nasze uwagi. 
Mogę podać mój nr telefonu do dalszych rozważań …………….... 

185. (Brakowało) Tabliczek z nazwami roślin w wielu miejscach, roślin na niektórych rabatach 
(nawet mimo istniejącego pasa). Wiele alejek ma zniszczoną nawierzchnię, na wielu rabatach za 
dużo chwastów. Trzcina, sitowie lokalnie zaczynają (nieczytelny tekst). Ławki z ostatniego 
zakupu bardzo niewygodne- oparcia: o przekroju kołowym wbija się w plecy, przekrój 
prostokątny o płaskiej powierzchni oparcia  jest dużo wygodniejszy. Niektóre ekspozycje np. lilie 
likwidowano bądź przemieszczano. Potrzebna informacja. Działy dobrze by było podzielić na 
sektory. (Nieczytelny tekst). Wypisać eksponowane rośliny sektorami np. sektor 1  z 1.1 .. i 2.2 .. 
Sektory oznaczyć w terenie. Wydać folder ze spisem.  

186. (Brakowało) Tak więcej ławeczek do siedzenia. Wydłużany czas pracy ogrodu do godz. 22:00 
latem, a teraz chociaż do 20:00. Możliwość grillowania za pieniądze dla ludzi. Cieszę się ,że jest 
taki ogród to cud natury.  
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187. Szanowni Państwo, w ogrodzie botanicznym generalnie brakuje mi fontann. Uważam, że 
woda bardzo relaksuje i uspokaja i fontanny usytuowane w różnych miejscach grodu znacznie 
upiększyłby ten teren i dodały uroku. Ponadto, uważam że należałoby oczyścić i pogłębić stawy. 
Mam wrażenie, że wkrótce stawy istniejące w ogrodzie całkiem zarosną i wyschną.  

188. (Brakowało) ławek, trochę jest nowych, trochę starych, w niektórych miejscach brak; koszy 
na śmieci; widocznych i czytelnych tabliczek z polskimi nazwami roślin, w wielu miejscach 
tabliczek brak; chata za skansenem niestety była zamknięta - kiedy jest otwarta ?; kiedyś po 
stawie blisko wejścia głównego można było przejść po kamieniach teraz kamieni w stawie już 
nie ma (brak "ścieżki") a staw jest w większości zarośnięty.  Szkoda. To była jedna z głównych 
atrakcji!' oznakowania alejek, która prowadzi gdzie. Czasami można się zgubić, w którą stronę 
iść.  

189. Klika stołów piknikowych w różnych częściach ogrodu. Lepsze ścieżki - niektóre wymagają 
remontu. Więcej tabliczek informacyjnych o roślinach, szczególnie w części 7-8, mijałam sporo 
drzew i krzewów i nie miałam jak się dowiedzieć co to jest. Woda w stawach.  

190. Brakuje szumu wody, jakiejś kaskady, fontanny no. Koło labiryntu. Stawy mogłyby być 
oczyszczone. Powinno być więcej ławek w cieniu, w bardzo ciepłe dni jest "polowanie" na takie 
ławki. Ławki powinny być wygodniejsze od tych zakupionych ostatnio, chyba nikt na nich przed 
zakupem nie siedział dłużej niż 10 min. są ładne ale niewygodne.  

191. *Zaplecze gastronomiczne - przyjemnie że jest takie miejsce gdzie przy kawie można 
przysiąść i poobserwować przebiegające wiewiórki. Dobrym rozwiązaniem są leżaki, to opinia 
mojej mamy z którą niegdyś przyszłam i spędziłyśmy dobre 3 godziny czytając książki i 
rozmawiając. Nie chciałabym aby zaplecze gastronomiczne zwiększyło się, na pewno odbiłoby 
się to na przyrodzie a to ona jest tu centrum. Dobrze jeśli w przyszłości mógłby być tu 
serwowane bardziej zdrowe produkty (domowe wypieki, ciastka) owoce, mleko roślinne. 
Przychodzą tu dzieci i starsze osoby, dobrze żeby miały wartościową alternatywę przekąsek. 
*Oznakowanie flory - czasami gdy coś zachwyca nie zawsze można zidentyfikować, cóż to za 
okaz, ujednolicony system oznakowania byłby mile widziany :) Może aplikacja ? * Osobiście 
brakuje mi ogrodu zimą, rozumiem względy logistyczne i ekonomiczne jednak może warto by 
rozważyć choćby otwarcie w weekendy ? 

192. Brakuje mi OGRODU, wtedy kiedy jest zamknięty. Dlatego proszę jeśli to możliwe o 
zlikwidowanie, albo przynajmniej odwrócenie okresu zamknięcia OGRODU. Sądzę, że podobnie 
myślą wszyscy mieszkańcy Retkini. Jest to powiem, zwłaszcza w czasach pandemii, 
najbezpieczniejsze miejsce spacerów i do tego takie ładne.  

193. Niczego mi nie brakowało. Fajnie, jakby do Ogrodu można było przychodzić cały rok, a nie 
tylko kilka miesięcy w roku. W kawiarni przydałaby się opcja jakiejś ciepłej zupy (takiej 
domowej, nie z proszku) NIE - dla restauracji, chyba że takiej jak bar Poranek w Słupsku - takiej 
smacznej. Myślę, że większość odwiedzających nie ma budżetu na drogie jedzenie. 

194. 1 Brak restauracji gdzie można by zjeść obiad (chociaż w weekend). Zapiekanka, lody to nie 
wszystko. 2 Przydałaby się dodatkowa toaleta! Bo do tej przy barze stoją kolejki. Brakuje 
możliwości spaceru po Ogrodzie w okresie zimowym. W innych miastach ogrody są czynne cały 
rok. Jest tu dużo drzew iglastych, alpinarium i chętnie spacerowalibyśmy także zimą. Zbyt długa 
jest ta przerwa. 

195. 1 Jeszcze przynajmniej 1-2 szaletów na przeciwległym krańcu ogrodu, byle nie Toyek ! 
(ohyda!) 2 Częstszych zabiegów usuwania ze ścieżek gałęzi i liści, kosze są opróżniane 
wystarczająco często. 3 Brakuje następnych 15-20 hektarów ogrodu od strony zachodniej w 
kierunku na Brus 4 Ogrodzenie wystarczy pomalować, obudować a nie wymieniać jak 
postulowano na spotkaniu 12 września! 

196. Podpisów niektórych roślin,, map w większej ilości miejsc. Przyjemne ciche miejsce. 
197. Pozytywne, jak zawsze, lubię to miejsce bo jest ciche, bez psów. Po raz pierwszy przeszliśmy 

przez labirynt, bardzo fajna atrakcja. (Brakowało) tabliczek (oznaczeń) na drzewach z ich 
nazwami. Możliwości przejścia przez staw po kamieniach (blokach skalnych) 
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198. Lubię to miejsce bardzo. Można wiele poprawić ale do tego trzeba pieniędzy miasta :) A ta 
ankieta nie daje mi się wypowiedzieć! A chciałbym aby ogród był otwarty CAŁY ROK! I nie musi 
być wcale odśnieżany w zimę... 1. Brakuje tabliczek z opisami roślin 2. Zlikwidowaliście 
automaty z ciepłymi napojami. Dlaczego? 3. Chciałbym zobaczyć kolekcję lilii których właściwie 
nie ma. 4. Często kosicie łąki, przydałaby się łąka kwietna.  

199. Matylda lat 6: Brakowało bratków przy alejce wejściowej od strony Kusocińskiego i od strony 
Retkińskiej. Brakuje mostka na rzece i więcej kamieni. Agata: Mi brakuje więcej kwiatów w 
rabatach i ciekawych kwiatowych i roślinnych aranżacji. Za mało jest również tabliczek z 
nazwami, ciężko je znaleźć. Fajnie jakby były nowe ciekawe rośliny, kolorowe, pachnące, 
rzucające się w oczy, co by przyciągało ludzi np. na wzór ogrodów angielskich albo francuskich, 
zadbane i pielęgnowane. Zawsze lubimy spędzać czas w ogrodzie botanicznym. Ogród często 
nas czymś nowym zaskakuje np. którego razu spotkałyśmy zaskrońca. Czujemy się tu jak byśmy 
wyjechały za miasto. To enklawa spokoju, można znaleźć miejsca więcej uczęszczane jak i 
spokojne i ukryte zakamarki.  Labirynt i górki super. 

200. Mało tabliczek przy roślinach, kwiatach i drzewach. Więcej informacji - proszę. Piękny ogród, 
dobra pogoda, miły relaks i wypoczynek 

201. Brakowało punktów gastronomicznych (tanich!) 
202. Mało tabliczek informacyjnych na drzewach. Ogród piękny, zadbany, czysty, pięknie 

przystrzyżone trawniki, miło spędziłam czas w okoliczności przyrody roślinności egzotycznej 
203. Na zaznaczonym obszarze ogrodu (dział roślin leczniczych i przemysłowych; dział flory 

polskiej; arboretum) (mało uczęszczanym) po niewielskich naprawach asfaltowych ścieżek 
zorganizowałabym zamknięty raz w tygodniu (np.. W sobotę lub w niedzielę) dla rolkarzy tor. 
Bardzo ożywiłoby ten "martwy teren" ku uciesze rolkarzy. 

204. Bardzo lubię tu przychodzić. Tam gdzie x (skansen roślinny)brakuje mi dużego jeziora z 
mostem i ogrodem japońskim.  Brakuje WC przy placu zabaw. 

205. Wszechobecna uspokajająca zieleń. Brak wielu nazw drzew. Ogólnie brak wielu tabliczek z 
opisem - nazwą. 1. Brak zielonych bukszpanów 2. Ogólnie brak w Ogrodzie pięknego rosarium 
3. Brak wielu tabliczek z opisem, nazwą 1. Brak działań w kierunku ograniczenia skutków plagi 
ćmy bukszpanowej 2.  Astry piękne - ale dlaczego zdewastowane 3. Piękna zieleń, cisza i spokój 

206. Spacer udany. Podobało nam się. Dużo koszy i ławek. Brak map, wyznaczonych tras, jakiegoś 
kierunku spaceru żeby zobaczyć konkretne rzeczy. 

207. Brakowało mi lepszego oznaczenia gdzie są dane strefy. Ogród jest ok, jeśli ktoś chce się 
przejść ot tak na spacer. Wspinaczka po skałkach bardzo fajna. 

208. Dużo miejsc niezagospodarowanych, można by jakieś urozmaicenia wprowadzić. Brakuje 
drogowskazów np.. Plac zabaw, toalety itp.. Tras, wyjść 

209. Jestem zszokowana, że na tak dużym terenie jest tylko jedna toaleta (w sensie, że tylko w 
jednym miejscu). Nie ma tabliczek w ogrodzie, jak trafić do tej ubikacji. W środku nie ma mapy, 
gdzie się akurat znajdujemy, Mało tablic z opisami roślin.  Niestety widziałam, że wiele osób 
załatwiało swoje potrzeby pod drzewkami. Szkoda, że tak się dzieje. Plac zabaw mógłby być 
bardziej atrakcyjniejszy dla dzieci. Jest mały i mało w nim sprzętu do zabawy. Mam wrażenie, że 
ogród zbyt mało pielęgnowany.  

210. Brakowało: 1. Wody w niektórych zbiornikach i roślin wodnych 2. Wyznaczonej, 
proponowanej ścieżki spaceru 3. Tabliczek przy niektórych roślinach. Super, że jest tutaj tak 
dużo i naturalnie, zarośnięte ścieżki itp.. Ma się wrażenie,  że to naturalne środowisko roślin, a 
nie sztucznie stworzone przez człowieka. Super, np. w porównaniu do krakowskiego ogrodu. 
Bardzo duży obszar.  

211. Brak atrakcji w sobotę i niedzielę poprzez zorganizowanie na terenie ogrodu botanicznego 
kiermaszów i pokazów np.. Ludzi którzy kolekcjonują itp.. Chętni na powyższe powinni być 
zwolnieni z kosztów ekspozycji.  1. Uważam że ceny biletów jednorazowych są za wysokie.  

212. Mało kierunkowskazów. Super miejsce do relaksu, zwiedzania, dużo fajnych miejsc. Ławeczki 
gadające mega super. Polecam każdemu na wspólny rodzinny wypad. Na pewno tu wrócę na 
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wiosnę. 
213. Ogród jest piękny i zadbany. Według mnie powinien funkcjonować przez cały rok. Gdyby 

jeszcze córka mogła jeździć na deskorolce lub rowerze byłoby cudownie. Ludzie powinni 
przestać palić papierosy. Kontrola ludzi, którzy przemycają psy lub alkohol.  

214. Dzisiaj spacerowałam krótko, bo głównie zależało mi na wykupieniu karnetu, od dnia 
7.09.2020 = do września 2021r., ale powiem, napiszę, że odgród botaniczny znany od lat i 
bardzo cenię wszystko, bo kocham przyrodę i ten nasz ogród. Jednak nie wyznaczając miejsca, 
poproszę (mam ponad 70 lat) dla Seniorów znaleźć miejsce rekreacyjne np. Fitness Park. 
Głownie zależy mi na tzw. "wiosłach" , coś takiego co gdy przysiądę na chwilę będę też mogła 
powiosłować i "stracić" zbędne kilogramy. Bardzo proszę! Jak wyżej pisałam Ogród kocham od 
lat, gdy jeszcze był całkowicie otwarty i wracając  z pracy szlam przez  park do domu na ul. 
Hufcowej. Dziękuje za możliwość złożenia prośby. Dziękuję za radość jaką czerpię z pobytu w 
ogrodzie botanicznym.  

215. Generalnie przez te dwa dni zwiedziłem niemal cały ogród. A przynajmniej większą jego 
część. 1. Brakowało mi możliwości płacenia kartą w kawiarni ogrodu.  Akurat miałem ochotę na 
kawę, a nie miałem gotówki, więc musiałem zrezygnować. Myślę, że wiele osób miało 
podobnie... Szczególnie w dzisiejszych czasach taka możliwość powinna być. 2. Druga uwaga - 
sugeruję (może w ramach budżetu obywatelskiego) jest taka możliwość), remont tej głównej 
drogi zaraz przy pierwszym wejściu. Te stare, brzydkie płyty należałoby wymienić na jakąś ładną 
kostkę itp. P.S. to się bardzo źle fotografuje.   A przede wszystkim nie jest to wygodne do 
chodzenia. W ogrodzie byłam aż trzy razy. Raz w sobotę i dwa razy w niedzielę. Na pewno jest 
to efekt wprowadzenia weekendowego wejścia za 1 zł :) ale nie żałuję! Dawno nie byłam w 
Botaniku , więc na pewno taka okoliczność to była dobra okazja. Jak widać po ilości osób 
odwiedzających ogród to był bardzo dobry pomysł. Choć przyznam szczerze, że nie przepadam 
za takimi tłumami. I na szczęście pogoda też dopisała. 

216. Ogród cudowny. Szkoda tylko, że nie ma nic zdrowego w sklepiku w ogrodzie. Dużo dzieci, 
które jedzą niezdrowe jedzenie. Żadnych owoców! Kupiłyśmy lemoniadę i okazało się, że to sok 
z wodą. Koszt 10 zł. Prosimy o zdrowe jedzenie 

217. W kilku miejscach chodniki są w złym stanie, trudno tam jechać z wózkiem (wejście od 
Babickiego); Odczucia po dzisiejszej wizycie mam wspaniałe, na zewnątrz bloki, hałas, 
samochody, a jak się wejdzie do ogrodu wszystko znika, jest miło, cicho i relaksująco; wspaniałe 
są te nowe ławki estetyczne i wygodne; zaskoczył nas dziś deszcz, nie było gdzie się skryć przed 
nim, altanka była już wypchana ludźmi zanim do niej dobiegliśmy 

 

II OPINIE 

OPINIE 
1. Było pięknie, jak zawsze, nie tylko wiosną! Wspaniały labirynt, super atrakcje dla dzieci. 

Podobnie jak możliwość wspinania się na skałki. Mimo natłoku osób Panie w kasach były bardzo 
miłe i obsługiwały kolejkę. Dziękuję! 

2. Wszystko było w porządku. Jestem bardzo zadowolony. Szkoda, że niektóre rośliny (w 
szczególności bukszpan) były uschnięte. Poza tym wszystko wygląda bardzo dobrze :) 

3. Tak, brak jest nasadzeń jesiennych kwiatów, róż, wrzosów - są ale poczochrane, zaniedbane. 
Skalniaki też nie takie jak przed laty, po których spływała woda niczym strumyki górskie. Stawy 
wołają o pomoc - gdzie są tamte, teraz dużo trzciny i brzydkie lilie wodne - wyschnięte i bardzo 
nieestetyczne. Owszem jest sporo miejsc gdzie można przysiąść, odpocząć i posłuchać z 
ławeczek ciekawostek związanych z fauną i florą, zjeść - to też się liczy! No cóż, pomimo dużych 
niedociągnięć warto odwiedzać to miejsce ze względu na zieleń która pozostała i powietrze, 
które w tej części Łodzi jest bardzo czyste. Może wreszcie ktoś pomyśli o szybkiej naprawie tego 
kiedyś wspaniałego dzieła. A przecież od marca do ponownego otwarcia można było już coś 
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zdziałać, naprawić starty. Z poważaniem Ewa 
4. Relaks wśród zieleni, szkoda że taki mały obszar 
5. Wszystko było pięknie. Dziękujemy za tę inicjatywę. Emeryci 
6. Nie. Mankamentem było bardzo dużo ludzi z czym do tej pory się nie spotkałem, a jestem 

częstym bywalcem tego pięknego miejsca. W okresie pandemii to szczególne miejsce w którym 
czuje się bezpiecznie z uwagi na możliwość izolacji. Piękna radość pomniejszona nieco zbyt 
dużym tłokiem 

7. Kocham to miejsce, mieszkam w tej okolicy od 1970 roku. Tutaj przychodziłam z moimi dziećmi, 
a potem wnukami. Martwi mnie tylko, że prawdopodobnie część ogrodu będzie przeznaczona 
na zabudowę. Jest to krótkowzroczność decydentów w ograbianie ludzi z terenów zielonych. 

8. Niczego nie brakowało. 
9. Nie brakowało niczego, ale smutne że rabaty są tak zarośnięte. 
10. Niczego nie brakowało. Odczucia bardzo pozytywne. 
11. Niektóre ścieżki i chodniki są mniej zadbane, popękane. Słabo oznakowany ogród. Ogólnie 

bardzo dobre (odczucia). Ładne widoki, miło spędziliśmy niedzielę. Tylko sklep torchę drogi, 
mały wybór. 

12. Wszystko ok. 
13. Ogród ogólnie mi się podoba i jest zadbany. 
14. Podobało nam się arboretum 
15. Będą jeszcze piękniejsze gdy zaczną się przebarwiać (ogród japoński). Spaceruję prawie 

codziennie więc dziś brakowało mi ciszy, tłumy ludzi. Oczywiście żartuję. Nie tylko po dzisiejszej. 
Smutny jest dział kolekcji roślin ozdobnych. Dlaczego ciągle straszą zniszczone przez ćmę 
bukszpanową bukszpany, ani to ozdoba ani nadzieja że w przyszłym roku odrosną. Mało 
kwiatów jesiennych np. dali, ale hortensje piękne! Ogólnie cieszę się, że ogród istnieje. 

16. Nieco zarosły, ale ogólnie piękny jak zawsze. 
17. Dobrze, że to miejsce istnieje i że jest tak prowadzone 
18. Niczego nie brakowało. Super, pogoda piękna, cisza i spokój 
19. 1. Skansen z chatą jest super 2. Część ze stawami niezwykle malownicza 3. Ogromny plus za 

kawiarnię z pyszną kawą i toaletą 4. "Gadające ławeczki" z ciekawostkami odnośnie ssaków - 
fajne rozwiązanie 5. Kwiaty, jak najwięcej kwiatów 

20. Miło, przyjemnie polecam wszystkim 
21. Bardzo lubię Ogród botaniczny , zwłaszcza że tu blisko mieszkam. Spaceruję jednak na ogół bez 

celu, ze względu na powietrze, lubię patrzeć na zielen i kwiaty i lubię również ciszę, którą 
odczuwa się w momencie wejścia do ogrodu. W poprzednim okresie lubiłam także różne 
imprezy które się tu odbywały 

22. Dziś czujemy pragnienie. Czekamy na labirynt. Brak piwa, jak by było nawet po 25 zł nie było by 
problemu z nałogowcami 

23. Brakowało fajnej kawiarenki. Naładowałam się pozytywną energią, jak zawsze. 
24. Jak zawsze pozytywnie 
25. Część od strony Brusa jest zaniedbany, ale dobrze się odpoczywa. Odczucia pozytywne.  
26. Bardzo przyjemny spacer na czas pandemii, akurat ławki edukacyjne 
27. Cudowne powietrze. 
28. Dobrze, że Łódź ma takie ciekawe pod każdym względem miejsce jak Ogród Botaniczny 
29. Ogród jest urządzony bardzo dobrze i nie wymaga żadnych zmian 
30. Ogród jest znakomicie zagospodarowany. Podobało mi się wszystko w szczególności skansen. 
31. Zagospodarowanie ogrodu jest bardzo dobre. Cenię spokój, ciszę i harmonię krajobrazu. 

Szczególnie podoba mi się skansen oraz alpinarium. Świetne są asfaltowe alejki, dobre 
wkomponowanie roślinności. Wspaniale współpracują akweny i roślinność. 

32. Szkoda, że nie można było odpocząć nad jeziorami gdyż są całe zarośnięte 
33. Pozytywnie. Trochę mało roślin egzotycznych 
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34. Bardzo pozytywnie. Dziękujemy, 
35. Jest cudownie. Jesteśmy co m-c, bardzo zadowolona. Jest cisza, spokój i niepopsute wygodne 

ławki, staramy się zwiedzić cały ogród. Dziękujemy. 
36. Bardzo miło spędzony dzień 
37. Podobało mi się :) 
38. Ogólnie bardzo czysto i zadbane 
39. Wszystko ok. Zadbane miejsce do spacerów i odpoczynku. 
40. Zaniedbana trawa (w Arboretum i Dziale flory polskiej). Bardzo miło i przyjemnie się spędza tu 

czas. Aby tak dalej. Pozdrawiam Andrzej 
41. Za mało ławek. Bardzo ładny i zadbany ogród. Bardzo dobre miejsce na spacer z cichymi 

zakątkami. Robi bardzo wrażenie zróżnicowanie rodzajów ogrodów. Dziękujemy za wspaniały 
ogród w naszej Łodzi. 

42. Wspaniale, przyjemnie, rewelacyjnie. Nie brakowało niczego. 
43. Jestem rozczarowany.  
44. Niektóre rośliny były uschnięte np. Karczoch (w dziale roślin leczniczych i przemysłowych). 

Brakuje toalety, jedna na cały ogród to stanowczo za mało. Plac zabaw dla dzieci trochę 
przestarzały i mało atrakcyjny. W ogrodzie botanicznym poza wiosną brakuje pięknych, 
kwitnących kwiatów. Uwielbiam ogród botaniczny, cudowny relaks, nowe ławki, dużo miejsc do 
odpoczynku. Najważniejsza jest przyroda, która w ogrodzie zachwyca. Doceniam też porządek i 
czystość oraz miła obsługa w kasie. 

45. Wydaje mi się, że jest mało pracowników bo ogród mógłby być w lepszym stanie. 
46. Ogród jest zapuszczony, czyli zachwaszczony, rośliny nie zabezpieczone przed np. 

przewróceniem 
47. Było pięknie, pogoda cudowna, spacer wspaniały. Odczucia są wspaniałe, świeże powietrze od 

drzew i roślin pełnia szczęścia. 
48. Podoba mi się prawie wszystko. Brak trochę roślin wiejskich w ogródku przy chatce 
49. W skali od 1-10 oceniam na 10 
50. Z pewnością niczego mi nie brakowało i Ogród jest jednym z nielicznych miejsc, na które nie 

szkoda mi moich podatków. Przeczytałam kiedyś w Internecie, że łódzki ogród nie ma 
spektakularnych miejsc. Ja ich nie oczekuję. Ten "tajemniczy" ogród jaki mamy teraz jest idealny 
na każdą porę roku. Zdecydowanie nie brakuje mi niedzielnych tłumów, kiedy wstęp był po 1 zł. 
Odczucia mogą być tylko pozytywne, może chwilami jest zbyt mało informacji lub gdzieś 
"zginęły" w roślinach choć jestem zdecydowaną przeciwniczką "gadających" ławek. 

51. Wszystko pięknie. Odczucia cudowne powietrze bardzo dobre, miło się oddycha 
52. Wszystko było dobrze. Ogólnie zadbany, czyste przyjemne miejsce na spacer, różnorodna 

roślinność 
53. Za dużo chwastów i ogólnie mniej czysto niż w poprzednich latach, ale bardzo lubimy nasz 

ogród botaniczny. Życzymy większych funduszy i więcej pracowników, chyba trzeba to ciężko 
wywalczyć. Życzę powodzenia. 

54. Wypoczęłam. Niczego nie brakowało 
55. Niczego nie brakowało. Brawo za ławki. Chwasty w ciągach kwiatowych.  
56. Jak zawsze miło :) 
57. Ogród botaniczny w tej formie powinien pozostać dla zwiedzających. Wspaniałe miejsce, 

wizytówka Łodzi 
58. Jestem bardzo częstym gościem. Ogród jest idealny do wypoczynku, nic bym nie zmieniała 

(prace porządkowe) cała reszta jest super. Za modernizację planowaną dziękuję, jest super. 
59. Pozytywnie :) Mogłoby być mniej ludzi 
60. Jestem bardzo zadowolona. Ogród botaniczny jest moją odskocznią od codzienności oraz 

spokoju po pracy.  
61. Ogród w obecnej formie jest naprawdę fajny, ciekawe są zarówno części tematyczne jak 

alpinarium, ogród cienia, stawy jak i boczne, bardziej dzikie rejony, które warto zostawić z jak 
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najmniejszą ilości ingerencji. Toalety dziś budziły zastrzeżenia 
62. Bogata roślinności oraz urokliwe miejsca przy stawach 
63. Dotleniłam się 
64. W pełni zadowolona 
65. Było super 
66. Ogólne wrażenia bardzo dobre 
67. Jak zawsze bardzo dobrze. Niczego nie brakowało 
68. Miło spędziłam czas, zieleń która tu jest  bardzo uspokaja- jest bardzo przyjemnie. Niczego nie 

brakowało. 
69. Nic nie brakowało, wszystko piękne, zielone, pachnące. Bardzo dobrze, jak zawsze. 
70. Jestem bardzo zadowolona. Bardzo często spaceruję po alejkach. Piękna roślinność, kwiaty, 

skansen, czyste alejki. Super. 
71. Niczego nie brakowało. Przyjemnie, pachnąco, świeże powietrze - jest czym oddychać. Każde 

miejsce jest super. 
72. Nie brakowało niczego. Spacer po Ogrodzie Botanicznym to sama przyjemność.  
73. Nie brakowało mi niczego. Spacer po Ogrodzie sprawia mi ogromną przyjemność 
74. 1. Zaniedbany zielnik po raz pierwszy w tym roku 2. Zaleganie traw po skoszeniu, wygląda 

nieestetycznie 3. Poza tym ogród jest urokliwy i wypływa regenerująco na organizm. 1. 
Zaniedbany plac zabaw - wymaga dokładnego sprzątania i koszenia  

75. Super labirynt - niech szybko rośnie. Szkoda, że stawy zarastają i nikt nie zwraca na to uwagi. 
Uwielbiamy część leśną ze stawami. 

76. Niczego nie brakowało.  
77. Nic nie brakowało, było bardzo milo spacerować po Ogrodzie. Spacerowanie po Ogrodzie to 

sama przyjemność 
78. Niczego nie brakowało. Cisza, spokój, pięknie, można się wyciszyć. 
79. Na co dzień brakuje ławek w ogrodzie. Sukcesywnie wymieniane są na nowe ale więcej 

usunięto niż dostawiono nowych. Od dawna w ogrodzie ilość ławek jest niewystarczająca. 
Brakuje nazw roślin i drzew. Zadaniem ogrodu jest m.in. edukacja.  Od wielu lat przychodzę do 
ogrodu (brałam udział w czynie społecznym przy tworzeniu). Z przykrością obserwuję 
postępującą niedbałość w porządek w ogrodzie: - nie sprzątanie alejek; - zachwaszczone alejki; - 
zachwaszczone rabaty i rabatki; - stawy, które miały być chlubą zasilane własnym ujęciem są 
pozarastane, nieprzyjemny zapach informuje o resztkach wody.  

80. Trochę zaniedbany. W 2019 był ładniejszy 
81. Niczego nie brakowało. Piękna pogoda, wspaniałe widoki. Cudownie! 
82. Dział roślin leczniczych i przemysłowych jest bardzo zaniedbany.  
83. Niczego nie brakowało. Za duży tłum. 
84. Brakowało mi przestrzeni. Tłumy, zaniedbane grządki, zamulony staw. 
85. W kilku miejscach chodniki są w złym stanie, trudno tam jechać z wózkiem (wejście od 

Babickiego); Odczucia po dzisiejszej wizycie mam wspaniałe, na zewnątrz bloki, hałas, 
samochody, a jak się wejdzie do ogrodu wszystko znika, jest miło, cicho i relaksująco; wspaniałe 
są te nowe ławki estetyczne i wygodne; zaskoczył nas dziś deszcz, nie było gdzie się skryć przed 
nim, altanka była już wypchana ludźmi zanim do niej dobiegliśmy 

86. Pani w Kasie od ul Hufcowej bardzo miła 
87. Podobały się: aleja lipowa; zbiornik z nenufarami. Brakowało roślin miododajnych przy 

stanowisku dotyczącym pszczół. Za mało tabliczek z nazwami drzew. 
88. Niczego nie brakowało. Pani w kasie przy ulicy Hufcowej była bardzo miła i pomocna. 
89. Nie podobały się: Działy flory polskiej i arboretum; Podobały się: Ogród japoński, Dział 

systematyki roślin; Alpinarium; Dział kolekcji roślin ozdobnych, Zieleń parkowa, Skansen 
roślinny. Huśtawki dwa lata temu, zostały zdjęte w zeszłym roku przed epidemią koronawirusa; 
wiele lat temu część ogrodu arboretum i dział flory polskiej był bardziej zadbany (skoszona 
trawa, ścieżki kamienne na górkach, mniej pokrzyw, stawy nie zarośnięte całkiem roślinnością, 
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kiedy jest mniej ludzi w ogrodzie omijam tamten rejon na spacerze z dzieckiem (za dużo tam 
zarośli). Zawsze lubimy przychodzić do ogrodu, w każdy dzień nam się tu podoba.  

90. Dość często odwiedzam Ogród botaniczny w Łodzi, który jest oazą spokoju i wypoczynku wśród 
zieleni. Od dłuższego czasu nie ma róż i ich w ogrodzie najbardziej mi brakuje. Dzisiaj zaskoczyła 
mnie na plus roślina o nazwie piżamowiec - śliczne kwiaty.  

91. Podobały się: Alpinarium; Dział roślin leczniczych i przemysłowych; Zieleń parkowa; Skansen 
roślinny; Nie podobały się: Dział systematyki roślin. Ogród botaniczny , ciekawie podzielony, 
sporo ścieżek dydaktycznych, ale kto tam posadził barszcz sosnowskiego?  

92. Bardzo miło spędziliśmy czas, dużo ciszy i spokoju. Dodatkowo bardzo podobał nam się 
skansen. 

93. Nic mi nie brakuje, kocham ten ogród. To zrozumiałe, jest trochę zaniedbany wg poprzednich 
lat 

94. Niczego nie brakowało 
95. Nic nam nie brakowało z wyjątkiem słonka. Puka jesień,. 
96. Nie podoba mi się zmiana ekspozycji tulipanów 
97. Nie podobały mi się instalacje z wikliny; Należy zlikwidować dzikie wysypisko.  
98. Bardzo zadowolony 
99. Ogród botaniczny od wielu lat jest ulubionym miejscem naszych rodzinnych spacerów. 

Możliwość oglądania wielu gatunków roślin na różnych etapach ich rozwoju oraz odpoczynek 
wśród zieleni jest dla nas bardzo ważny. Istotne jest też zdobywanie wiadomości z nagrań "z 
grających ławek" 

100. Po kolejnej wizycie w O.B. stwierdzam, że jest piękny jak zawsze, zadbany i ciekawy. Każda pora 
roku i każdy miesiąc cieszą oko innymi kolorami. Ścieżki dydaktyczne i tablice opisowe 
pozwalają poszerzyć wiedzę z tematów biologii, botaniki, astronomii. Bardzo się cieszę, że w 
pobliżu mojego miejsca zamieszkania nam taką oazę zieleni, ciszy  - tylko ze świergotem ptaków 
i wszystko tutaj jest piękne: olbrzymie drzewa, kwietne łąki trawników, rośliny niemal z całego 
świata, stawy z nenufarami - a skansen to prawdziwa wisienka na torcie. Nawet spękany asfalt 
na ścieżkach ma swój urok i pasuje tutaj lepiej niż betonowa kostka. Brawo! 

101. Niczego nie brakowało. Cudowny ogród z dużą rozmaitością. Zbyt dużo ludzi, ale zrozumiale bo 
to niedziela 

102. Było idealnie. Inaczej niż w innych miejscach. Kontakt z przyrodą, którego nie zakłócano. Jest to 
jedno z najcenniejszych miejsc w Łodzi. Nie mam uwag. Proszę o dbanie o kolekcje. 

103. Niczego nie brakowało. Ogród jest fantastyczny 
104. Wszystko ok. Pozytywnie. 
105. Wszystko pięknie. Pozytywnie. 
106. Była cisza, spokój, wspaniałe powietrze, jeszcze sporo ptaków, wiewiórek, ludzie spokojni, nie 

hałasują, nie śmiecą. Jest bezpiecznie, szczególnie dla seniorów. Jest cudnie i oby to się nie 
zmieniło. 

107. "Cisza nie tylko wyraźniej mówi, ale i dokładniej słyszy" 
108. Ciekawe gatunki, zadbane. Wszystkie dobra odskocznia od betonu. Super. Oby więcej takich 

miejsc i czekam na powrót ziołowych czwartków.  
109. Ogród jest zaniedbany (zarośnięty chwastami) przez małą ilość pracowników 
110. Niczego nie brakowało. Brak skoszonych trawników 
111. Przychodzimy często do Ogrodu w okresie kwiecień - maj; wrzesień - październik. Brakuje nam 

(mama + 3 dzieci) plac zabaw w części bliżej wejścia od strony ZOO - tak żeby posiedzieć na 
słoneczku. Na duży plus jest bar, w którym można napić się kawy oraz toaleta. która nawet w 
zimne dni jest czynna i jest w niej ciepła woda. Wspaniały jest skansen z częścią ogrodniczą i 
pięknym ogródkiem wspaniałe są wystawy wrześniowe (owoce/warzywa i grzyby)  

112. Odczucia pozytywne. Super 2,5 godziny 
113. Pogoda dopisała, dużo wygodnych miejsc do odpoczynku, pomimo dużej ilości ludzi ogród nie 

jest zaśmiecony trawniki są zadbane 
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114. Cisza - spokój; zadbane alejki; ogólne odebrałam pozytywnie zwiedzanie 
115. Same pozytywne 
116. Podobał się: Dział systematyki roślin, Alpinarium, Dział kolekcji roślin ozdobnych, Zieleń 

parkowa, Skansen roślinny. Nie podobał się: Dział roślin leczniczych i przemysłowych, Dział flory 
polskiej, Arboretum 

117. Zadowolona jestem z pięknych ławek. Brakowało mi kierunków zwiedzania. Mało tabliczek 
informujących gdzie co jest. Tabliczki z opisem roślin wyblakłe. Bukszpany do wycięcia, 
wyglądają okropnie. Miłe spędzenie czasu na łonie natury. Odczucia pozytywne. Ogólnie może 
być. Pogoda dopisała.  

118. Super miejsce dla każdego kto szuka spokoju. Dużo zieleni. Fajnie, że są nowe ławki. Super, że 
labirynt już otwarty.  Poza tym genialne miejsce, wrócę jesienią! 

119. Mi niczego nie brakowało w Ogrodzie - zwłaszcza betonu jak na Piotrkowskiej - tam w ogóle nie 
chodzę. Dużo zieleni i niech tak już zostanie.  

120. Jest pięknie i zielono, już nie mogę się doczekać renowacji 
121. Bardzo pozytywne odczucia, piękne widoki, cisza, spokój, można odpocząć od zgiełku miasta. 
122. Dzisiejszy spacer był bardzo przyjemny. Niczego mi nie brakowało. Wizyta była bardzo 

przyjemna. 
123. Brakowało mi Pana Dyrektora Departamentu Ekologii i Klimatu ………………..  w pracy terenowej 

z pracownikami Ogrodu Botanicznego. Mam nadzieję, że pan dyrektor przyjdzie na 2 miesięczny 
staż do Ogrodu i zobaczy jakie są odczucia osób spacerujących. 

124. Ogólne jest przyjemnie (w skali 1-5) wystawiam ocenę 3+ 
125. Niczego mi nie brakowało. Było super, choć szkoda, że spacer odbył się dopiero 45 min.  przed 

zamknięciem. Cieszę się, że odwiedziłam Botanik. Przynajmniej można było się trochę wyciszyć.  
126. Wszystko było dobrze ! Ciepło, słońce. 
127. Bardzo przyjemnie spędziliśmy czas wolny. Odprężyliśmy się i wyciszyliśmy. Za drogi wstęp. 
128. Toalety czyste i zadbane. 
129. Czekamy na otwarcie roślinnego labiryntu. Ogród bardzo zadbany. Ogromna różnorodność 

roślin. Jak zawsze jesteśmy bardzo zadowoleni. 
130. Emocje konsultacji sięgnęły zenitu. Świadczy to o tym, że dobro Ogrodu leży mieszkańcom na 

sercu.  
131. Ogród jest piękny - taki jaki jest. Nie wolno wprowadzać rewolucyjnych, nieprzemyślanych 

zmian. Tak trzymać! 
132. Raczej niczego (nie brakowało). Bardzo fajnie spędziliśmy czas, głównie obserwując rybki w 

stawach.  
133. Niczego (nie brakowało). Świetne, systematycznie wizytuje ogród.  
134. Dzisiaj przy tak pięknej pogodzie miałam poznać miejsca, w których wcześniej nie byłam. 

Wszystko mi się podobało. Łódzki Ogród Botaniczny najbardziej mi się podoba ze wszystkich 
ogrodów w Polsce. 

135. Wspaniałym pomysłem są ławki dźwięku. 
136. Niczego nie brakuje. Cisza, spokój to coś co kocham. Oby tak zostało! Żadnych ulepszeń naturze 

nie trzeba. 
137. Zdenerwowałam się wchodząc do Ogrodu od ul. Retkińskiej, ponieważ wjeżdżają tam 

samochody prywatne i taksówki pod samą kasę. Nie patrzą na ludzi, którzy tam spacerują.  
138. Wszystko mi się podobało. Takie miejsca są szczególne i cieszę się, że tu byłam. Oby częściej. 

Zieleń jest piękna. Mam miłe odczucia. Dziękuję, że jesteście. 
139. Niczego nie brakowało. Ok. 
140. Wszystko w jak najlepszym porządku. Mam skalę porównawczą od 25 lat. Jest super, nie 

pozwolimy żeby urzędasy z Piotrkowskiej decydowały o tej przestrzeni publicznej. 
141. Ogród piękny, cisza, spokój. Czekam na ogród róż. 
142. Lubię ogród, przyrodę i cieszę. Poruszam się na wózku, a w ogrodzie są trudne drogi, wysokie 

krawężniki.  
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143. (Podobał się) skansen roślinny, pozostałe kolekcje nie. Porządku brak!!! Ogród zaniedbany, 
zachwaszczony, rośliny uschnięte, ogólnie brak dobrego gospodarza. 

144. (Podobał się) ogród japoński, alpinarium, zieleń parkowa, dział roślin leczniczych i 
przemysłowych.  

145. Nie wszystkie ławki zostały wymienione. Wygląda fatalnie miejsce po tulipanach, może ściąć te 
chwasty. Zaniedbany warzywniak, lilie również. 

146. (Podoba się) ogród japoński, dział systematyki roślin, alpinarium, dział kolekcji roślin ozdobnych, 
zieleń parkowa, dział roślin leczniczych i przemysłowych, skansen roślinny. Niektóre miejsca są 
zaniedbane. 

147. (Podobało się) ogród japoński, alpianrium, dział roślin leczniczych i przemysłowych; skansen 
roślinny. Przyjemnie, cicho, spokojnie. 

148. Jest cudownie cieszymy się, ze taki ogród jest.  
149. Super dział roślin leczniczych i przemysłowych. Mało informacji w dziale flory polskiej. Co się 

stało bukszpanowi? Fajne kamienie i głazy.  
150. (W dziale systematyki roślin podobały się) drzewa. Było pięknie jak zwykle. 
151. Było wspaniale. 
152. Nie mam uwag. Spacer był przyjemny, cisza, spokój 
153. Wszystko ok. Poza przelotami helikopterów i samolotów. Jak zazwyczaj, bardzo przyjemnie. 
154. Brak "strzałki" którędy iść ścieżką edukacyjna (chwasty); brak płatności kartą. Spacer bardzo 

przyjemny, cisza i spokój, mało wiewiórek się niestety pojawiło.  
155. (Podobało się) alpianrium, zieleń parkowa, dział flory polskiej. Brakuje toalety w arboretum. 

Bardzo drogie lody - 10 zł za loda, który w sklepie kosztuje 2,5 zł. Jedno WC na cały ogród :( 
Duży plus za ławki dźwiękowe. 

156. Podobała się: zieleń parkowa. Po kwarantannie związanej z covid-em ogród wygląda źle, jest 
"Zapuszczony", nie ma takiej pielęgnacji wykonanej jak co roku. Brakowało mi piękna roślin - 
zamiast tego chwasty! Cisza, spokój, dobra kawa.  

157. Z ogromną przyjemnością wrócę tutaj jeszcze nie raz. 
158. Super miejsce ! 
159. Czuć jesień :). Podoba mi się ogród cienia ale szkoda, że tak mało go widać. Ławeczki w dobrych 

miejscach! 
160. Niczego nie brakowało. Najspokojniejsze i jedno z najlepszych miejsc w Łodzi na odpoczynek. 
161. Niczego mi nie brakowało. Uwielbiam ogród botaniczny i często go odwiedzam. Jest piękny o 

każdej porze roku! 
162. Nie brakowało mi niczego. Ogród o każdej porze roku jest ciekawy, zawsze coś nowego 

zaskoczy.  
163. Podoba mi się, że nie ma psów (nieczytelny tekst był w języku angielskim) 
164. Raczej niczego (nie brakowało). Spokój, względna cisza (trochę słychać ruch miejski, ale nie jest 

źle), świeże powietrze. 
165. Było miło i ładnie. 
166. Brak wody w stawie, przyduszone głodne ryby - przy ścieżce dydaktycznej nr 3. Teren 

nieuporządkowany - miejscami zaniedbany. 
167. Uwielbiam ogród botaniczny. Przychodzę tutaj od 18 lat, uważam jest to najcudowniejsze 

miejsce w całej Łodzi. 
168. (Podobał się): dział systematyki roślin, alpinarium.  
169. Bardzo ładny ogród i zadbany. Wspaniałe miejsce do spacerów. 
170. Wszystko ok. Bardzo ładne miejsce i zadbane idealnie do spacerów i podziwiania roślin 
171. Jest pięknie, kwiaty pachną, drzewa szumią, klimat bajkowy. Pozdrawiam. 
172. Jest pięknie, cudowne rośliny, czyste powietrze i zapachy jesiennych kwiatów 
173. (Nie podobał się) skansen.   
174. (Podobał się) ogród japoński 
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175. (Podobało się) alpinarium, arboretum, skansen roślinny. Bardzo ładnie urządzony i utrzymany. 
176. Jesteśmy zadowoleni - było świetnie, spacer doskonały, jak zwykle 
177. Ogród jest piękny. Proszę nie zmieniać ew. przenieść palmiarnię.  
178. Wszystko bardzo ładne. 
179. Poprzednio byłam w ogrodzie wiosną jak kwitły tulipany, rododendrony, azalie. To był zupełnie 

inny ogród. Myślę, że jak rośliny nabiorą jesiennych barw - żółtych, złotych, pomarańczowych i 
brązowych też będzie cudnie. 

180. Wszystko jest w porządku. Jestem bardzo szczęśliwa będąc tu. 
181. Ogród Botaniczny jest rewelacyjny. Można go jednak nieco ulepszyć. 
182. Jestem zadowolona  ze spaceru. 
183. Poza wymienionymi bardzo pozytywnie 
184. Bardzo miło i spokojnie spędzaliśmy czas z rodziną. Wychodzimy zrelaksowani. 
185. Było spokojnie i miło 
186. Wstyd, że ogród jest w takim stanie. Rozumiem pandenia, ale tak zachaszczonym nigdy nie był, 

smutne to bo zawsze cieszył oczy. Brak: wypielęgnowanej zieleni, piękna kwiatów przy głównej 
alei, kwiaty strasznie zapuszczone - wstyd. 

187. Ogród jest super o każdej porze roku 
188. Trochę zaniedbany dział roślin leczniczych. Ogólne wrażenie bardzo dobre. 
189. Na uznanie zasługuje duża liczba ławek różnej wysokości, jak i miejsca do posiedzenia pod 

daszkami 
190. Było przyjemnie choć brakowało różnorodności w roślinach kwitnących. 
191. Ładny, zadbany, czysty, miejsce w którym można odpocząć "Zgubić się w obejściach natury" 
192. Jest bardzo przyjemnie. 
193. Niczego nie brakowało. Bardzo lubię przebywać w tym ogrodzie. Prawdziwy wypoczynek dla 

duszy i ciała, 
194. Bardzo przyjemnie spędzony czas wśród roślin, w słońcu, ważki, motylki itd.. ; podziwiałam 

estetyczne i wygodne ławeczki 
195. Nie (brakowało) było super! Bardzo fajnie 
196. Bardzo dobrze (nieczytelny tekst w języku niemieckim) 
197. Nic nie brakowało. Bardzo dobrze 
198. Nic nie brakowało. Ok.  
199. To jest ostatni na dziś egzemplarz ankiety, to dość niepoważne. Jsk się dowiedziałem zabrano 

pracowników i to jest działanie na szkodę ogrodu. Jest to klejnot przyrody miejskiej gdzie poza 
florą żyją owady i zwierzęta. Nie można tego zniszczyć. 

200. Fantastyczne wrażenia, pięknie urządzone stawy, dużo miejsc gdzie można usiąść i odpocząć 
201. Niczego nie brakowało. Ciekawy i piękny ogród urządzony ze smakiem, dobra kawiarnia, 

skansen 5+ 
202. Jestem zadowolona. 
203. Bardzo lubię. 
204. Sporo jest do poprawy 
205. Nikt nie zadbał o bukszpany i uschły. 
206. Ogród jest piękny. Była śliczna, słoneczna pogoda. Niczego mi nie brakowało. Miły wypoczynek i 

dużo przyrody. Mile spędzony dzień. Zbliża się jesień, ale jeszcze kwitną kwiaty jest miło i 
przyjemnie. Ogród jest sprzątany, trawa koszona. Nie mogę narzekać. Jest super. 

207. Nie mam żadnych uwag. Było świetnie. Cały dzień spędzony w ogrodzie. Maksymalny kontakt z 
przyrodą.  W ogrodzie czysto i kolorowo. Wizyta dzisiaj była super, dużo słońca, ciepła. 
Utrzymanie ogrodu w stanie optymalnym biorąc pod uwagę warunki atmosferyczne.  

208. Piękna pogoda sprzyja podziwianiu przyrody 
209. Zawszę lubię wracać do ogrodu i tym razem również było bardzo przyjemnie. Jedynym 

minusem były niezebrane stosy skoszonej trawy, które zaczęły wydzielać charakterystyczny 
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zapach. 
210. Ogród jest piękny, jest zielono, można odpocząć. Często tu bywamy i będziemy wracać bo to 

najpiękniejsze miejsce w Łodzi. 
211. Wszystkie miejsca mi się podobały. Bardzo przyjemnie, że można się przejść wśród zadbanej 

zieleni i śpiewających ptaków, poznać rodzimą i obcą florę 
212. Bardzo przyjemnie. Podoba mi się szczególnie zalesiona część ogrodu. Człowiek przy niej 

wypoczywa. 
213. Podobają mi się wszystkie miejsca bez względu na porę. Nie ma takich miejsc które mi się nie 

podobają. Od czterdziestu lat odwiedzam ogród, uważam, że w tej chwili w ogrodzie jest 
wszystko co spacerowiczom się zamarzy .Żal, że już mija kolejny sezon i już wkrótce ogród 
zostanie zamknięty na 5 miesięcy.  

214. Ogólnie jest ładnie. Prosimy i większą dbałość o rośliny. Poprawa zniszczonej nawierzchni "Alei 
lipowej" 

215. Niczego nie brakowało. Ogród botaniczny jest bardzo piękny. 
216. Ogród japoński- skromna ekspozycja. Dobrze się czułam. Jest przyjemnie. Dziękuję za ogród.  
217. Przyjemnie, cisza i spokój. Młodzież chodzi z papierosami i alkoholem w sklepiku nie ma żadnej 

żywności. Brakowało mi jazdy na hulajnodze. 
218. W toalecie brak papieru toaletowego. Brudno. 
219. Ogród japoński - stan fatalny, nieadekwatny do nazwy. Chyba, że czegoś nie zauważyłam. Ogród 

to stałe miejsce moich spacerów. Najczęściej chodzę pokazaną trasą. 
220. Wszystkie rośliny wzdłuż głównej alei spacerowej zaniedbane. Astrów nie widać w chwastach. 

Myślę o tych fioletowych... Przy wejściu od strony Retkińskiej. Smutno, ogród chyli się ku 
upadkowi! Nigdy jeszcze tak nie było! Czyżby to wina zmiany zarządcy ? To nie jest "dobra 
zmiana". Piękne są drzewa i trawniki - ale to trudno zepsuć! 

221. Spacer po ogrodzie jest przyjemny o każdej porze roku. Jest sporo ławek gdzie można usiąść i 
odpocząć.  

222. Podobał mi się labirynt i hortensje. Spacer bardzo przyjemny. Niczego nie brakowało. Chodzę 
na spacery bardzo często. Szkoda, że ogród jest zamykany od listopada do marca. Zimny są 
bardzo łagodne więc mógłby by otwarty również w tej porze roku.  

223. Za dużo chwastów. 
224. Niczego nie brakowało. Bardzo dobrze. 
225. Jest pięknie. Wszystko jest ok. Nie ma potrzeby zmian! Lubimy swobodnie rosnącą roślinność, 

jakby lekko "zdziczałą" 
226. Super wiklinowe rzeźby, oczka wodne; alpinarium, skałki; duży teren, zwierzęta, brak 

sztuczności, dominacja natury nad ludzką rękę. Nie róbcie tu nic! Często przychodzimy do 
ogrodu bo tu jest trochę "dziko" i nie ma tłumów. 

227. Bardzo ładny, choć w tym roku wydaje się zaniedbany. Cisza i śpiew ptaków pomagają 
wypocząć. 

228. Przychodzę do ogrodu bardzo często, bardzo lubię centralną część ogrodu - ze stawami, gdzie z 
dziećmi obserwujemy rybki i kaczki. Jest tu bardzo ładnie i nie ma psów jak w parkach, trawniki 
są czyste i dobrze utrzymane.  

229. Ładny sad owocowy. Ciekawy będzie labirynt dla dzieci. Skansen to też ciekawy- cała zagroda 
wiejska, przykład dawnej wsi.  

230. Fajne wiewiórki :) Bardzo ładnie, estetycznie, cieszy oko, fajne muszle. Wytresujcie swoje 
komary!!! Wiewiórki nie dały się pogłaskać.  

231. Jestem stałą bywalczynią ogrodu od lat 80tych. Wiele zmian pozytywnych. Zaniedbany dział 6 - 
był ładniejszych, zaniedbany dział 4. Szkoda, że tak wcześnie jest zamykany - brak możliwości 
bywania zimą.  

232. Takie widok. Mie wspomnienia z ukochaną kobietą. 
233. Dzięki za tak piękny ogród. Pozytywnie odczucia. Piękne widoki! Miłe wspomnienia ze 

wspaniałym partnerem.  



24 
 

234. Jestem już w ogrodzie kilka razy i wszystko mi odpowiada, dużo peoni, gdy kwitną hortensje, a 
wiosną tulipany 

235. Jest ok. Dobry czas na odstresowanie. 
236. Jest cudownie. Wspaniale odpocząłem. 
237. Nic nie brakowało. Cudownie wypocząłem 
238. Ogród piękny, rozwojowy, zadbany.  
239. Bardzo przyjemny spacer i miło spędzony czas z rodziną w otoczeniu pięknej przyrody.  
240. Po dzisiejszej wizycie jestem bardzo zadowolona. Rewelacyjnym pomysłem są "mówiące ławki", 

których można dowiedzieć się wiele ciekawych rzeczy. Bardzo podobał mi się również wiejski 
domek alpinarium oraz labirynt. Niestety brakło nam czasu na dalsze zwiedzanie. 

241. Bardzo przyjemnie. Piękna roślinność, spokój, cisza. Bardzo miła pani z obsługi. 
242. Punkt 4 (dział kolekcji roślin ozdobnych) brakowało pielęgnacji rabatek kwiatowych. Dlaczego 

zlikwidowano potoczki i niektóre stawy? Podczas dalszego spaceru widoki nas oczarowały swoją 
pięknością.  

243. Brak japońskiej roślinności; Nieotwarte budynki (skansen roślinny). Odczucia pozytywne 
244. Przychodzę do ogrodu botanicznego kilka a nawet kilkanaście razy w roku. Cenię to miejsce za 

ciszę, spokój, przyrodę i możliwości podziwiania roślin. Nie potrzebne mi są dodatkowe 
atrakcje. 

245. Cisza, spokój. Ładne widoki 
246. (Brakowało) ciszy! Bardzo zniszczone bukszpany i alejki zarośnięte. Zbyt duża ilość osób (bez 

maseczek) i hałasu. 
247. Wszystko mi się podoba, cisza, spokój i bardzo zadbany 
248. Cisza spokój, relaks w otoczeniu przyrody. 
249. Bywam w ogrodzie kilka razy w  roku. Tylko w tym roku zauważyłam, że ogród jest zaniedbany, 

że nie widzę w nim pracowników. Ostatnio spotkałam zaledwie 6 osób, a teren jest przecież 
ogromny. Zadziwia mnie również że w XXI wieku ogrodnicy muszą podlewać ręcznie, powinny 
być wszędzie systemy nawadniania. Mimo wszystko kocham ogród za jego ciszę, głosy natury i 
odskocznię od hałasu, lunaparków i innych badziewi. 

250. Ogólnie pozytywnie. Miło jest odpocząć od hałasu na co dzień. Ławki dźwięku są fajnym 
pomysłem. Dobrze, że na terenie ogrodu jest dużo ławek, miejsc gdzie można usiąść i odpocząć 
na świeżym powietrzu. 

251. Tu jest wszystko czego potrzeba w takim miejscu. Ogród jest bardzo ładny, ale nieco zaniedbany 
w niektórych miejscach. 

252. Ogród odwiedzam kilka razy w roku w miesiącu, zawsze jest piękny. Cenię go za spokój i ciszę 
253. Niczego nie brakowało.  
254. Od lat zachwycamy się tym pięknym ogrodem i podziwiamy starania i postępy. Mamy często 

wrażenie, że spacerujemy po własnym ogrodzie, w którym człowiek odpoczywa, słucha śpiewu 
paków, podziwia przyrodę. Niczego nam nie brakuje. Żal nam tylko, że sezon się tak szybko 
kończy. Na myśl nam przychodzą tylko podziękowania za spacery, które są codziennie inne w 
tak pięknie zadbanym ogrodzie. Każdego dnia się cieszymy. Brakuje może dobrego koncertu 
fortepianowego ale ptaki otwierają się.. Melomani filharmonii łódzkiej i miłośnicy ogrodu.  

255. 1 Duży teren gdzie każdy znajdzie spokojne miejsce dla siebie (cisza, mniejszy ruch 
spacerujących) 2 Ciekawe okazy roślinne niespotykane w innych parkach 3 Brak psów, brak 
możliwości wjazdu rowerów 4 Piękna aleja lipowa 

256. Jest pięknie przychodzę tu często jest to mój wspaniały relaks. Piękne rośliny, krzewy, drzewa i 
do tego wspaniały spokój. Mogę spacerować, czytać a  przy tym podziwiać świat przyrody. 

257. Podobało się: alpinarium, arboretum i skansen roślinny.  
258. Byliśmy dużą rodziną. Dobrze byłoby zadbać o lepszą infrastrukturę dla rodzin/ dzieci. Miejsca 

odpoczynku (zacieniona), toalety z przewijakami. Dzieci korzystają z Ogrodu tylko spacerując, 
aby dowiedzieć się o roślinności zdane są na rodziców. Nie ma animatorów, takich osób - 
przyrodników.  
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259. Ogród jest piękny też jesienią, zachwycają pojedyncze okazy drzew jak i cała przestrzeń. 
Wspaniały relaks. Szkoda że miałam dziś zbyt mało czasu. Planuję tu wrócić jeszcze na jesień na 
parę godzin. 

260. Niczego! (nie brakowało) Jesteśmy późnymi seniorami. Lubimy tu przychodzić jest cisza i spokój 
i dużo ławek dla nas to ma znaczenie bo można odpocząć od czasu do czasu. Dobrze jest też 
czasem skorzystać z baru. Zawsze czujemy się tu znakomicie, dzisiaj też. Zieleń dobrze na nas 
wpływa, a spacery również. Małżeństwo seniorów z 60-letnim stażem. 

261. Ogród zaniedbany. W stawach mniejszych i "potokach" brak wody i zarośnięte chwastami! Brak 
oznaczeń, opieki i gospodarzy. Skandal! Ruina! A był II ogrodem w Polsce. Gdzie róże, liliowce i 
inne piękne kwiaty, gdzie ryby, ptactwo wodne ? Były nawet sarny, bażanty, zające. Ktoś tylko 
czyha żeby zniszczyć  do końca i przejąć grunty. Skandal. Przychodzę tu od kilkudziesięciu lat i 
płakać się chce. 

262. (Podobały się) Labirynt grabowy, kwiaty jesienne. Niczego nie brakuje, jest cudownie. Jestem 
pełna podziwu i uznania dla pracowników Ogrodu. Piękne jesienne kwiaty astry, nagietki, cynie, 
dalie…) za wejściem od str. Retkińskiej - zachwycające. Kwiaty wzdłuż ogrodu - zawsze w 
rozkwicie. Labirynt grabowy - super pomysł. Szkoda, że już nie ma huśtawek i gadających 
ławeczek. 

263. Bardzo pozytywnie. Dobrze, że teren ogrodu jest rozległy, bardziej zagospodarowany ten b. 
dziki. Świetnie, że zostały wymienione ławki. Bardzo dobrze wypoczywa się przy kawiarence 
dzięki leżakom i krzesełkom panuje atmosfera relaksu.  

264. Zasadniczo ogrodem zachwycam się codziennie w trakcie spaceru 1,5 godz Nordic walking. 
Brakuje mi jedynie ławeczki rzy jeziorkach z oby stron - tak aby widzieć wodę i odpocząć, 
wszystko inne jest absolutnie ok, wspaniałe. Na koniec pięknego lata i początek jesieni 
zachwyca mnie skoszona trawa, posprzątane alejki, piękno jesiennych kwiatów, ziół, krzewów, 
roślin wodnych. Pięknie kwitną nenufary i trawy wodne. Spotkałam też pierwszy raz ogromnego 
karpia wśród małych rybek wodnych. Kocham ten ogród. 

265. Wypocząłem - z dala od zgiełku miasta; alejki z przepięknymi drzewami i ławeczkami które 
zapraszały do spoczynku; dziękuję za chwile relaksu i do zobaczenia 

266. Każdy ogród do tej pory jaki zwiedzaliśmy nie zrobił na nas takiego wrażenia!! Brawo, brawo, 
brawo! Ogród bez pracowników dbających o rośliny i jego wygląd to jest to!!! Cieszcie się 
chwasty!!! Jedynym miejscem uporządkowanym jest wejście główne Po co? Cieszyć też może 
niska cena - za takie wrażenia to mało... 

267. Stawy zarośnięte, wszystko inne ok. Odczucia bardzo pozytywne. Ogród jest coraz piękniejszy! 
Przychodzimy tu co roku po kilka razy od samego początku istnienia, czyli ponad 40 lat.  

268. Brakowało mi odkrytej wody w stawach. Jest za dużo liści na wodzie i przez to nie ma efektu 
odbicia w wodzie nieba, które stwarza piękny widok na zdjęciach. Poza tym staw główny (od 
głównego wejścia) jest też za bardzo zasłonięty przez wysokie rośliny / trawy. Było miło, ciepło, 
spokojnie i tylko zbyt zarośnięte  stawy nieco nie dopełniły zadowolenia.  

269. Ogród botaniczny bardzo mi odpowiada. Od lat go odwiedzam, w różnych porach roku. 
Odbywają suę tutaj też wycieczki z przewodnikami. Bardzo ładne, zielone miejsce. Łódzki ogród 
botaniczny jest najpiękniejszy w Polsce. Na dużym terenie różnorodna roślinność, stawy, 
alpinarium, skansen, zachwyca. Można tu dobrze odpocząć i robić piękne zdjęcia. 

270. W ogrodzie botanicznym bywam często, mam kartę całoroczną. Wszystko mi tutaj odpowiada, 
piękna, zadbana przyroda, duży teren, piękne rośliny. Niczego mi tu nie brakuje. Po dzisiejszym 
spacerze po całym Ogrodzie Botanicznym czuje się zrelaksowana, zrobiłam mnóstwo zdjęć, jest 
to miejsce, gdzie można odpocząć, spotkać się z przyjaciółmi.  

271. Byłam wszędzie, jedynie brakuje ładnej fontanny np. koło labiryntu.  
272. Niczego nam nie brakowało. Było wspaniale! Przemile spędzona niedziela. Jeździmy często w 

miejsca pełne przyrody a tu niespodzianka - tak blisko, tak piękne miejsce. Będziemy tu wracać 
o różnych porach roku. Ogród pełen urokliwych miejsc, Najpiękniejsze to: skansen, aleja lipowa, 
oczka wodne, alpinarium, labirynt grabów. Super pomysł z ławeczkami edukacyjnymi. Przemiła 
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pani w kasie od str. Hufcowej.  
273. Wszystko jest wspaniałe. Kocham nasz łódzki ogród botaniczny i uwielbiam go odwiedzać. 
274. Ogród jest bardzo zadbany i  stale są nowe atrakcje. 
275. Jestem seniorką, regularnie odwiedzającą park, zwłaszcza wiosną. Kondycja już niestety coraz 

gorsza. Przydałoby się więcej ławek. Ogród zadbany, ale nie tak kolorowy jak wiosną, ale cóż 
jesień. 

276. Ogród bardzo zadbany. 
277. Odczucia są bardzo pozytywne. Bardzo lubimy przychodzić do Ogrodu. Zawsze zobaczymy coś 

interesującego. Męża bardzo cieszy widok karpia i amura. 
278. Jak zawsze czuję się tu znakomicie. Przedłużenie wakacji w podziwianiu przyrody, ciszy, 

znakomitym powietrzu. Pełen relaks. 
279. Niczego nie brakuje. Uwielbiam ogród botaniczny, to magiczne miejsce w którym najlepiej 

odpoczywam. 
280. Za wysoka trawa, nie pachnie trawą :( Więcej ławek koło sody, więcej ryb, stawów. Więcej 

kwiatów. Szersze chodniki 5 kafli. Więcej kwiatów i drzew. 
281. (Nie brakowało). Bardzo ładne ławki (wygodne). Trochę zapuszczony ogód (pozarastane alejki, 

stawy) 
282. Zarośnięte stawy, poza tym nic nie brakuje. Wszystko piękne, nie dla parku rozrywki! 
283. Jest super, cisza, spokój, aby to się nie zmieniło.  
284. Bardzo pozytywnie, spokój, cisza. 
285. Pozytywnie.  
286. Najbardziej zarośnięta część która ma ogromy potencjał. Potrzebuje tylko trochę MIŁOŚCI 
287. Dziś i każdorazowo w czasie spacerów odnotowuje w alejkach na obrzeżach ogrodu mało koszy 

na śmieci. Wszystkim koszom brak przykrywki i ptaki wydobywają i rozrzucają śmieci wokół 
koszy. Ogród jest cudownym miejscem do spacerów i odpoczynku. Wielka szkoda, że nie można 
korzystać z niego w okresie zimowym  (choćby w wyznaczonym zakresie). 

288. Ogród jest piękny. Więcej sezonowych kwiatów. Serdeczne pozdrowienia. 
289. Bardzo dobrze spędzony dzień z dziewczyną. 
290. Ogród piękny, dużo ciekawych drzew, trawniki zadbane, spacerując czuję się zrelaksowana i 

wyciszona. 
291. Bardzo podobał mi się skansen, kolekcja piwonii. Pięknie 
292. Jestem zmieszana całą tą dyskusją o Ogrodzie. Ankieta zrobiona na odczep się. Dwa pytania, 

które nic nie wnoszą. Myślałem, że w Urzędzie Miasta pracują bardziej kompetentne osoby. 
Zmiany zacznijcie od siebie!! Wszystko ok. 

293. Odczucia moje są dobre, bo odpoczęłam w ciszy i spokoju. Dziwi mnie fakt, że w ciągu 3 godzin 
spotkałam tylko 3 pracowników… to jest stanowczo za mało! 

294. Pragnę powiedzieć, że nie chcę aby Ogród się zmieniał. Przychodzę tu od dziecka i jest 
wspaniale. 

295. Niczego mi nie brakowało. Ogród piękny, ale długo szukałam toalety. 
296. Lubię ogród. Odwiedzam go o każdej porze roku. Jesień jest bardzo kolorowa tutaj. 
297. Bardzo dobre. Opis roślin wystarczający. Ciekawe kolekcje roślinne. 
298. Za dużo chwastów. 
299. Bardzo dobrze. 
300. Uwielbiam spacery w dzikiej części Ogrodu. Jest tam cisza i spokój. Wielką zaletą tego ogrodu 

jest jego dalszy obszar. Można się tam wyciszyć i jest oazą spokoju i tam można się zrelaksować 
:) 

301. Jak zawsze wspaniale! Dziękuję, że tworzycie to cudowne miejsce. 
302. Ogród musi być w Łodzi. 
303. Weszłam o godz. 16:00 od ul. Retkińskiej. Nie podobał mi się "zapach" dymu z ogniska (grilla?) 

przy wejściu do Ogrodu. Dym było czuć prawie w całym parku. Nie podobało mi się to 
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powietrze. Nie po to tu przyszłam. Wczoraj o tej porze mogłam tu oddychać pełną piersią, 
dzisiaj - nie! Podobają mi się leżaki i foteliki przy kiosku spożywczym na pięknej polance w 
otoczeniu drzew i bliskości stawu.  

304. Ogród jak zwykle jest oazą spokoju, od strony Retkini są naturalne łąki z owadami i motylami, 
wysoka trawa, można zapomnieć że jest się w Łodzi w centrum miasta. Odpoczywam tu w 
weekendy po pracy w urzędzie miasta :) 

305. Cisza, spokój, to jest piękne. Cudne jest to że jest tu tak spokojnie. Oby nikt tego nie zepsuł. 
Piękne i  różnorodne kolekcje.  

306. Niczego (nie brakowało). To perełka Retkini. Zawsze spaceruję lewą stroną ogrodu, ponieważ 
lubię dziką naturę bez specjalnego upiększania (wejście od Kusocińskiego). Niech tak zostanie. 
Aleja lipowa jest jakby nie z tego świata. Piękna. Codziennie prawię przychodzę na  1 godz. 
oczyszczać umysł. Zapomnieć o blokach i (nieczytelny tekst) ludziach.  

307. Wspaniale, uwielbiam przyjechać do ogrodu na piękny spacer, proszę o lepszy opis i podanie 
kierunku zwiedzania - b. ważne! 

308. Nic nie brakuje. Chce aby pozostał takim jakim jest. Niepokoi mnie, iż słyszę o zmianach 
(nieczytelny tekst) dotyczących ogrodu. Proszę o większe fundusze dla p. Dyrektor ogrodu.  

309. Szkoda, że jest ładna pogoda a brakuje jakiś atrakcji. Można było wykorzystać dobry czas w tej 
pandemii koronawirusa. Trochę mało altanek, widziałem tylko 2 na początku swojej trasy. Lubię 
tu przyjeżdżając z Teofilowa. Jest blisko autobusem 76 (ok. 20 min. z dojściem do wejścia). 
Dobrze, że czynny jest kiosk "Orchidea" z sympatyczną Panią i stoliki z parasolkami i leżakami. 
Toaleta czysta i dobrze, że jest bezpłatna. 

310. Pozytywnie, ale punkt 3 
311. Niczego mi nie brakowało. W ogrodzie panuje cisza i spokój, to jest ważne.  Kontakt z roślinami 

jest bezcenny. Dzisiejsza wizyta w ogrodzie to relaks i przyjemność, jak zawsze. Staram się 
bywać tu często, bo to jedyne miejsce w mieście gdzie jest cisza i spokój i kontakt z roślinami.  

312. Do ogrodu Botanicznego chodzę już od 40 lat. Był on zawsze ostoją odpoczynku. Spacerując w 
dzisiejszych czasach widać zaniedbania, dużo chwastów. Robotnicy gdzieś zniknęli. Brak 
przyciętych gałęzi w alei Lipowej od strony ul. Hufcowej. Jednym słowem nasz ogród botaniczny 
jest zaniedbany, ale mimo to że posiada dużo zieleni, drzew okazałych raduje człowieka chociaż 
pod nogami walają się liście, a nowe ławki dają odpoczynek, można przysiąść czasem z kimś 
porozmawiać. Dla ludzi samotnych, starszych Ogród jest wytchnieniem i jedyną radością jaką 
daje przyroda. 

313. W dziale roślin ozdobnych dużo rabatek zaniedbanych, zachwaszczonych, widać że brakuje 
ogrodników. W alejce przylegającej do tego działu (4) pozostawiłbym więcej ławek. To samo 
dotyczy działu nr 2. Ogród ogólnie bardzo mi się podoba, również te działy, których dziś nie 
odwiedzałam: skansen, sad, zioła, ogród japoński, tulipany itd. Może przydałaby się fontanna z 
ławeczkami dookoła. Ale to nie jest takie konieczne. Najważniejsze, że ogród jest oazą spokoju z 
piękną roślinnością w którym się wspaniale wypoczywa a dzieci i młodzież dowiaduje się o wielu 
interesujących zjawiskach z przyrody. Łodzianka z Retkini 

314. Podoba mi się rozmaitość roślin w ogrodzie. Wiele alejek wymaga naprawy nawierzchni. 
Szkoda, że nie powróciły drewniane huśtawki na konarach drzew. Oczekuję, że finanse ogrodu 
będą zwiększone i starczy na odpowiednią pielęgnację roślin np.. odchwaszczenie rabat, 
nawodnienie itp. praz realizację takich projektów jak ogród różany, czy wieża widokowa obok 
labiryntu. Wciąż czeka na odpowiednie urządzanie miejsca po dawnej lokalizacji budynku 
administracji ogrodu i jego zaplecza. 

315. Podobało się: ogród  japoński, dział systematyki roślin, alpinarium, dział kolekcji roślin 
ozdobnych, skansen. Nie podobało się: zieleń parkowa, dział roślin leczniczych i przemysłowych 
i dział flory polskiej. 

316. Zasmuca mnie widok uschniętych bukszpanów praz zielnika, na którym widok zaschniętych 
roślin spowodował smutek. Wejście do ogrodu od str. Hufcowej - dróżka która jest pokryta 
płytami kamiennymi jest bardzo  śliska. Uważam, że ceny biletów wejściowych są za drogie. 



28 
 

Obniżka cen mogłaby spowodować zwiększoną frekwencje osób, które odwiedzają ogród. 
Obrzeża dróg prowadzących po największym obwodzie ogrodu wskazują na zarośnięte tereny.  

317. Pięknie, Zieleń wspaniała, a ścieżka pouczająca. Myślę,  że będzie rozbudowywana. Wędrując 
wśród skał miałam wrażenie wycieczki w  Dolinie Kościeliskiej. Wracam tu (nieczytelny tekst) 
Najlepiej wiosną.  

318. Jest pięknie. Bardzo podobają mi się wiklinowe prace, mogłyby powstać nowe. Bardzo podobały 
mi się ryby i zaskroniec. Nie chcę niczego zmieniać, wycinać, zmniejszać ternu ogrodu. Sorry, 
jednak brzydkie nowe meble. Jedna fajna drewniana ławka przy sadzawce gdzie są rybki.  

319. Niczego (nie brakowało). Dobrze jest jak jest. Nie podobają się nam nowe ławki i śmietniki, są 
kiczowate, nie wpasowują się w zieleń. Powinny być bardziej stonowane  prostsze, Nie chcemy 
żadnych zmian, wycinek i niszczących obecny krajobraz inwestycji.  

320. W części ogrodu po której spacerowałam (i najczęściej spaceruję) brakuje mi oznaczeń drzew i 
innych nasadzeń. A tabliczki, które są (nieczytelnie) są za małe, trudno je znaleźć i odczytać ze 
ścieżek. Ale ogólnie uważam że jest tutaj b. ładnie. Dużo miejsc do odpoczynku. W tej części 
ogrodu przydałaby się też druga toaleta. Najbardziej lubię aleję lipową i alpinarium (dziś tam nie 
byłam). Pozytywnie (jak zawsze). To doskonałe miejsce do spacerów, szczególnie dla mniej 
aktywnych osób.  

321. Często przychodzę do ogrodu żeby wypocząć. Popatrzeć na bogatą przyrodę i cieszyć oczy 
barwami i kształtami ozdobnych kwiatów. 

322. Nie mogliśmy znaleźć słynnego skansenu. Brakowało oznakowań w którą stronę iść. Byliśmy z 
mężem po raz pierwszy w łódzkim ogrodzie. Teren jest rozległy, skansen - cudowny, 
przypomniał mi się czas mojego dzieciństwa i wakacji u babci na wsi. Wspaniały klimat dawnych 
lat, wróciły wspomnienia - dziękuję!!!  

323. Byłem w ogrodzie wiele razy, Ogród jest bardzo ładny, pozwala się zrelaksować i podziwiać 
piękno przyrody oraz tak wspaniałe chronione gatunki jak zimoroek i dzięcioł zielony. Oby w 
zieleni zostało jak najwięcej, szczególnie tej "dzikiej". 

324. Ogród botaniczny jest piękny i nie wymaga dużych zmian. Może przydałoby się kalendarium 
(nieczytelny tekst) roślin z mapką gdzie byłyby zaznaczone (np.. Lilie odkryłam dopiero w tym 
roku przez przypadek). 

325. Bardzo chętnie chodzę do Ogrodu Botanicznego. Dzisiaj też jest tutaj wspaniale, ale jestem 
zdezorientowana, gdzie dokładnie się znajduję.  

326. Po dzisiejszej debacie czuje zaniepokojenie planem przekształcenia tego spokojnego miejsca w  
park rozrywki. Szukanie na siłę pracy dla firm budowlanych. Zniszczenie tego pięknego ogrodu 
wyłożeniem kostką  jak w parku Sienkiewicza. Nie chce restauracji od tego jest ul. Piotrkowska. 

327. Brakuje mi poczucia, że Ogród jest przez Miasto szanowany takim jakim jest; brakuje 
dofinansowania kadry Ogrodu - infrastruktura to sprawa drugorzędna; przede wszystkim rośliny 
są ważne, nie alejki, kawiarnia, inne udogodnienie…; Proszę o słuchanie głosu pani dyrektor 
Ogrodu - ona ma wiedzę, kompetencje żeby podjąć dla Ogrodu decyzje. Odczuwam brak 
zrozumienia problemu przez przedstawicieli Miasta. Ogród jest piękny, bezcenny takim jaki jest 
- czuję głęboki niepokój, że Miasto może próbować zrobić  niego park rozrywki. obiekt, 
komercyjny; lek med. 

328. Wiele pięknych roślin tonie w chwastach - szczególnie w dziale roślin jednorocznych. Czy 
naprawdę nie można były ochronić szpalerów bukszpanowych przed ćmą azjatycką ?A może jak 
zwykle brakowało pieniędzy na środki ochrony roślin. Jestem rozczarowana stanem Ogrodu 
Botanicznego.  

329. Niczego (nie brakowało), im mniej tzw, atrakcji które robią hałas, odstraszają zwierzęta- tym 
lepiej. Piękne, ciche, spokojne miejsce. Idealne do przechadzek i pobytu w pojedynkę, grupowo. 
Najlepsze do odpoczynku biernego (ławki) i czynnego (spacer, kijki, bieg) do medytacji. Nie tylko 
oaza roślin, ale i ptaków - bo cisza. Bezpiecznie dla samotnych spacerowiczek.  

330. Miejsce bardzo przyjemne do wypoczynku na łonie natury (choć przeszkadza hałas 
przejeżdżających samochodów) oraz do edukacji przyrodniczej. 
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331. Pogoda dopisała, ludzi nie było dużo, było ok! Ogród Botaniczny jest piękny, ale ma niestety 
miejsca trochę niedopracowane. W miejscu (od ul. Krzemienickiej) tam gdzie rosną cynie, astry, 
słoneczniki, jest niestety więcej chwastów niż roślin ozdobnych. Te, którym udało się rozwinąć 
gniją w gąszczu chwastów. Obok bukszpanów, które zostały zjedzone. Nie wiem czy ktoś robił 
opryski - bo można uratować bukszpany - wiemy, na działce się udało.  

332. W ogrodzie bywam od 3-4 razy w tygodniu. Znam cały ogród. Niczego tutaj zmieniać nie trzeba. 
Ławek wystarczająco, nikt długo nie wysiaduje, ludzie spacerują. Zawsze po przyjściu z ogrodu 
czuję się zrelaksowana. Broń Boże nie zmieniajcie nic. Zmiany przyrody, że wychodzi na złe. 
Proszę o założenie z powrotem 10 tablic, jak można było usuwać 

333. Ogród jest piękny i zadbany. Dobrze, że w Łodzi jest takie miejsce. Bardzo dobrze zaplanowany.  
334. Niczego mi nie brakowało. Do ogrodu przychodzę codziennie - blisko mieszkam- w godz. późno 

popołudniowych. Cenię bardzo spokój jaki mnie otacza. Bywam również w deszczowe dni. 
Spacerowałam również podczas wielkiej ulewy - wspaniałe przeżycie - ja i 67 ha. Biegałam 
nawet boso - nawet po tej "bardziej dzikiej części" Ogrodu. Ogród jest zadbany, estetyczny, 
dający głęboki oddech w niełatwych czasach. Komfort pobytu w Ogrodzie podnosi mi też 
kawiarenka. Atrakcją jest Noc spadających gwiazd (szkoda, że w tym roku tzn. 2020 ta impreza 
odbyła się na łódzkich błoniach, to już nie ten klimat. Może w okresie letnim - warto wrócić do 
"Teatru w namiocie". Wydaje mi się, po wielu latach bytności w ogrodzie że tu przychodzą 
bardziej kulturalni ludzie. Cudowne miejsce - oby jak najdłużej. Sonia …….. 

335. Ogród botaniczny to spokój, cisza, zieleń, śpiew ptaków, rozległa przestrzeń. To dla tych zalet 
przychodzą tutaj matki z dziećmi, setki okolicznych mieszkańców i nie tylko z Retkni. Zostawcie 
nam to miejsce (nawet jeżeli jest ono dla was zacofane) byśmy mogli czerpać z niego dobrą 
energię. Dla tych którzy szukają innych rozrywek jest park na Zdrowiu - tam są rowery, rolki, 
hulajnogi, lunapark i inne tego typu atrakcje. Dodam że stałym bywalcem ogrodu już 40 lat. Tu 
wychował się mój syn a potem moje wnuki, nie muszę zaznaczać ścieżki bo mam ten ogród 
schodzony wzdłuż i wszerz.  

336. W ostatnich latach w Ogrodzie można zaobserwować brak środków na utrzymanie porządku. 
Gołym okiem widać brak ludzi do pracy. Dzieje się to od czasu, kiedy połączono budżety 
Ogrodu, ZOO i Palmiarni w jeden. Nawet okresowe ekspozycje kwiatów nie są przygotowane na 
czas (liliowce, peonie, tulipany) nie mówiąc o innych poletkach, które są zachwaszczone, a 
pierwotne zasadzenie obumarły. Należy tym się zająć, wzbogacić o nowe rośliny, zadbać o 
stawy, a nie silić się na jakieś dziwaczne "wynalazki". Kiedyś można było z dumą pokazywać nasz 
Ogród przyjezdnym, dziś już chyba to jest niemożliwe. 

337. Podczas długiego spaceru po Ogrodzie Botanicznym podobało mi się wszystko: piękne, 
niezwykłe drzewa, krzewy ozdobne, piękne kwiaty różnorodne, uporządkowany teren pełen 
okazałości. Jest to ogród  z którego jest dumna Łódź i chcę wyrazić swój zachwyt i jestem jego 
entuzjastką. Staram się być jak najczęściej w tym pięknym miejscu. Nie brakowało mi niczego !!! 
Wszystko było piękne i zachwycające. Jestem częstym zwiedzającym, także kategorycznie 
sprzeciwiam się zmniejszaniu obszaru Ogrodu  Botanicznego.  

338. Brakowało mi jak do tej pory uporządkowanych grządek, zbyt dużo chwastów.  Wiem jaka jest 
tego typu przyczyna, zbieranie pracowników Ogrodu do prac porządkowych w centrum miasta. 
Wydaje mi się, że miasto, powinno bardziej zadbać o miejsca odpoczynku wielu mieszkańców a 
nie koncentrować się tylko na centrum. Wstyd, zła ocena dla władz miasta, nie każdy lubi tylko 
spacery po ul. Piotrkowskiej. Ogród jest przede wszystkim oazą ciszy i spokoju dla mieszkańców. 
Władza powinna się opamiętać, wystarczy że młodzi stąd wyjeżdżają bo nie widzą dla siebie 
przyszłości.  

339. Punkt 8,7,6 jest bardzo brzydki brak gospodarza prawdziwego. Więcej roślin, więcej opisów 
roślin. Od ul. Konstantynowskiej ogrodzenie bardzo zaniedbane. Posadziłabym tam chociaż 
drzewa - buk, leszczynę, dęby. Zrobiłbym takie kąciki - roślinne. 

340. Ogród Botaniczny jest moim ulubionym miejscem w Łodzi. W mieście w którym nie ma rzeki, 
jeziora w bezpośredniej bliskości i generalnie brakuje miejsc relaksu, jest to jedno z niewielu 
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miejsc w których można odpocząć. Jednak jak wspomniałam w punkt 3 należałoby 
zainwestować w oczyszczenie stawów. Proszę porównać nasz ogórd z ogrodem w Lublinie. Jest 
tam ogromny staw, nad którym można poleżeć na kocu, cieszyć się powiewem bryzy od wody.  
Pozdrawiam Magdalena. 

341. Na stawie (1) kiedyś była kamienna "ścieżka" - wspaniałe to było. Piękna chata! Niestety 
zamknięta. Brak informacji kiedy otwarta. Brak zejścia z drugiej strony wzniesienia (9). Bardzo 
nam się podobała bujana ławka z nagraniem do odsłuchania.; Chata jest piękna! Dlaczego 
zamknięta w sobotę?; Uwielbiamy "skałki" w alpianrium; Nawierzchnia ścieżek jest mocno 
wiekowa. Da się po niej chodzić, ale wygląda średnio. Można by pomyśleć o nowej nawierzchni 
z równym asfaltem.; Dlaczego w Ogrodzie nie można jeździć na rolkach i rowerach? ; Moja 
rodzina bardzo lubi ogród botaniczny i regularnie go odwiedzamy, ale większość znajomych nie 
była tam od 20 lat i w sumie przez te 20 lat niewiele się zmieniło. Może warto pomyśleć, o 
bardziej nowoczesnym wyglądzie alejek (i np. sklepiku, w toaletach koszmarnie cuchnie), żeby 
była to atrakcja turystyczna.  

342. Podoba mi się podział na część bardziej zadbaną i dziką. Wydaje mi się jednak te części 1-4 i 6 
powinny być bardziej dopieszczone. Pergole pięknie obrosły, ale prawie nie można pod nimi 
przejść. Część stawów nie miała wcale wody lub tylko na dnie. Nowe ławki to plus i wydaje mi 
się, że potrzeba właśnie takich mniejszych inwestycji. Słyszałam o pomyślenie przeniesienia do 
ogrodu palmiarni. Wiem, że palmiarnia to ważna  część każdego  ogrodu botanicznego. Skoro 
jednak u nas jest w parku Źródliska to nie wydaje mi się by była to inwestycja na najbliższe lata. 
Będzie bardzo droga, a przy obecnych problemach Miasta okaże się, że nie ma środków na 
bieżące, mniejsze inwestycje, które by poprawiły funkcjonowanie ogrodu. Zamrozimy pieniądze 
na wielką infrastrukturę a zaniedbamy pozostałą część Ogrodu.  

343. Ogród podoba mi się ponieważ jest trochę "dziki" i taki ma pozostać, bo mieszkają w nim dzikie 
zwierzęta, a ogród ma być w pierwszej kolejności dla zwierząt np. wiewiórek, kaczek, ptaków, 
zajęcy, a w drugiej dla ludzi. Nie należy niszczyć ogrodu  budując np. restauracje dla ludzi. W 
ogrodzie ma być cicho i spokojnie dlatego bardzo lubię przychodzić do ogrodu botanicznego. 
Bardziej niż do parków gdzie jest głośno, szczekają i buczą psy, palą papierosy itp. 

344. Bardzo dobrze, że jest takie miejsce w Łodzi, gdzie można odpocząć od zgiełku miasta. Wizyty w 
ogrodzie pozwalają na kontakt z przyrodą, oderwanie od szarej rzeczywistości. Podoba mi się 
altana - można było odpocząć i przeczytać. Przy kiosku (nieczytelny tekst)  oprócz tego ,ze 
można coś przekąsić, można posiedzieć przy stoliku z parasolką albo na leżaku.  

345. Niczego mi nie brakowało, wspaniała roślinność, piękna pogoda, zadbane ścieżki spacerowe, 
wygodne i dobrze usytuowane ławki, mogłyby być toalety, świetne ścieżki i ławki edukacyjne. 
Bardzo dobre (odczucia) znakomity spacer i świetny relaks, chodzę tu często ale jest mi żal za 
znów będzie OB zamknięty od 1 listopada. Dlaczego zamykacie ogród na 5 zimowych miesięcy ? 
Bywałem w krajach skandynawskich tam ogrody są otwarte cały rok - zmienia się tylko czas 
otwarcia, dostosowywany jest do długości dnia. Otwórzcie OB w zimie - szczególnie teraz w 
okresie pandemii, świetne miejsce relaksacji, odreagowanie depresji pandemicznej!!!! Mogą 
być otwarte tylko dwa wejścia od Krzemienieckiej i Retkińskiej.  

346. Ogród jest cudownym miejscem, kojącym zmysły po burzliwym tygodniu w miejskiej dżungli. 
Dzięki temu, że jest jej częścią dalece inną :) pozwala wyciszyć myśli,  uspokoić emocje - 
naładować akumulatory. Fantastycznie, że zainstalowano nowe ławki i kosze na śmieci. 
Osobiście nie przeszkadza mi popękana nawierzchnia na ścieżkach - dowodzi to o sile przyrody. 
Wiem jednak, że rodzice z wózkami mają wyzwanie. 

347. Bywam w ogrodzie od ponad 40 lat i jest to dla mnie najładniejsze miejsce w Łodzi. Przez te lata 
zmieniło się nie do poznania, oczywiście na plus. Odwiedzam OGRÓD prawie codziennie, 
dlatego nie jestem najlepszą adresatką zadanych przez Państwa pytań.  

348. Moje ulubione miejsca: piękny ogród z kwiatami w skansenie (super jest też ogród za 
budynkami z ziołami i warzywami - nie mamy wiejskich korzeni i to jedyna opcja żeby dziecko 
widziało warzywa w ogrodzie a nie w warzywniaku). Tyły ogrodu od strony ulicy Krzemienieckiej 
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(w tym roku wyraźniej mniej koszone i tam są łąki zamiast klepiska po trawie), przepiękna aleja 
lipowa, gdzie można odpocząć (wzrok odpoczywa w cieniu). To jest wspaniałe miejsce do 
spacerów w trakcie urlopu macierzyńskiego bo w ogrodzie jest bezpiecznie i potem z małą 
córką, bo tu nie ma rowerzystów i również dla niej jest bezpiecznie). Nie mam nic do alejek, w 
toalecie byłam i uważam że jest ok (dużo lepsza opcja niż toi toi w parkach), piłam kawę - jest 
pyszna. W ogrodzie przybyły nie tak dawno ławki i są bardzo ładne. Jedyne braki - dojazd 
wyłącznie autem i martwimy się co będzie jak otworzą Orientarium bez parkingu - w weekendy 
nie będzie można zaparkować. Szybka i niskopodłogowa linia tramwajowa by się z centrum 
przydała. 

349. Ogród botaniczny powstawał przez wiele lat, kształtowany przez specjalistów i botaników, 
ekologów - LUDZI oddanych całym sercem temu miejscu. Chciałabym aby tak się nadal działo. 
Jeśli ONI zaproponują nowe rozwiązania, pomysły, do wyboru i poddadzą je konsultacją to 
chętnie wezmę w nich udział. Ja sama jestem  laikiem zakochanym w ogrodzie i nie będę 
udawać, że jest inaczej usiłując wynajdować braki, jeśli chodzi o jego formę.  Ogród oferuje mi 
to czego potrzebuję, w zależności od nastoju, przestrzeń, piękno, spokój w jego leśnej części, 
możliwość obserwacji nie tylko roślin ale i zwierząt a nawet wypicia kawy na "łonie natury". 
Proszę pozostawić mi te możliwości nie zmniejszać powierzchni Ogrodu, nie wyszczuplać 
liczebności personelu - ludzi których spotykamy przy pracy, na kolanach, zagłębionych w 
gąszczu, po to by tacy jak ja mogli spacerować i podziwiać efekty ich pracy, a raczej powiększyć 
ich grono.  

350. 1 Gratuluję dyrekcji Ogrodu wymiany ławek i ogólnej dbałości o stan ekspozycji kwiatowych 
(tulipany, hortensje, lile, peonie itd..) 2 Życzę Dyrekcji licznego personelu do pracy fizycznych w 
Ogrodzie Botanicznym bo 0,3 prac. Na hektar ro skandalicznie mało! 3 Życzę również środków 
finansowych na odbudowanie ścieżek asfaltowych bo zarastają na potęgę 4 Życzę braku 
zainteresowania deweloperów terenem Ogrodu i przyległościami!!! 

351. Wcześniej  w ankiecie wypełniłam drogę którą zwykle przebywam a dzisiaj chciałabym dopisać 
że w miejscach bardziej odległych możliwie proponuję oprócz miejsc rekreacyjnych (np. dla 
seniorów super tzw. "WIOSKA")  czy inny uznany za możliwy proponuję wprowadzić sezonowo 
LANY LAWENDOWE. Na pewno będą cieszyć radością i uznaniem osób zwiedzających, 
odwiedzających, miłośników Ogrodu Botanicznego. Cieszą mnie peonie, tulipany i wszystko co 
proponuje Ogród. Jednak marzeniem moim jest też ogród/ miejsce LAWENDOWE. Dziękuję 

352. Ogólnie było super, ciekawe doświadczenie;  Zamknięte drzwi do ogrodu na zewnątrz. 
353. Mało otwartych pomieszczeń do zwiedzania. Ryby mają mało przestrzeni do pływania i jest ich 

dużo jak na jeden zbiornik. W przypadku żółwia tak samo - jeden na drugim, mała przestrzeń, 
były takie "bez życia" :( Jedna z najwyższych palm nie ma już miejsca. 

354. Super, wrócimy! 
355. Nie brakowało. Wszystko było dobrze. 
356. Super, ale dużo ludzi. Na taki program potrzeba nie jeden weekend by wszyscy zdążyli obejść 

każdą placówkę. 
357. (Brakowało) zwiedzania na zewnątrz. Bardzo pozytywne. 
358. Pozytywne, wszystko jest zadbane i opisane. (Brakowało) alkoazji np. Black Velvet i niektórych 

gatunków, nawet w biedronce można nabyć. Automat wydaje za mało kawy. 
359. (Brakowało) opisów przy rybach. Super :) 
360. Wszystko jest super! Kosze na śmieci mało widoczne! Jest super !!! 
361. Nie (brakowało). Pozytywnie. 
362. Brak przewodnika, multimedialny przewodnik, słuchawki i opowiadanie o roślinach. Bardzo 

dobrze utrzymana palmiarnia. 
363. Pozytywnie. (Brakowało) ziaren arabiki. 
364. …………., ………. Czy to niemieckie nazwiska ?? Okupacja dalej trwa!!! Nie damy zniszczyć 

ogrodu!!! 
365. (Brakowało) Hot doga i parówki do tego. OK. ŁKS KRÓL 
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366. Tylko jedno w głowie mam (nieczytelny tekst) S gram… :) Tego mi brakowało…. i brakowało. 
Elegancko i gites majonez :) 

367. Ankieta zawierała tylko rysunki kaktusów 
 

Informacja końcowa: Nie będą dalej analizowane wyłącznie inicjatywy i pomysły stojące w 
sprzeczności z obowiązującym prawem. 

 


