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WSTĘP
„Tereny zieleni i ich uwarunkowania” jest publikacją, która w doskonały sposób
ukazuje, że współcześnie zagadnienie kształtowania krajobrazu musi uwzględniać wiedzę
wielu dziedzin nauki, doświadczenie praktyków, a także brać pod uwagę opinie i odczucia
zwykłych użytkowników terenów zieleni. Zaczynając od projektowania, przez realizację do
bieżącego utrzymania terenów zieleni publicznej wymagana jest wiedza z zakresu m.in:
socjologii, historii, biologii, inżynierii i ochrony środowiska, architektury, budownictwa,
dendrologii i oczywiście ogrodnictwa. Nie bez znaczenia jest również aspekt ekonomiczny,
bez uwzględnienia którego nie można racjonalnie zarządzać.
Nie sposób do żywego tworu jakim jest przyroda podchodzić jak do materii nieożywionej. Pomimo niewątpliwych walorów estetycznych i istotnej funkcji, jakie tereny zieleni
posiadają w wizualnej koncepcji nowoprojektowanych inwestycji, należy mieć na uwadze
dynamikę z którą związane jest życie. Rodzi to konsekwencje prawne, finansowe, społeczne i ekonomiczne.Podchodzenie przez architektów do założeń zieleni przez pryzmat „dodatku”, tła na którym swoje piękno ma odcisnąć ich monumentalne dzieło powoduje, że
często traktują oni zieleń bez należytej uwagi. Ograniczanie do minimum poświęconego
czasu i środków powoduje, że zamiast ozdoby, czynnika podnoszącego walor architektury
tworzy się teren, który generuje przede wszystkim problemy, nie mówiąc o niezrealizowanej funkcji estetycznej. Istnieją historyczne ogrody, których piękno z sukcesem konkuruje
z założeniami pałacowymi. Należy jednak mieć na uwadze, że koszt stworzenia tego ogrodu
czasami przewyższał koszt wybudowania pałacu. Szukanie oszczędności inwestycji w „zieleni” odbija się negatywnie w uzyskanym efekcie, czy kosztach utrzymania.
Publikacja, którą Państwu oddajemy ma pełnić funkcję edukacyjną, pokazać, że
możliwa, a nawet konieczna, jest współpraca fachowców z różnych dziedzin na różnych poziomach. Praktyk potrzebuje wiedzy i innowacyjności ludzi nauki, zaś naukowcy potrzebują „rzemieślnika”, który podzieli się swoim doświadczeniem i dobrze wykona swoją pracę.
Pracując w Zakładzie Zieleni Miejskiej w Katowicach bardziej utożsamiam się z rzemieślnikiem, który chce, aby w jego warsztacie wypracowywano dobry produkt w oparciu o wiedzę, doświadczenie w zgodzie z najnowszymi trendami. Organizacja Międzynarodowej Konferencji Zieleń Miejska w Katowicach dała mi możliwość łączenia praktyki
z wyzwaniami naukowymi i architektonicznymi. Tematyka oraz poziom prezentowanych
prezentacji z którymi mogą zapoznać się uczestnicy naszej konferencji skłoniła mnie do
utrwalenia wystąpień w postaci niniejszej publikacji. Chciałabym serdecznie podziękować
wszystkim, którzy współuczestniczyli w realizacji tego przedsięwzięcia, pomysłodawcom,
autorom, a przede wszystkim naszym wybitnym recenzentom.
Mam nadzieję, że publikacja ta spełni oczekiwania czytelników i zachęci ich do
szukania nowych rozwiązań i współpracy między ludźmi z różnych dyscyplin.
Magdalena Biela

Zieleń miejska jest nieocenionym zasobem przyrodniczym i estetycznym. Przenika substancję miejską tworząc pomost między sztucznym tworem miejskim a naturalnym
środowiskiem. Człowiek żyjący w mieście od zarania dziejów zachodził do parku, ogrodu
– wracając do swoich korzeni. Budował lub też pozostawiał naturalne enklawy zieleni. Dzisiejsza nauka dostarcza nam szeregu argumentów za tym, aby takich terenów było w miastach jak najwięcej, stąd łącząc wielowiekową tradycję z wiedzą musimy kreować przestrzeń
na miarę XXI wieku tak, aby była przyjazna, bezpieczna oraz spełniała jak najwięcej funkcji
przyrodniczych i estetycznych. Infrastruktura miejska narzuca ogrodnikom szereg ograniczeń, tworząc siatkę nadziemnych i podziemnych sieci teletechnicznych i komunikacyjnych. Organizacja zieleni w zdegradowanym środowisku miejskim to niewątpliwie karkołomny wyczyn, a przecież dbamy i walczymy o każdy metr zagospodarowany zgodnie ze
sztuką ogrodniczą.
Zagadnienia poruszane w niniejszej publikacji żywo wpisują się w problematykę
utrzymania terenów zieleni miejskiej, podobnie jak tematy prezentowane podczas „Międzynarodowej Konferencji Zieleń Miejska Katowice”, gdzie rokrocznie od 2010 roku dyskutujemy o kształcie zieleni w miastach, problemach związanych z jej tworzeniem i utrzymaniem, najnowszych trendach czy badaniach naukowych związanych z tematem.
Serdecznie zapraszam do lektury niniejszej publikacji.
Lech Marek.
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Agnieszka Malinowska,
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Ogrody społeczne w odpowiedzi na
współczesne problemy miast
Community gardens as a response to contemporary problems of cities – by
Agnieszka Malinowska.
Streszczenie
Celem niniejszej pracy jest zdefiniowanie pojęcia ogrodów społecznych. Przedstawienie zjawiska ogrodów społecznych na przykładach polskich i zagranicznych.
Wykazanie korzyści dla miasta i jego mieszkańców płynących z zakładania ogrodów
społecznych. Dla poparcia stawianych tez przytoczono przykłady ogrodów społecznych w Poznaniu, w których przeprowadzono obserwacje środowiskowe w okresie
06. 2013 - 05. 2015. Najszerzej przebadano ‚Ogród Społeczny Kolektyw Kąpielisko’,
który jest największym tego typu obiektem w Poznaniu. Wizje lokalne, oraz wywiady z użytkownikami ogrodów pozwoliły wyróżnić szereg pozytywnych aspektów
tworzenia takich miejsc. Potwierdzono tezę, mówiącą, iż ogrody społeczne mogą
być jedną z możliwości rewitalizacji przestrzeni miejskiej.
Abstract
An amount of green is relatively low in most of the cities. The often cause of this
situation is urban policy which favors developers. Far-reaching urbanization results in various environmental and social problems. In those circumstances a need
for the wider revitalization and reorganization of urban space becomes even more
important and necessary.
Due to a broad, positive aspects (such as improving climate and habitat conditions,
integration and elicitation of local communities or environmental education) community gardens may be a way for urban renewal. A positive example of such situation is Kolektyw Kąpielisko - community garden created in 2014 in Poznan. An
initiative of the Kolektyw Kąpielisko Association, cooperating with a local community, allowed reclaiming a wasteland in the city centre and turn it into the green
area available to everyone. The Association created own infrastructure to provide
a wide range of social and educational programs: they plant plants and organize
series of various workshops for local community. Now the space occupied by the
Kolektyw is a kind of platform for building social relationships and exchanging of
ideas, knowledge, skills and experience. The project implements an educational
and integrative program for people with different backgrounds. The Kolektyw Kąpielisko community garden is a biodiverse place, created by a local community
without involving employees of municipal services nor funding from the city.
Słowa kluczowe: ogrody społeczne, rewitalizacja, zieleń miejska, społeczność lokalna.
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Wprowadzenie
Problemem wielu miast jest deficyt zieleni. Wiąże się to między innymi z przeznaczaniem pod budowle wszelkich możliwych terenów. Wolne od zabudowy pozostają prawie wyłącznie miejsca o znikomej wartości
dla developerów. Są to w dużej mierze obszary o złych warunkach fizycznych, hydrologicznych, glebowych, na których uciążliwe czy ryzykowne jest
sytuowanie nieruchomości. Takim terenom nadaje się miano nieużytków
i rzadko przeznacza się je na zieleń. Powodem jest sposób prowadzonej polityki przestrzennej oraz fakt, że wymaga to dużych nakładów finansowych.
Trudne warunki środowiska miejskiego generują wysokie koszty utrzymania roślin w dobrej kondycji zdrowotnej np. poprzez potrzebę rekultywacji
gleb. Dalece posunięta urbanizacja skutkuje problemami środowiskowymi
oraz społecznymi takimi jak zanieczyszczenie powietrza, wody i gleb, zjawiska podtopień i powodzi, występowanie wysokich temperatur powietrza;
zatłoczenie, wyobcowanie, bierność, wandalizm, choroby cywilizacyjne np.
astma, alergia, otyłość. Coraz częściej mówi się w związku z tym o potrzebie
szeroko rozumianej restrukturyzacji przestrzeni miejskiej. Ogrody społeczne, dzięki szerokim, pozytywnym aspektom takim jak poprawa warunków
klimatycznych i siedliskowych, integracja oraz aktywizacja społeczności lokalnych, edukacja ekologiczna, mogą być jednym ze sposobów rewitalizacji
przestrzeni miejskiej.

Cele i założenia metodyczne
W pracy przedstawiono przykłady wyników badań związanych
z problematyką ogrodów społecznych. Poparcie tezy o pozytywnym oddziaływaniu ogrodów społecznych na ludzi oraz na środowisko było możliwe
dzięki badaniom terenowym przeprowadzonym za pomocą obserwacji środowiskowych. Na etap ten składały się wizje lokalne przypadające na okres
06. 2013 - 05. 2015 w ogrodach społecznych w Poznaniu. Za podstawowy
obiekt badań obrano „Ogród Społeczny Kolektyw Kąpielisko” znajdujący
się w Parku Kasprowicza. Obiektami uzupełniającymi były „Ogród Łazarz”
przy ul. Klaudyny Potockiej oraz „Ogród Wilda” przy ul. Fabrycznej. Obserwacje poczynione podczas warsztatów odbywających się w tych miejscach
uzupełniały rozmowy z ich uczestnikami. Celem pełniejszej analizy tematu
w proces badawczy włączono grupę psychologów z Uniwersytetu Adama
Mickiewicza w Poznaniu.
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Charakterystyka i wyniki
Definicja ogrodów społecznych
Termin „ogród społeczny” oznacza ogólnodostępne miejsce umożliwiające aktywne bądź bierne spędzanie czasu w otoczeniu zieleni. Punktem
wyjściowym procesu zakładania tego typu ogrodu jest przeważnie miejski
nieużytek terenu, mało zintegrowana i/bądź mało aktywna społeczność lokalna oraz inicjator/inicjatorzy procesu rewitalizacji tej przestrzeni. Podczas
cyklicznych spotkań wszystkich zainteresowanych tematem: porządkowany jest teren, tworzona jest infrastruktura ogrodu, sadzone są rośliny. Zwykle obiekty, które pojawiają się w ogrodzie, są robione własnoręcznie przy
użyciu materiałów recyklingowych. Znaczną część zieleni stanowią uprawy
warzyw, owoców i ziół, które w zależności od zasad ustanowionych przez
użytkowników ogrodu, są później wspólnie spożywane, zabierane do domu
bądź sprzedawane. Oprócz zajęć ogrodniczych, w miejscach tych, mogą odbywać się różnego typu wydarzenia edukacyjne, kulturalne, sportowe, pikniki sąsiedzkie itp. Założycielem ogrodu społecznego jest przeważnie grupa
nieformalna, organizacja pozarządowa, która w miarę upływu czasu przekazuje daną przestrzeń pod opiekę społeczności lokalnej. Środki finansowe
potrzebne do realizacji projektu pochodzą z różnego rodzaju konkursów,
grantów, od sponsorów, rzadziej z dofinansowań z budżetu miasta. Do głównych idei ogrodów społecznych należą integracja i aktywizacja społeczności
lokalnych, zwiększenie funkcjonalności oraz walorów estetycznych i środowiskowych przestrzeni miejskiej.
Historia
Zjawisko ogrodów społecznych w Polsce jest stosunkowo nowe
i mało znane. Poza granicami naszego kraju rozwija się ono jednak od wielu
lat i jest całkiem popularne. Za prekursorów ogrodów komunalnych uważa się XVII wieczny, anarchistyczno-rolny ruch o nazwie Diggers (ang. kopacze). Ruch ten powstał w odpowiedzi na sytuację w Anglii, a głównym
bodźcem było wydanie przez władcę decyzji o podporządkowaniu jemu
wszystkich ziem uprawnych. Diggersi założyli kolektyw rolny na nielegalnie zajętych ziemiach. Ich główną ideą była wspólna uprawa ziemi, wspólna
praca na rzecz pokoju i społeczeństwo funkcjonujące w oparciu o małe, egalitarne wspólnoty wiejskie (Sokołowska 2007).
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Ogrody społeczne w Stanach Zjednoczonych zaczęły się pojawiać
po roku 1890, w reakcji na panujący kryzys gospodarczy. Były to miejsca
służące do wytwarzania jedzenia i napędzania gospodarki. Ogrody funkcjonowały pod nazwą Potato Patch Movement (ang. ruch ziemniaczanej grządki) do lat 40-tych, gdy sytuacja gospodarcza uległa poprawie. Powrót do
ogrodów społecznych nastąpił w latach 70-tych. Proces ten zapoczątkowała
w Nowym Jorku organizacja o nazwie Green Guerillas (ang. zieloni partyzanci). Tym razem celem tej organizacji była poprawa wyglądu opustoszałych miejsc, umacnianie kontaktów międzyludzkich, edukacja ekologiczna
i prozdrowotna oraz przeciwdziałanie rosnącej agresji (Hartsfield i Henderson 2009).
Przykład ze świata
Ogród im. Liz Christy jest to pierwszy ogród społeczny w Nowym
Jorku. Został on założony w 1973 r. na skrzyżowaniu dwóch ulic na Manhattanie, przez pobliskiego mieszkańca im. Liz Christy oraz zielonych partyzantów (Green Guerillas). Grupa zaczęła proces przemian przestrzeni
Manhatanu zanim jeszcze nabyła prawo do nieużytku. Podczas swych akcji
zazieleniania miasta, animatorzy zainstalowali na murach budynków sąsiadujących z działką pojemniki z roślinami, a pierwsze gatunki, które znalazły sie z ich inicjatywy w ogrodzie zasiali dzięki przerzucaniu przez jego
ogrodzenie bomb kwiatowych[1]. W międzyczasie stali się pełnoprawnymi
użytkownikami terenu, na którym powstał ogród i mogli zacząć zmieniać
jego oblicze. Wolontariusze samodzielnie wykonali staw, w którym żyją
ryby i żółwie oraz wszystkie niezbędne elementy małej architektury. Rośliny jadalne posadzili natomiast na podwyższonych rabatach. W ogrodzie
tym odbywają się różne warsztaty, a odwiedzać go można codziennie (Loggins 2007).
Wyniki przykładowych badań ze świata na temat znaczenia ogrodów
Latem 1995 r. pracownicy Wydziału Krajobrazu z Uniwersytetu
w Sheffield przeprowadzili w Wielkiej Brytanii badania społeczne na temat
wpływu miejskich ogrodów prywatnych na środowisko i zrównoważony
rozwój miast. Naukowcy skupili się głównie na oddziaływaniu ogrodów
na zdrowie i samopoczucie ich właścicieli oraz na ich otoczenie społeczne.
1 Bomby kwiatowe, inaczej kulki nasienne to „element broni kwiatowej partyzantki”. Są
to kulki zrobione z gliny, ew. kompostu, nasion i wody. Gotowy produkt można przerzucić
przez ogrodzenie, wrzucić na dach itp. co pozwala na zasianie roślin nawet w najbardziej
niedostępnych miejscach.
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Za przykład wzięto Sheffield, miasto w północnej Anglii, w którym ogrody
prywatne zajmują 15,6 % całej jego powierzchni. Za metodę badawczą przyjęto wywiady i ankiety sprawdzające jaką rolę właściciele przypisują swym
ogrodom. W ten sposób sprawdzono również relacje pomiędzy odczuciami ankietowanych a ich wiekiem, płcią, wykonywanym zawodem, typem
budynku mieszkalnego i wielkością ogrodu. Grupę 203. osób, z którymi
przeprowadzono wywiady wybrano losowo spośród mieszkańców 6 ulic.
Kwestionariusze wypełniło 376 mieszkańców 48 ulic. Ankietowani odpowiadali na pytania takie jak: Ile godzin w tygodniu spędza Pani/Pan na pracy
w ogrodzie? Co w ogrodnictwie i ogrodzie sprawia Pani/Panu największą
przyjemność? (podano odpowiedzi do wyboru) Jak ważne jest dla Pani/
Pana ogrodnictwo w porównaniu z innymi formami wypoczynku? (podano
listę przykładowych form wypoczynku, którą należało uporządkować w kolejności)
Z badań wynika, że przeważająca część ankietowanych, dostrzega
zalety ogrodnictwa (Rys. 1). Za te najważniejsze uczestnicy badania uznawali tworzenie pięknego i przyjemnego otoczenia oraz promocję odpoczynku. Stwierdzali oni, że są to kluczowe korzyści, zarówno dla szerszego grona
ludzi, jak i ich indywidualnego samopoczucia. Badania dowodzą również,
że liczba plusów, które ankietowani potrafili dostrzec, była wprost proporcjonalna do czasu poświęcanego na zajęcia ogrodnicze. Zależność ta do-

Rys. 1. Wyniki badań przeprowadzonych w 1995 r. w Wielkiej Brytanii
na podstawie : Dunnett N., Quasim M. (2000): Perceived Benefits to Human Well-being of
Urban Gardens
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tyczyła również wielkości posiadanych przez nich ogrodów. Ankietowani
wskazywali w takich wypadkach na znaczenie bioróżnorodności i funkcje
ekologiczne (Dunnett i Quasim 2000).
Grupa naukowców z Uniwersytetu w Sztokholmie i Instytutu Ekonomi Ekologicznej na Szwedzkiej Królewskiej Akademii Nauk przeprowadziła
w latach 2003-2007 badania społeczno-ekologiczne dotyczące roli ogrodów
w mieście. Metodą badań były wywiady i ankiety odbyte z właścicielami
ogrodów działkowych. Wybór docelowej grupy badanych przeprowadzono
wiosną 2003 r. na podstawie wizji lokalnych i rozmów z potencjalnymi kandydatami do badania. Do tego celu wytypowano cztery obszary ogrodów
działkowych, znajdujące się w centrum Sztokholmu - najgęściej zaludnionego miasta w Szwecji. Każdy z obiektów musiał spełniać kryteria takie jak:
wiek obszaru przekraczający 50 lat, położenie nie dalej niż 10 km od centrum miasta i występowanie domków na działkach. Następnie do wszystkich członków wspólnot (534 osoby) rozesłano kwestionariusze zawierające po 20 pytań. Kluczową grupą, z którą przeprowadzano wywiady było
25 osób uznanych przez sąsiadów za te, które posiadają szeroką wiedzę na
temat lokalnych praktyk i zwyczajów związanych z ogrodnictwem. Podczas
rozmów pytano głównie o wiedzę ekologiczną, również w odniesieniu do
usług ekosystemów oraz o praktykę w jej przekazywaniu. Dodatkowo przeprowadzono 5 wywiadów z kierownikami parków publicznych i ogrodnikami miejskimi w Sztokholmie. W ten sposób sprawdzono ich spojrzenie na
rolę ogrodów działkowych w krajobrazie miejskim.
Badania wykazały, że ogrodnictwo potrafi edukować zarówno dzieci, jak i dorosłych (Rys. 2). Uczy jak ważne jest środowisko i jak można
je chronić we własnym zakresie. Jak zmiany klimatu wpływają realnie na
wszystkie organizmy żywe. Pokazuje i objaśnia procesy zachodzące w przyrodzie, uwrażliwia. Daje tym więcej informacji im bardziej zróżnicowany
i skomplikowany jest program ogrodu (Barthel i in. 2010).
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Rys. 2. Wyniki badań przeprowadzonych w latach 2007-2009 w Australii
na podstawie : Block K., Gibbs L., Staiger P.K., i. in. (2012): Growing Community The
Impact of the Stephanie Alexander Kitchen Garden Program on the Social and Learning
Environment in Primary Schools

W latach 2007-2009 naukowcy z Uniwersytetu Melbourne i Uniwersytetu Deakin w Australii przeprowadzili badania socjologiczne w sześciu
australijskich szkołach podstawowych. Placówki, które zostały włączone
w program badań, dostały dotacje rządowe na przeprowadzenie zajęć. Spośród 16 szkół, które spełniały kryteria położenia, liczebności uczniów, statusu ekonomiczno-społecznego rodzin, wybrano sześć różniących się między
sobą pod względem wyżej wymienionych cech, by zapewnić jak najszersze
ujęcie diagnozowanego problemu. Doświadczenie wymagało wprowadzenia
do szkół programu zajęć kulinarnych i ogrodniczych w wymiarze 1,25-2,5
godzin tygodniowo (średnio 1,8 godziny na ucznia). Program trwał od 1225 miesięcy, zależnie od szkoły, w której był prowadzony. W zajęciach brali
udział uczniowie chodzący na początku badania do klas 3-5. Metodą badań
były obserwacje środowiskowe, wywiady i ankiety przeprowadzone wśród
studentów (764 uczniów), ich rodzin (562 rodziców) i nauczycieli. Rozmowy dotyczyły oczekiwań i wrażeń odnośnie prowadzonego programu zajęć,
pytano o zaobserwowane zmiany jakie zaszły w szkole i domu.
Ankietowani konsekwentnie wskazywali na pozytywny wpływ zajęć
ogrodniczych na samopoczucie psychospołeczne, w szczególności w odniesieniu do pewności siebie i poczucia własnej wartości. Pozwoliła na to mię7
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dzy innymi poprawa „umiejętności życiowych” uczestników zajęć. Podczas
prowadzenia programu odnotowano u uczniów spadek zachowań destrukcyjnych. Nastąpiła zauważalna poprawa stosunków wśród rówieśników,
a także pomiędzy uczniami i ich rodzinami oraz nauczycielami. Rodzice
stwierdzili, że badanie znacznie poszerzyło horyzonty myślowe ich oraz ich
dzieci (Block i in. 2012).

Wyniki badań przeprowadzonych w poznańskich ogrodach
społecznych
Opis
W celu poparcia przyjętych hipotez przedstawiono przykłady realizujące problem badawczy w praktyce. Są to trzy ogrody społeczne funkcjonujące w Poznaniu. „Ogród Wilda” oraz „Ogród Łazarz” to miejsca utworzone w roku 2013 w ramach projektu Generator Malta uzupełniającego
festiwal teatralny Malta w Poznaniu. Miejsca pod ogrody zostały wytypowane podczas spacerów, w których brali udział animatorzy, mieszkańcy
oraz wszyscy zainteresowani tematem. Podczas cyklu warsztatów uzgodniono najważniejsze, najbardziej doskwierające problemy danych miejsc i zaprojektowano ich nowe oblicze. Regularne zajęcia warsztatowe pozwoliły na
zbudowanie infrastruktury ogrodów i wypełnienie ich roślinami. Byłe, zdewastowane wycinki przestrzeni miejskiej, zamieniono w przyjemne miejsca, które są chętnie odwiedzane przez mieszkańców Poznania. Odbywają
się tam różnego rodzaju zajęcia edukacyjne, ogólnorozwojowe, wydarzenia
kulturalne, imprezy, spotkania sąsiedzkie. Miejsca te zrzeszają nie tylko społeczności lokalne, ale również mają znaczenie na arenie międzynarodowej.
W dniach 12-13 czerwca 2014 r., w ramach festiwalu Generator Malta, odbył
się w nich I Międzynarodowy Zjazd Twórców Ogrodów Społecznościowych
z różnych miast Europy.
Projekt „Kolektyw Kąpielisko” ma na celu integrację społeczności
sąsiedzkiej w dzielnicy Łazarz w Poznaniu poprzez wspólne przekształcenie
wycinka nieużywanej przestrzeni publicznej (nieużytku terenu przy pływalni
letniej) w ogród. Ogród powstaje od sierpnia 2014 r., a działania integrujące
lokalną społeczność trwają od roku 2013. Praca organiczna oparta na kreacji oraz równoległe warsztaty artystyczne (recykling, rękodzieło) są impulsem do utrwalenia i poszerzenia lokalnej wspólnoty oraz wzmocnienia lokalnej tożsamości. „Kolektyw Kąpielisko” stwarza alternatywną możliwość
spędzania wolnego czasu, nie tylko budując i pogłębiając sąsiedzkie więzi,
8
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ale przede wszystkim wyposażając uczestników w kompetencje niezbędne
do samodzielnego, aktywnego uczestniczenia w kulturze. Mieszkańcy Łazarza są jednocześnie twórcami i odbiorcami działań. W ten sposób miejsce
o niewykorzystanym potencjale staje się międzypokoleniową płaszczyzną
kreatywności i współpracy.
Do tej pory zrealizowano szereg warsztatów, które odbywały się, zarówno na terenie ogrodu, jak i poza jego obrębem. Program poszczególnych wydarzeń dopasowywany jest do okoliczności, które im towarzyszą
i tak zorganizowano tworzenie karmników, sadzenie poziomek, czy robienie ozdób świątecznych. W ogrodzie prowadzono cykl warsztatów pt. „Budujemy-murujemy’” podczas których powstał grill z funkcją pieca (Rys. 3),
kompostownik oraz podwyższone rabaty (Rys. 4). W ramach weekendowych wydarzeń stworzono drewnianą altanę (Rys. 5), hotele dla owadów,
posiano łąkę kwietną i posadzono rośliny (Rys. 6). Wiosnę 2015 roku otworzono konstruowaniem „Wierzbowego Ogrodu Zabaw” (Rys. 7 i 8). Odrębną serią warsztatów są zajęcia prowadzone przez członków „Kolektywu Kąpielisko” w pobliskim przedszkolu, w trakcie których dzieci zgłębiają wiedzę
botaniczną, ekologiczną, dowiadują się skąd się bierze miód i uruchamiają
swoje zmysły oraz wyobraźnię. W roku 2014 na terenie „Kąpieliska” odbył
się „Restaurant Day”, podczas którego kosztowano potraw z pieca i innych
lokalnych smakołyków przygotowanych przez mieszkańców Łazarza.
Ogród społeczny zarządzany jest przez „Stowarzyszenie Kolektyw
Kąpielisko”. Moderowany przez „Kolektyw” program wydarzeń jest projektowany na bieżąco, pod wpływem rozmów z uczestnikami i obserwacji
środowiskowych. W diagnozie i ewaluacji projektu pomagają psycholodzy
i socjolodzy. Teren jest wygrodzony z obszaru pływalni letniej. Większość
wydarzeń odbywa się w soboty. Członkowie stowarzyszenia dążą do tego,
aby ogród był otwierany codziennie, a klucze do jego bram przekazują również zaangażowanym w projekt mieszkańcom Łazarza. Wydarzenia organizowane na ‚Kolektywie Kąpielisko’ cieszą się relatywnie dużą i stale rosnącą frekwencją mieszkańców Poznania (Rys. 9). Podczas funkcjonowania
ogrodu wykształciła się grupa stałych odbiorców. Są to głównie mieszkańcy
Łazarza, a wśród nich przewagę stanowią dzieci w wieku 10-15 lat. Angażują
się one w prace budowlane, porządkowe i te stricte ogrodnicze. Najnowsze wydarzenia pokazują, że ogród ma szerokie oddziaływanie. Poznański
Ośrodek Sportu i Rekreacji, od którego stowarzyszenie dzierżawi teren, pla-
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nuje w nadchodzących latach zająć się zagospodarowaniem sąsiadujących
z ogrodem nieużytków przy pomocy konsultacji społecznych, które mają się
odbyć między innymi podczas wydarzeń organizowanych na ‚Kolektywie’.
Aspekt społeczny
Obserwacje środowiskowe pozwoliły zebrać szereg uwag na temat
ogrodu społecznego „Kolektyw Kąpielisko’” Według znacznej części rozmówców jedną z podstawowych zalet tej inicjatywy jest możliwość spędzania czasu na łonie natury, bez konieczności odbywania dalekich wyjazdów.
Z zaletą tą wiąże się kolejny aspekt, a mianowicie możliwość ruchu, wysiłku
fizycznego. W swych wypowiedziach, uczestnicy zajęć zwracali uwagę na to,
że mogą rozwijać pasje ogrodnicze czy konstruktorskie i to bez brudzenia
w domu, nie posiadając specjalistycznych narzędzi, a nawet bez własnego
ogrodu. Ważny był dla nich fakt, że mogą posiąść nowe umiejętności, a także wymienić się swymi zdolnościami z innymi odbiorcami. Niejednokrotnie
rozmówcy podkreślali znaczenie tego, że na „Kolektywie” mogą się poczuć
jak za czasów dzieciństwa, np. podczas warsztatów robienia wierzbowych
szałasów. Bardzo często, jako jedną z ważniejszych korzyści płynących
z przebywania w ogrodzie, rozmówcy wskazywali możliwość nawiązywania
nowych znajomości, często wśród dotąd nieznanych sąsiadów. Inną wspominaną zaletą jest okazja do przebywania w gronie rodzinnym i wspólnej
pracy, przeżyć, międzypokoleniowej wymiany poglądów oraz wiedzy, które
pozytywnie wpływają na relacje między członkami rodziny. Rodzice, wśród
możliwości jakie ogród społeczny stwarza ich dzieciom, najczęściej wymieniali kontakt z naturą, ruch i przebywanie na świeżym powietrzu. Często
wspominali o przypadkach, gdy ich dzieci nie chciały opuszczać „Kolektywu”, a w domu niecierpliwie czekały na to, aby znów znaleźć się w ogrodzie.
Rozmowy z młodszymi odbiorcami pozwoliły dowiedzieć się, że duży zapał
z jakim ta grupa użytkowników podchodzi do wydarzeń odbywających się
na „Kolektywie Kąpielisko”, wynika między innymi z faktu, że traktuję się
ich jak dojrzałych i pełnoprawnych użytkowników ogrodu. Za niewątpliwą
zaletę uważali fakt, że mogą używać prawdziwych narzędzi oraz uczestniczyć w projektowaniu i wykonywaniu nowych obiektów. Dzieci cenią sobie
możliwość realnego wpływania na kształt i charakter ogrodu. Dużym powodzeniem, szczególnie wśród nastoletnich chłopców, cieszy się przygotowywanie potraw, podczas którego chętnie o sobie opowiadają. W trakcie weekendowych warsztatów tworzenia wierzbowego ogrodu zabaw odnotowano
komentarz jednego z młodych uczestników, który stwierdził iż na „Kolektywie” czas spędza się lepiej niż podczas gry na komputerze.
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Rys. 3. Piec z funkcją grilla. źródło: dokumentacja własna

Rys. 4. Podwyższone rabaty z roślinami jadalnymi. źródło: dokumentacja własna
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Rys. 5. Drewniana altana. źródło: dokumentacja własna

Rys. 6. Sadzenie roślin. źródło: dokumentacja własna
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Rys. 7.Wierzbowy Ogród Zabaw. źródło: dokumentacja własna

Rys. 8. Wierzbowy Ogród Zabaw - widok od strony labiryntu z miskanta.
źródło: dokumentacja własna
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Rys. 9. Widok ogólny na teren ogrodu podczas warsztatów budowania drewnianej altany
źródło: dokumentacja własna

Psychologowie pomagający w prowadzeniu obserwacji zauważyli,
że najmłodsza grupa użytkowników ogrodu nad wyraz chętnie uczestniczy
w zorganizowanych zajęciach. Z drugiej strony otoczenie przyrody działa na
tyle stymulująco, że dzieci z większą niż zazwyczaj łatwością same wymyślają nowe zajęcia, tworzą przeróżne przedmioty i przekształcają to miejsce.
Zwrócili też uwagę na to, jak szybko młodzi odbiorcy odnajdują się w nowym dla nich otoczeniu, wśród nowo poznanych ludzi. Szybko zawiązują znajomości i usamodzielniają się. Według psychologów projekt ogrodu
społecznego pomaga dzieciom wzmocnić pewność siebie co pozwala im się
otworzyć i odważnie zachowywać.
Przykładem pozytywnego wpływu ogrodów społecznych na lokalne
społeczności jest mieszkaniec sąsiadującego z ogrodem bloku. Traktuje on
„Kolektyw” jako miejsce regularnych wizyt (nazywanych przez siebie „dyżurami”), podczas których wykonuje szereg prac pielęgnacyjnych. Ponadto
14
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Rys. 10. Ogród Łazarz. źródło: dokumentacja własna

pomaga członkom stowarzyszenia w przygotowywaniu i prowadzeniu wydarzeń odbywających się na terenie ogrodu jak i poza nim. Poczucie odpowiedzialności za ogród sprawia, że mężczyzna jest na większości z organizowanych imprez, zapewniających kontakt nie tylko z naturą, ale i z kulturą,
a przede wszystkim z innymi ludźmi. Członkowie stowarzyszenia wskazują
na widoczną przemianę samotnej, zamkniętej osoby w bardzo pomocną
i towarzyską postać, która znalazła miejsce, w którym czuje się potrzebna.
Aspekt przyrodniczy
Nowoczesne podejście do zieleni miejskiej zakłada wykorzystanie usług ekosystemowych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
Skupia się głównie na odtwarzaniu zdegradowanych siedlisk, odzyskiwaniu
terenów poprzemysłowych. Popularne zagraniczne praktyki ogrodnicze to
między innymi naturyzowanie parków oraz ekstensywna gospodarka zieleni, której przykładem jest zastępowanie trawników łąkami kwietnymi.
Wyżej wymienione metody tworzenia zielonej infrastruktury przynoszą korzyści takie jak wzrost bioróżnorodności i walorów estetycznych, relatywnie niskie koszty założenia i dalszego pielęgnowania, możliwość aktywnego
odpoczynku oraz integracji mieszkańców (Jakubowski 2013). W ogrodach
społecznych dobór gatunków oraz metody ich późniejszej pielęgnacji są
uzależnione od możliwości finansowych i specyfiki danego miejsca oraz potrzeb, a także umiejętności jego użytkowników.
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„Ogród Wilda” zlokalizowany jest między blokami. W roku 2014
założono w nim rabatę deszczową wielkości ok. 6 m2. Do tego celu wykorzystano rynnę zbierającą wodę opadową z dachów sąsiednich budynków.
Deszczówka odprowadzana jest do sporządzonego zagłębienia, które zabezpieczono przez nadmierną utratą wody przy pomocy folii perforowanej. Rabatę obsadzono gatunkami wilgociolubnymi takimi jak jaskier rozłogowy
(Ranunculus repens L.), kosaciec żółty (Iris pseudacorus L.), kuklik zwisły
(Geum rivale L.), mięta nadwodna (Mentha aquatica L.), sitowie leśne (Scirpus sylvaticus L.), turzyca owłosiona (Carex hirta L.), żabieniec babka wodna
(Alisma plantago-aquatica L.).
Myślą przewodnią projektu nasadzeń w „Ogrodzie Łazarz” była
rekonstrukcja lasów grądowych występujących dawniej na terenie Wielkopolski, w tym na Łazarzu (Rys. 10). Dzięki „Stowarzyszeniu Kasztelania
Ostrowska” wiosną 2014 r. do ogrodu trafiły gatunki leśne z Ostrowa Lednickiego i Pojezierza Gnieźnieńskiego. W skład zestawień weszły rośliny
takie jak fiołek leśny (Viola reichenbachiana Jordan ex Bor), gajowiec żółty (Galeobdolon luteum Huds.), konwalijka dwulistna (Maianthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt), kosmatka owłosiona (Luzula pilosa (L.) Willd.),
kruszyna pospolita (Frangula alnus Mill.), perłówka zwisła (Melica nutans
L.), zawilec gajowy, (Anemone nemorosa L.). Prócz wyżej wymienionych gatunków, w ogrodzie stworzono rabaty z udziałem babki zwyczajnej w odmianie ‚Rubrifolium’ (Plantago major L. ‚Rubrifolium’), bodziszka korzeniastego (Geranium macrorrhizum L.), derenia białego (Cornus alba L.),
tojeści kropkowanej (Lysimachia punctata L.). Całość dopełnia „żywopłot”
z ziemniaka (Solanum tuberosum L.). Wszystkie rośliny sadzono wspólnie
podczas warsztatów prowadzonych przez stowarzyszenie, w których brali
udział okoliczni mieszkańcy, dzieci, studenci, osoby starsze, a nawet turyści
z zagranicy. Najbardziej zaangażowani uczestnicy rozdzielili między siebie
dyżury podlewania sadzonek, a reszta prac pielęgnacyjnych organizowana
jest przy okazji wydarzeń w ogrodzie. Dzięki pieczołowitej opiece wszystkie
gatunki się przyjęły, a stan zdrowotny roślin jest dobry.
Na terenie Ogrodu Społecznego „Kolektyw Kąpielisko” rośliny zaczęto sadzić w marcu 2015 r. Przy wyborze gatunków kierowano się wyglądem
roślin (ciekawe pędy, liście, kwiaty, owoce) oraz ich pożytecznością (miododajność, wabienie owadów, zapewnianie pokarmu). Posadzono dereń
biały (Cornus alba L. ‚Elegantissima’), dereń rozłogowy (Cornus sericea L.
‚Flaviramea’), forsycję pośrednią (Forsythia x intermedia Zabel), hortensję
bukietową (Hydrangea paniculata Siebold ‚Grandiflora’), pęcherznicę kali16
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nolistną (Physocarpus opulifolius (L.) Maxim. ‚Luteus’). Z świerka białego
(Picea glauca (Moench) Voss ‚Conica’) utworzono slalom, a przy pomocy miskanta olbrzymiego (Miscanthus giganteus J. M. Greef & Deuter ex Hodk. &
Renvoize) wytyczono labirynt. W ramach eksperymentu w drugiej połowie
marca zorganizowano warsztaty tworzenia wierzbowego placu do zabaw.
Do skonstruowania obiektów użyto wierzby wiciowej (Salix viminalis L.),
wierzby kruchej (Salix fragilis L.), wierzby płaczącej (Salix × sepulcralis L.
‚Chrysocoma’). Zaostrzone, ponad dwumetrowe pędy wyżej wymienionych
gatunków powtykano w glebę i związano sznurkiem konopnym. Ażurowe
konstrukcje przepleciono wikliną. W ten sposób powstał szałas z tunelem
oraz wieża, które po dwóch miesiącach mają przyrosty długości do 10 cm
i są nieregularnie ulistnione. W kwietniu obsadzono ogrodzenie ogrodu.
Posłużono się pnączami oraz krzewami owocowymi takimi jak aktinidia
ostrolistna (Actinidia arguta (Sieb. & Zucc.) Planch. ex Miq.), borówka wysoka (Vaccinium corymbosum L.), suchodrzew siny (Lonicera caerulea L. var.
kamtschatica Sevast.), winobluszcz pięciolistkowy (Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.). Wzdłuż nasłonecznionej strony ogrodzenia wysiano
pas słonecznika zwyczajnego (Helianthus annuus L.). W rabatach uprawianych wspólnie z mieszkańcami Łazarza posiano między innymi rzodkiewkę
(Raphanus sativus L. var. sativus), sałatę dębolistną (Lactuca sativa L. var.
crispa L.), rokiettę siewną (Eruca vesicaria (L.) Cav.). Krzewy oraz gatunki
typowo ozdobne zostały posadzone bezpośrednio do gruntu po zaprawieniu
dołów ziemią ogrodową. Na warzywa i zioła przygotowano podwyższone
rabaty w postaci drewnianych obramowań obitych agrotkaniną, uzupełnionych kompostem oraz ziemią ogrodową. Powierzchnię podwyższonych
rabat wyściółkowano słomą. Wszystkie rośliny zostały posadzone i są pielęgnowane w ramach cotygodniowych warsztatów. Całość uzupełnia trawnik,
którego powierzchnia jest koszona w sposób nieregularny, co ma wartość
estetyczną, ekonomiczną i ekologiczną.
Każdy z opisanych ogrodów społecznych zawiera dużą liczbę różnorodnych gatunków. Gwarantuje to wzrost bioróżnorodności ekosystemu
miejskiego. Znaczna część roślin sadzonych w tego typu obiektach zapewnia
pokarm ptakom, przyciąga owady. Zieleń, łatwo dostępna dzięki lokalizacji
w centrum, stymuluje i uspakaja mieszkańców miast. Ogrody społeczne to
tereny zieleni miejskiej funkcjonujące poprawnie dzięki zaangażowaniu lokalnych społeczności, nawet bez dodatkowej pielęgnacji i finansowania ze
strony miasta.
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Podsumowanie
Dobrze wykorzystany potencjał terenów zieleni skutkuje poprawą
między innymi warunków estetycznych i mikroklimatycznych, a co za tym
idzie podniesieniem wartości ekonomicznej danych miejsc. Ponadto odpowiednio zagospodarowana, ogólnodostępna przestrzeń wpływa korzystnie
na zdrowie psychiczne i fizyczne mieszkańców. Korzyści jakie niosą usługi
ekosystemów skutkują także obniżeniem wielu kosztów jakie ponosi miasto.
Prawidłowo zaprojektowana zielona infrastruktura może stanowić układ
stabilny i samowystarczalny. Zieleń złożona z różnorodnych gatunków dobrze dobranych, zarówno do siedliska, jak i do siebie nawzajem, nie wymaga
stosowania wielu drogich zabiegów pielęgnacyjnych takich jak np. podlewanie czy nawożenie. Ogrody społeczne zapewniają powierzchnię biologicznie
czynną, która wspiera różne funkcje ekologiczne jak np.: kształtowanie się
gleb, poprawa retencji wód deszczowych, wzrost bioróżnorodności ekosystemu miejskiego. W naturalny sposób zastępują specjalistyczne zabiegi rekultywacji gleb, czy zarządzania wodą opadową. Stanowią siedliska owadów
i ptaków. Zajęcia ogrodnicze integrują społeczności lokalne i potęgują przywiązanie do danego miejsca oraz ograniczają akty wandalizmu. Zmniejszają tym samym wydatki na naprawę dewastowanych obiektów. Animatorzy
ogrodów realizują program imprez integracyjnych oraz kampanii promujących ekologię czy zdrowy tryb życia, bez obciążania kosztami władz miasta.
Różnorodne wyposażenie ogrodów społecznych, zrobione najczęściej własnoręcznie z materiałów recyklingowych, zastępuje kosztowne place zabaw,
siłownie zewnętrze itp. Coraz częściej mówi się, że dzięki dobrze urządzonej
zieleni w mieście ograniczane są koszty leczenia wielu schorzeń cywilizacyjnych takich jak depresja, otyłość, alergie itp.
Ogrody społeczne są jedną z form zagospodarowania terenów zieleni. Mają specyficzny charakter. Swym wyglądem odbiegają od wysoce estetycznych i w pełni urządzonych obiektów. Są w nieustannym procesie twórczym. Muszą gwarantować dużo wolnej przestrzeni i muszą być urządzone
tak, by dało się je przekształcać w zależności od potrzeb danego wydarzenia.
Na ich założenie i utrzymanie są zwykle bardzo ograniczone finanse, a większość rzeczy, które sie w nich znajdują jest zrobiona samodzielnie. Ich wartością jest to, że aktywizują, integrują i uczą wszystkich, którzy się w nich
pojawią. Zamieniają zapomniane miejsca na wysoce bioróżnorodne tereny
zieleni.
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Ogrody społeczne mają wiele pozytywnych aspektów. Korzyści z ich
zakładania wzmacnia fakt, iż są one zazwyczaj zarządzane przez wspólnoty
dzięki czemu są relatywnie niedrogie w realizacji i utrzymaniu (Hartsfield
i Henderson 2009).
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