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Jeszcze w  połowie XX wieku susza występowała w  Polsce co pięć lat, pod  koniec stulecia już co trzy, 
a od kilku lat mamy z nią do czynienia niemal co roku. Kryzys klimatyczny to już nie przepowiednie,  
ale realne problemy, z którymi musimy mierzyć się na co dzień. Pustynnienie, wyschnięte koryta rzecz-
ne, fale upałów i zanik pór roku sprawiają, że na własne oczy możemy zobaczyć skutki naszego wpływu 
na ekosystem Ziemi. 

Wiemy też, że nie wystarczy jedynie ograniczać szkody i spowalniać galopujące zmiany. Jeśli chcemy prze-

trwać, musimy zacząć łagodzić, a  nawet odwracać skutki dotychczasowych zaniedbań. Jaka jest w  tym 

rola ogrodów miejskich? Znacznie większa niż mogłoby się wydawać.  

W rozrastających się aglomeracjach ogrody mogą stać się zaczynem zielonej przyszłości. To tu, w małej 

skali, sprawdza się i  promuje ekologiczne rozwiązania, które później można wprowadzać w  większych 

strukturach – w parkach i innych terenach zieleni publicznej, w ogrodach przydomowych, gospodarstwach 

i na farmach, a nawet w lasach. W tym sensie ogrody społecznościowe współtworzą nurt alternatywnych 

strategii wobec dominującego, skrajnie destrukcyjnego modelu gospodarowania przestrzenią (urbanisty-

ki, ogrodnictwa, rolnictwa).

Oprócz know how, wiedzy oraz doświadczenia, które możemy w nich zdobywać, ogrody miejskie mają także 

inną ważną zaletę. Będąc naturalnym miejscem sąsiedzkich spotkań, biorą udział w tworzeniu wielkiej sie-

ci społecznej. Sieci, która dzięki swoim wyborom, obywatelskim albo konsumenckim, może opleść świat. 

Cieszy nas, że na mapie ogrodów społecznościowych Bujnej Warszawy co roku przybywa nowych punk-

tów. Z drugiej strony widzimy, jak niektóre z nich znikają po kilku sezonach. Bywa, że motywacja i zapał, 

które towarzyszą ogrodnikom na starcie, z czasem gasną, a ludzie, którzy do tej pory tworzyli ogród, roz-

chodzą się w  różne strony. Wiemy jednak, że kto choć raz zetknął się z  kipiącym życiem ogrodem, już  

zawsze będzie przekonany o jego niezwykłej roli. 

Świadomość istnienia alternatywy dla hegemonicznego modelu sprzyja zaangażowaniu w działania na po-

ziomie podwórka, miasta, regionu, a także wspierania zmian w polityce państw i organizacji międzynarodo-

wych. Podobnie jak ma to miejsce w naturalnych ekosystemach, procesy społeczne zachodzące na wszyst-

kich tych poziomach wzmacniają się wzajemnie i będą miały olbrzymi wpływ na ostateczny rezultat. 

Możliwe, że dzisiaj nadzieja na pozytywny wynik ciągle jeszcze czai się w  mroku. Ale jak pisze Rebecca  

Solnit – rzeczy nie są jedynie kapeluszami na górze. Grzybnia rewolucji buzuje pod ziemią. A  więc – grzebcie  

w ziemi. Razem. 



Ogród przyjazny  
dla klimatu 

››  Michał Augustyn ‹‹
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Ogrody społecznościowe pełnią ważną funkcję 
edukacyjną – są często jedynym miejscem, 
w którym mieszkańcy miast mogą nawiązać 

relację z  ziemią i  doświadczyć ekologicznej uprawy 
żywności. Bywa, że dołączenie do społeczności ogrod-
ników jest zarzewiem sprzeciwu wobec dominujące-
go i  skrajnie destrukcyjnego modelu rolnictwa. Iskrą, 
która pozwala na zaangażowanie się nie tylko w dzia-
łania lokalne, ale też polityczne. Jak sprawić, by wasz 
ogród stał się takim miejscem? 

Zanim przejdziemy do konkretnych rozwiązań, war-
to spojrzeć na skalę problemu, z  którym mamy do 
czynienia. Na początek – ciężar węgla. Roczna emisja 
dwutlenku węgla wskutek spalania paliw kopalnych, 
produkcji cementu i  zmiany sposobu użytkowania 
ziemi sięgnęła w  2019 roku ponad 40 gigaton, czyli  
4 bilionów kilogramów. Źródłem problemu jest to, że 
znaczna część wyemitowanego CO2 pozostaje w  at-
mosferze, co powoduje efekt cieplarniany i inne zabu-
rzenia systemu klimatycznego. Kluczową rolę w opóź-
nianiu i  łagodzeniu tych zmian odgrywają tak zwane 
pochłaniacze dwutlenku węgla (carbon sinks): systemy, 
które wiążą więcej CO2, niż go emitują. 

Wbrew temu, co sugeruje nazwa, nie są to zbudowa-
ne dzięki inwencji człowieka maszyny wychwytujące 
rozproszony dwutlenek węgla z  atmosfery (dopie-
ro powstały prototypy takich urządzeń), lecz istnie-
jące od milionów lat ekosystemy: gleba oraz oceany.  
Szacuje się,   że w 2019 roku pochłonęły one odpowiednio  
33% i 22% rocznych emisji dwutlenku węgla (pozostałe 
45% pozostało w atmosferze).

W procesie wiązania CO2 przez rośliny i glebę na pierw-
szy plan wysuwa się fotosynteza (produkcja węglowo-
danów z dwutlenku węgla i wody przy pomocy energii 
słonecznej) oraz mikroorganizmy żyjące w  symbio-
tycznym związku z korzeniami roślin.

W środowisku naukowym coraz częściej pojawiają się 
głosy, że nawet najbardziej agresywna polityka zmniej-
szenia rocznych emisji CO2 to za mało, by powstrzymać 
katastroficzne zmiany klimatu – konieczne jest obni-
żenie całkowitej ilości dwutlenku węgla wpompowa-
nego do atmosfery od czasów rewolucji przemysłowej.

Przede wszystkim nie szkodzić

Ogrodnictwo przyjazne dla klimatu nie musi oznaczać 
wielkich wyrzeczeń ani zmniejszenia plonów. Prze-
ciwnie, każdy ogrodnik może uprawiać ziemię w  taki 
sposób, by mieć swój udział w  cofaniu zegara kata-
strofy klimatycznej, a  przy tym produkować zdrową 
żywność i cieszyć się pięknem naturalnego, kipiącego  
życiem ogrodu.

Rezygnacja ze stosowania syntetycznych pestycydów 
oraz nawozów mineralnych uważana jest za pierwszy 
krok w  stronę ekologicznej uprawy ziemi. Idealną al-
ternatywą do nawozów azotowych, których nadmierna 
ilość powoduje eutrofizację zbiorników i  cieków wod-
nych, są nawozy roślinne i zwierzęce, a także – kompost, 
o którym przeczytacie więcej w kolejnym rozdziale. 

Ogrodnictwo 
przyjazne dla 

klimatu nie musi 
oznaczać wielkich 

wyrzeczeń ani 
zmniejszenia plonów
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Energia mięśni, potęga wyobraźni 

Kolejnym sposobem poprawienia bilansu węglowe-
go w  ogrodzie jest zmniejszenie użycia maszyn za-
silanych paliwami płynnymi lub energią elektryczną 
(w Polsce wciąż produkowaną głównie z węgla), takich 
jak kosiarki czy piły łańcuchowe. Warto przy tej okazji 
rozważyć kwestię wydajności ludzkich mięśni rozu-
mianą, w  uproszczeniu, jako stosunek ilości wykona-
nej pracy do zużytej energii. 

W małym ogrodzie dobrej jakości narzędzia ręczne są 
wystarczającą pomocą w  przypadku większości prac. 
Warto zadbać o  to, by i  one były wykonane z  mate-
riałów odnawialnych, spośród których najbardziej 
wszechstronne jest drewno. Nie chodzi tu o  wyeli-
minowanie z  ogrodu wszelkich maszyn czy innych 
produktów przemysłowych. Zanim jednak sięgniecie 
po ciężki sprzęt, plastik czy metal, warto zadać sobie 
pytanie o bilans energetyczny i węglowy całego przed-
sięwzięcia. W przypadku wielu prac ziemnych czy hy-
drologicznych może się okazać, że taka inwestycja ma 
ekologiczny sens, o ile przyszłe korzyści (oszczędność 
wody, wyższe plony) przeważają nad kosztami. Jednak 
w przypadku drobnych codziennych czynności ogrod-
niczych warto zaufać własnym rękom i  materiałom 
z drugiego obiegu. 

Podziemna alchemia

Gleba – jeden z kluczowych elementów cyklu obiegu 
węgla w przyrodzie – jest zarazem podstawą ogrodnic-
twa. Łączna ilość węgla związanego w glebie jest dwu- 
a  być może nawet trzykrotnie wyższa niż ilość węgla 
(w  postaci CO2 ) rozproszonego w  atmosferze. Każdy 
organizm glebowy jest rezerwuarem węgla. Szacu-
je się, że przy obecnym poziomie emisji zwiększenie 
ilości organicznego węgla w  glebie o  zaledwie 0,4% 
rocznie powstrzymałoby wzrost stężenia CO2 w  at-
mosferze. Najprostszą drogą do tego celu jest poprawa 
żyzności gleby przez zastąpienie modelu rolnictwa 
przemysłowego podejściem holistycznym.

Hummus, czyli żyzna warstwa gleby, to niesamowite 
królestwo zamieszkiwane przez różnorodną społecz-
ność dżdżownic, stawonogów, nicieni, pierwotniaków, 
bakterii i  grzybów. Podstawą równowagi biologicznej 
gleby jest współpraca między roślinami a  grzybami 
i bakteriami, które dostarczają roślinom niezbędnych 
składników odżywczych, w  tym azotu i  fosforu, po-
przez ryzosferę – miejsce, w  którym korzenie stykają 
się z  glebą. Delikatna sieć powiązań między organi-
zmami glebowymi i roślinami ulega niszczeniu przez 
pestycydy i  inne substancje toksyczne wprowadzane 
do środowiska. Jak zatem zapewnić roślinom pożywie-
nie niezbędne dla ich zdrowia i wzrostu i nie naruszyć 
złożonego ekosystemu gleby? 

Żywy nawóz

Zamiast korzystać z  nawozów syntetycznych, lepiej 
wczesną jesienią, po ostatnich zbiorach, zastosować 
tak zwany nawóz zielony, czyli wysiać rośliny, które 
mają za zadanie użyźnić glebę. Są to m.in. rośliny mo-
tylkowe, takie jak koniczyna, lucerna, groch, łubin czy 
wyka. Bakterie żyjące w  brodawkowych naroślach na 
korzeniach tych roślin wiążą azot pochodzący z  po-
wietrza, którym oddychamy, dzięki czemu poprawiają 
żyzność gleby.

Aby w  pełni skorzystać z  mocy roślin motylkowych 
stosowanych jako poplon, należy ściąć je tuż przed za-
kwitnięciem, aby jak najwięcej cennych składników 
odżywczych pozostało pod ziemią, w  korzeniach, ale 
też w liściach i łodygach. Z kolei resztki roślin pozosta-
wione na grządce ochronią ziemię przed nadmiernym 
przemarzaniem i erozją, a przy tym ograniczą wzrost 

chwastów.

Leśne ogrody, ogrodowe łąki

Ogrody, w  których znajduje się wystarczająco dużo 
wolnej powierzchni, mogą stać się pochłaniaczami 
dwutlenku węgla, jeśli zasadzimy w nich roślin wielo-
letnie, a  w  szczególności drzewa. Jedno średniej wiel-

Ogród przyjazny dla klimatu
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kości drzewo rosnące w  strefie umiarkowanej może 
pochłonąć od kilku do kilkunastu kilogramów CO2 
rocznie, w zależności od wieku i gatunku. Rośliny wie-
loletnie są podstawą ogrodu leśnego, czyli zaprojek-
towanego w taki sposób, by odwzorowywał wielowar-
stwową strukturę lasu. Dzięki piętrowemu układowi 
starannie dobranych roślin ilość plonów może być 
znacznie większa niż w  tradycyjnym ogródku złożo-
nym z monokulturowych grządek.

W  rekreacyjnej części ogrodu warto zrezygnować 
z  krótko przystrzyżonej trawy na rzecz ekosystemów 
przypominających naturalne łąki. Takie łąki kwiet-
ne, szczególnie skomponowane z  roślin wieloletnich, 
nie wymagają intensywnej opieki, podlewania ani na-
wożenia; wystarczy kosić je wysoko raz lub dwa razy 
w roku. Ściółka pozostawiona na powierzchni gleby bę-
dzie pokarmem dla mikroorganizmów, a także ograni-
czy parowanie wody.

Kiełkująca rewolucja

Naśladując procesy ekologiczne, można wpłynąć na 
poprawę klimatu przez odciążenie go z  nadmiaru 
dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych, a przy 
tym cieszyć się dużymi plonami. Odpowiednio zor-
ganizowane procesy zachodzące w ogrodzie pozwolą 
nam zmienić naszą ingerencję w ekosystem ze źródła 
zmartwień i wyrzutów sumienia w coś pozytywnego – 
być może nawet powód do dumy. 

Tekst jest skróconą wersją artykułu opublikowanego na  
stronie www.bujnawarszawa.pl

Warto sprawdzić: 

→ Z. Hausfather, Analysis: Global fossil-fuel emissions up 0.6% in 2019 due to China,  

@ artykuł dostępny pod adresem: https://www.carbonbrief.org/analysis-global-fossil-fuel-emissions-up-zero-point-six-per-cent-in-

-2019-due-to-china (dostęp: 20 września 2021 r.).

→ 4 per 1000 Initiative – inicjatywa na rzecz zwiększenia ilości materii organicznej w glebie o 0,4% rocznie,  

@ dostępne pod adresem: https://www.4p1000.org/ (dostęp: 20 września 2021 r.).

→ Praca zbiorowa, Legume Green Manuring: An Option for Soil Sustainability,  

@ artykuł dostępny pod adresem: https://www.researchgate.net/publication/324839262_Legume_Green_Manuring_An_Option_for_Soil_

Sustainability (dostęp: 20 września 2021 r.).

→ WHO Guidelines for the Safe Use of Wastewater, Excreta and Greywater (Volume IV: Excreta and greywater use in agriculture),  

@ artykuł dostępny pod adresem: https://www.susana.org/en/knowledge-hub/resources-and-publications/library/details/1004 

 (dostęp: 20 września 2021 r.).
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Gospodarka obiegu  
zamkniętego w ogrodzie

›› Kamila Musiatowicz ‹‹
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Rolnictwo miejskie od początku stanowi prze-
ciwwagę dla tego przemysłowego. Różnica tkwi 
nie tylko w podejściu do bioróżnorodności czy 

stosowania chemicznych środków ochrony roślin, ale 
także w kontekście zużywania zasobów, produkcji od-
padów i gazów cieplarnianych oraz wszelkiego marno-
trawstwa. W ogrodach społecznościowych duży nacisk 
kładzie się na pracę własnych rąk, pożyczanie materia-
łów i wykorzystywanie ponownie tego, co się da i pusz-
czanie ponownie w obieg tego, co już zużyte. Jak zacząć 
wprowadzać te zasady we własnym ogródku? 

W  ogrodach miejskich produkcja żywności opiera się 
na założeniach GOZ (gospodarki o  obiegu zamknię-
tym, ang. circular economy), obejmujących eliminację 
odpadów i zanieczyszczeń, regenerację systemów na-
turalnych oraz myślenie „od kołyski do kołyski” (cradle 
to cradle). Zgodnie z  tą ostatnią koncepcją produkt po 
zakończeniu użytkowania nie trafia do kosza, lecz zo-
staje ponownie wykorzystany. Ogrodnik miejski nie 
wyrzuci zatem uschniętych pędów groszku sześcio-
tygodniowego do pojemnika na odpady bio, lecz zasili 
nimi ogrodowy kompostownik. W ten sposób po kilku-
nastu tygodniach powstanie kompost bogaty w skład-
niki odżywcze, który będzie karmić glebę ogrodu.

Rozwiązań GOZ jest wiele i  z  pewnością poniżej wy-
mienione pomysły nie stanowią zamkniętego katalogu. 
Założenia GOZ można stosować niemal na wszystkich 
etapach prac ogrodniczych: począwszy od siania wła-
snoręcznie zebranych nasion w  ziemi kompostowej, 
przez budowę infrastruktury ogrodniczej, a skończyw-
szy na zbieraniu deszczówki.

Nasiona wolne i wspólne, czyli jak siać, 

żeby zbierać 

Nasiona – od nich wszystko się zaczyna i  na nich się 
kończy. Są kołyską samą w  sobie pod jednym warun-
kiem: nie pochodzą z młynka wielkich koncernów na-
siennych. Własnoręcznie zbierane nasiona mają same 
zalety: są tanie, łatwo dostępne, mają większą siłę 
kiełkowania, są odporne na lokalne warunki, nie mają 
opakowania (a więc ograniczamy odpady), nie są mo-
dyfikowane genetycznie i nie zużywają zasobów wy-
korzystywanych przy ich transporcie. Aby dodatkowo 
zmotywować się do zbierania nasion z własnej uprawy, 
możecie stworzyć także wymiennik nasion lub orga-
nizować ich cykliczne wymiany. W ten sposób podzie-
licie się nadmiarem oraz pozyskacie zasoby zebrane 
przez innych ogrodników, dzięki czemu uniezależnicie 
się od nasion pochodzących ze sprzedaży.

Za zbiór nasion warto zabrać się w  suchy i  słoneczny 
dzień. Do zbioru wybierajcie jedynie rośliny całkowicie 
zdrowe oraz w pełni dojrzałe. Warto się pospieszyć, bo 
zbiór nasion czasem zamienia się w rywalizację, mię-
dzy ogrodnikami a  ptakami. Jeśli jednak uda wam się 
zebrać wystarczającą ilość nasion, włóżcie je do karto-
nów, słoików lub metalowych puszek, a następnie prze-
chowujcie w  ciemnych i  suchych miejscach o  stałej 
temperaturze, tak by nie wykiełkowały przedwcześnie. 

Niektóre nasiona wymagają mniej troski niż inne – do 
tych drugich należą na pewno pomidor i  ogórek, któ-
re przed wysuszeniem lepiej umyć, tak by zdjąć z nich 
żelową substancję, którą są pokryte. Inny sposób na jej 
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unicestwienie to wysuszenie nasion razem z  żelową 
otoczką w  piekarniku. Dzięki tym zabiegom uniknie-
cie pleśni w  waszych zbiorach. W  przypadku nasion 
ukrytych w suchych łupinach strąków, mieszkach, czy 
torebkach, wystarczy jedynie zerwać taką otoczkę 
i wysypać z niej nasiona. 

Jeśli wasza kolekcja jest już spora, a  dodatkowo po-
siadacie większe środki finansowe lub zdolnych, po-
mocnych znajomych, możecie potraktować temat 
ambitnie i zaprojektować oraz wykonać autorski me-
bel przeznaczony do przechowywania nasion. Tego 
typu nasiennik powstał w  2019 roku przy Wspólnym 
Ogrodzie w  Służewskim Domu Kultury. Jest to pierw-
szy ogólnodostępny, całodobowy wymiennik nasion 
w  Polsce. Przy mniejszym budżecie można przezna-
czyć na ten cel regał z przegródkami ustawiony w ogól-
nodostępnym pomieszczeniu. Istotą przedsięwzięcia 
jest idea dzielenia się i wymiany surowca siewnego.

A  co zrobić z  nasionami w  kolejnym sezonie? Zanim 
wysiejemy nasiona, musimy je odpowiednio przygo-
tować do tego procesu. Dwa podstawowe sposoby na 
rozsiewanie się nasion to skaryfikacja, czyli rozbicie 
ich łupiny oraz stratyfikacja – poddanie ich działaniu 
niskiej temperatury. W  przypadku stratyfikacji nasio-
na należy wymieszać z wilgotnym piaskiem w stosun-
ku 1:3, a  następnie umieścić w  temperaturze 2-8°C na 
kilka tygodni.

Życie na gorąco, czyli jak kompostować 

Trudno wyobrazić sobie obieg zamknięty w  ogrodzie 
bez kompostownika. Stanowi on remedium na pro-
blemy związane z  powstawaniem odpadów i  zmę-
czeniem gleby. Kompostownik w  zasadzie eliminu-
je problem powstawania odpadów organicznych 
w  ogrodzie, a  rozłożone w  nim odpadki bio karmią 
glebę i umożliwiają jej regenerację. W efekcie rozkła-
du resztek organicznych powstaje kompost – natural-
ny nawóz poprawiający właściwości chemiczne i  fi-
zyczne gleby. Kompost jest bogatym źródłem materii 
organicznej i jednocześnie najtańszym materiałem do 
użyźniania gleby.

Obecność kompostu w glebie powoduje:

* zwiększenie aktywności mikroorganizmów, 

* poprawę wzrostu i rozwoju roślin,

* redukcję zanieczyszczenia gleby, 

* poprawę struktury gleby i zdolności  
 do retencji wody.

Jak zrobić kompostownik?

Jeśli macie dostęp do drewna rozbiórkowego albo palet, 
bez większego trudu zbudujecie kompostownik trój-
komorowy. Jak sama nazwa wskazuje, kompostownik 
trójkomorowy składa się z  trzech przylegających do 
siebie ściankami komór. W pierwszej komorze groma-
dzone są świeże odpadki organiczne, w drugiej te lekko 
przekompostowane przerzucone z  pierwszej komory, 
a w trzeciej znajduje się gotowy kompost z przekom-
postowanych resztek pochodzących z komory drugiej.

Jak to działa?

Kiedy wypełnicie treścią kompostową pierwszą ko-
morę, przerzućcie jej zawartość do komory drugiej.  
Kolejne odpadki wyrzucajcie sukcesywnie do pierw-
szej komory, aż do jej zapełnienia. Kiedy ponownie 
zapełnicie komorę pierwszą, przenieście kompost 
z  komory drugiej do komory trzeciej, a  zgromadzo-
ne resztki z  komory pierwszej do drugiej. W  trzeciej 
komorze jest już gotowy (lub prawie gotowy) mate-
riał. Przerzucanie służy napowietrzaniu kompostu, co 
przyspiesza proces jego powstawania. 

W  kompostowniku trójkomorowym możecie kom-
postować odpadki kuchenne i resztki roślinne pocho-
dzące z porządkowania ogrodu. Wystarczy, że co kilka  
tygodni przerzucicie resztki organiczne z  jednej ko-
mory do drugiej.

Jeśli nie posiadacie drewna rozbiórkowego ani żad-
nych innych materiałów wtórnych, z  których można 
zbić kompostownik, wykonajcie pryzmę kompostową. 
Do jej utworzenia będziecie potrzebować jedynie nie-
co miejsca w ogrodzie w jego zacienionej części. To do-
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Wybierz zacienione miejsce 
w ogrodzie, wybuduj skrzynię kompostową 
rozmiarów około metr na metr albo po 
prostu postaw pryzmę

Przekładaj odpady zielone (azotowe)  
z brązowymi (węgiel) w proporcji 1:5

świeża trwawa i ścinki roślin, 
resztki owoców i warzyw,
zmielona kawa

suche liście, trociny, tektura,  
rozbita ziemia doniczkowa,  

drobne gałęzie, zrębki

Rozdrobnij odpady organiczne przed 
dorzuceniem do kompostu, posiekaj resztki 
owoców i warzyw, rozdrobnij gałęzie

Korzystaj! Jesienią nałóż kompost na grząd-
ki albio wiosną przekop kompost z glebą, 
używaj do nawożenia roślin domowych iw 
ogrodzie

Pozwól leżakować - po przerzuceniu kompost się rozgrzewa, 
to wynik pracy mikroorganizmów i wskazówka, że proces 
przebiega prawidłowo. Im częściej przerzucamy tym szybciej 
kompost będzie gotowy, ale powinien leżakować od 6 miesiecy 
do roku 

Dostarcz pryzmie powietrza i wody
Przełóż patykami i słomą, albo przerzucaj 
klika razy w sezonie
Latem od czasu do czasu podlewaj pryzmę, 
kompost powinien być lekko wilgotny

11

skonała forma kompostowania dla osób, które nie mają 
chęci albo czasu do takiej pracy. Jedyną formą aktyw-
ności jest dorzucanie odpadków organicznych i obser-
wowanie procesu kompostowania. Ponieważ pryzma 
nie jest zabudowana, mamy łatwy dostęp do gotowego 
kompostu, który znajduje się w dolnej części pryzmy. 

DIT, czyli zróbcie to razem! 

Narzędzia i  podstawowa infrastruktura są nieodzow-
nym wyposażeniem ogrodu. Gdy prowadzimy ogród 
permakulturowy, jako priorytet traktujemy korzy-
stanie z  narzędzi napędzanych siłą naszych mięśni 
oraz wykorzystywanie wody deszczowej. Zatem pro-
jektowanie ogrodu w  kontekście doprowadzenia me-
diów takich jak prąd czy woda sprowadza się do wy-
myślenia, w jaki sposób pozyskiwać i gromadzić wodę 
deszczową oraz jak organizować uprawy, by zmniej-
szać parowanie. Z  doprowadzenia prądu możemy 
zrezygnować, ponieważ sami wytworzymy energię 
potrzebną do pracy. Ważne przy tym, by ograniczyć do 
minimum oświetlenie nocne w ogrodzie. Zanieczysz-
czenie sztucznym światłem jest uciążliwe, a  czasem 
bywa wręcz przyczyną ginięcia gatunków zwierząt 
(w szczególności motyli nocnych, zapylających kwiaty 

o długich kielichach, np. wiciokrzewy i floksy).

Przy zakupie nowych narzędzi zwróćcie uwagę na 
miejsce ich produkcji i  jakość wykonania. Wybierajcie 
te wytworzone lokalnie, z trwałych materiałów i łatwe 
do ewentualnej naprawy. W myśl zasady GOZ, warto za-
opatrywać się w narzędzia napędzane energią nasze-
go ciała. W ten sposób oszczędzicie zasoby i zadbacie 
o kondycję fizyczną. Jeśli jednak wasz stan zdrowia nie 
pozwala na korzystanie jedynie z  narzędzi tego typu, 
pożyczcie je od zaprzyjaźnionych ogrodników. W  po-
szukiwaniu narzędzi warto sprawdzić także popularne 
ostatnio współdzielnie, np. Współdzielnik w warszaw-
skim Wola Parku albo Męską Szopę działającą przy 
Wolskim Centrum Kultury. Dobrze zaopatrzoną bazę 
materiałów znajdziecie także w  Spółdzielni Kultury 
oraz na stronie Ochotników Warszawskich.

Łapmy wodę 

Można powiedzieć, że każdy ogród jest wodożerny. 
Warto zatem walczyć o  każdą kroplę i  organizować 
grządki w  taki sposób, by woda nie wypływała poza 
uprawy (jest to szczególnie istotne w przypadku grzą-
dek wyniesionych), skonstruować system łapiący 
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Warto sprawdzić:

→ Autor zbiorowy, Dobrze nawodnione miasto, Wyd. Fundacja Sendzimira,  

@ publikacja dostępna pod adresem: https://sendzimir.org.pl/wp-content/uploads/2021/08/Dobrze_nawodnione_miasto_broszura_A4.pdf

→ M. Biermaier, I. Wrbka-Fuchsig, Kompost i nawóz naturalny, Wyd. RM, Warszawa 2009

→ A.M.Breure, J.P.A.Lijzen, L.Maring, Soil and land management in a circular economy, Wyd. Elsevier, 2017

→ K. Kryńska, Zrób sobie ogród, czyli permakultura zero waste,  

@ artykuł dostępny pod adresem: http://bujnawarszawa.pl/zrob-sobie-ogrod-czyli-permakultura-zero-waste/ (dostęp: 20 września 2021 r.). 

→ I.Mier, Kompost, czyli wysokie temperatury w ogrofdzie,  

@ artykuł dostępny pod adresem: http://bujnawarszawa.pl/kompost/ (dostęp: 20 września 2021 r.).

deszczówkę lub utworzyć ogród deszczowy. Jeśli w wa-
szym ogrodzie macie jakiekolwiek zadaszenie (nawet 
niewielkie, np. stołu, pieca), warto zbierać z niego wodę 
deszczową. Konstrukcja zbierająca deszczówkę jest 
prosta: składa się z rynny dachowej (zbierającej) i rury 
spustowej, odprowadzającej wodę do pojemnika ma-
gazynującego, np. beczki. Beczkę warto zabezpieczyć 
pokrywą z  siatką, by uchronić zwierzęta korzystające 
z waszego wodopoju przed utonięciem. 

Wodę deszczową możecie również skierować bezpo-
średnio na uprawy roślin dobrze znoszących okreso-
we zalewanie i  okresową suszę (rośliny hydrofitowe), 

tworząc tzw. ogród deszczowy. Do takich roślin nale-
ży m.in. wierzba iwa (Salix caprea), wierzba purpurowa 
(Salix purpurea), kalina koralowa (Vibrnum opulus), mięta 
nadwodna (Mentha aqatica). Ogród deszczowy wchłania 
i magazynuje do 40% wody więcej niż trawnik o podob-
nych wymiarach i  100% więcej niż studzienka kanali-
zacji. Inwestycja jest tania i zwraca się praktycznie po 
pierwszym deszczu. Warto docenić, że roślinność, przy 
której zbiera się woda, jest atrakcyjnym siedliskiem 
dla ptaków, owadów, żab, ropuch czy zaskrońców. A im 
większa różnorodność biologiczna ogrodu, tym bar-
dziej stabilny system i tym bliżej do zrównoważonego 
funkcjonowania środowiska, w którym żyjemy. 
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Grupa ogrodników i zapał do działania to funda-
menty ogrodu. Jednak aby nasze miejsce mo-
gło powstać i na stałe wpisać się w lokalny kra-

jobraz, należy pomyśleć także o  funduszach na jego 
rozruch. W  poszukiwaniu źródeł finansowania warto 
od początku angażować różne podmioty i  budować 
szeroką sieć wsparcia. 

Jeżeli jesteście na początku swojej przygody z  ogrod-
nictwem miejskim, to jest duże prawdopodobieństwo, 
że stoicie przed wyzwaniem pozyskania dostępu do 
odpowiedniego terenu na wasze przedsięwzięcie.  
Zarówno przy planowaniu, jak i zakładaniu ogrodu ist-
nieje wiele możliwości nawiązania współpracy z pod-
miotami, które mogą wesprzeć wasze działania. 

Jeżeli macie już wybrane miejsce na przyszłe grządki, 
zacznijcie od sprawdzenia własności terenu. W  War-
szawie możecie to zrobić korzystając ze strony:  
mapa.um.warszawa.pl. Jeśli wybrana przez was działka 
należy do m.st. Warszawy, to dobrym pomysłem jest 
skierowanie pisma do burmistrza dzielnicy. Opiszcie 
w nim wasz pomysł i propozycję potencjalnego miej-
sca na założenie ogrodu. Jeżeli obszar przynależy do 
konkretnej jednostki miejskiej (np. domu kultury czy 
szkoły), to skontaktujcie się bezpośrednio z  placówką 
i  przedstawcie swój pomysł. Może okazać się, że wy-
brana przez was lokalizacja podlega zarządowi osoby 
prywatnej lub wspólnoty czy spółdzielni. W takim wy-
padku skierujcie zapytanie do zarządcy terenu. 

Jeżeli nie macie sprecyzowanych oczekiwań, to warto 
skontaktować się z podmiotami, które w waszej oko-
licy działają na rzecz zieleni i  kultury i  zapropono-
wać im wspólne przedsięwzięcie. Takimi partnerami 
mogą być:

* instytucje kultury, w tym domy kultury,  
 miejsca aktywności lokalnej (MAL-e), centra  
 aktywności lokalnej (CAL-e),

* instytucje zrzeszające seniorów (kluby seniora),

* urzędy dzielnicy,

* przedszkola i szkoły,

* organizacje pozarządowe i grupy nieformalne  
 działające na rzecz zieleni i kultury.

Instytucje kultury 

W  Warszawie istnieje wiele ogrodów społecznych 
stworzonych przy domach kultury (np. Wspólny Ogród 
przy Służewskim Domu Kultury) oraz przy centrach 
i miejscach aktywności lokalnej (np. przy MAL-u Stud-
nia na Bielanach czy przy MAL-u  Kotłownia na Woli). 
Warto zwrócić się do lokalnych instytucji z  pytaniem 
o  możliwość współtworzenia przestrzeni ogrodu. 
Często takie placówki borykają się z  problem braku 
wystarczającej liczby pracowników, którzy mogliby 
koordynować pracę ogrodu, więc zaangażowana spo-
łeczność lokalna może stanowić duże wsparcie przy 
realizacji wspólnego projektu. 

Warto pamiętać również o instytucjach zrzeszających 
seniorów, takich jak: ośrodki wsparcia dla seniorów, 
kluby seniora czy uniwersytety trzeciego wieku. Wśród 
osób starszych możemy znaleźć zapalonych ogrodni-
ków z cennym doświadczeniem, którzy z chęcią włączą 
się w działania, a instytucje często dysponują terenem, 
który mogą przeznaczyć na ogród. Przykładem takiego 
rozwiązania jest Ogród Mozarta na warszawskim Słu-
żewiu, który powstał na tarasie klubu seniora. 

 http://mapa.um.warszawa.pl/
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Często niedocenianymi miejscami, gdzie może po-
wstać ogród społeczny, są tereny szkolne i przyszkolne. 
Dużym plusem założenia ogrodu na terenach oświa-
towych jest wsparcie prac ogrodniczych przez dzie-
ci i uczniów w roku szkolnym oraz rodziców w czasie 
wakacji. Placówki oświatowe mogą włączyć te działa-
nia w program edukacyjny. Ogrody takie mają wyzna-
czone dni i godziny dostępności do ogrodu osób spoza 
społeczności placówki, zazwyczaj w godzinach popo-
łudniowych i w dni wolne. 

Podczas planowania założenia ogrodu warto nawiązać 
kontakt z  lokalnymi fundacjami, stowarzyszeniami 
oraz grupami nieformalnymi, które działają na rzecz 
zieleni i  kultury. Pamiętajcie, że sojusznicy i  partne-
rzy zwiększają wasze szanse na powodzenie działań, 
a  współpraca z  osobami doświadczonymi w  kontak-
tach z  urzędem i  formalnościami może być cennym 
wsparciem.

Nie zapominajcie również o  ogrodach działkowych 
na terenie miasta. Jeżeli taka przestrzeń znajduje się 
w waszej okolicy, to w imieniu organizacji pozarządo-
wej możecie wystąpić z  pytaniem o  możliwość użyt-
kowania wolnej działki.

Zanim podejmiecie decyzję o wyborze lokalizacji wa-
szego ogrodu, warto zastanowić się, jakie kryteria po-
winien on spełnić. Aspekty, które warto przemyśleć to 
m.in. dostęp do wody, możliwość przechowywania na-
rzędzi i  sprzętów ogrodniczych, ogrodzenie lub moż-
liwość jego wykonania (zapewni większe bezpieczeń-
stwo upraw i może zapobiec aktom wandalizmu).

Wyróżniamy dwie dominujące formy korzystania 
z gruntów należących do m.st. Warszawy na potrzeby 
utworzenia ogrodu. Teren może zostać wam udostęp-
niony do użytkowania bezpłatne, szczególnie gdy po-
wstanie we współpracy z  jednostką miejską (np. przy 
domu kultury czy placówce oświatowej). Drugą opcją 
jest odpłatna dzierżawa. W  tym przypadku umowa 
o dzierżawę podpisywana jest z przedstawicielem gru-
py formalnej, tj. fundacji czy stowarzyszenia. Warto 

więc rozważyć nawiązanie współpracy z  organizacją 
pozarządową lub założenie własnej, której celem sta-
tutowym będzie prowadzenie ogrodu. 

Ciekawym rozwiązaniem jest także program inicja-
tyw lokalnych m.st. Warszawy. Mechanizm ten poma-
ga realizować różnorodne pomysły mieszkańców i  to 
od waszej inwencji zależy, co powstanie w  ogrodzie. 
Możecie wnioskować zarówno o formalną i bezpłatną 
możliwość użytkowania jakiegoś gruntu, usługę jego 
przekopania, dowiezienia ziemi, kompostu czy roślin, 
a  nawet zorganizowanie warsztatów ze specjalistą.  
Inicjatywa lokalna wymaga wkładu własnego w formie 
pracy społecznej. Nabór wniosków realizowany jest 
trybie ciągłym. Więcej informacji znajdziecie na stro-
nie um.warszawa.pl/waw/sasiedzka/inicjatywa.

Nawiązywanie współpracy

Myśląc o  możliwościach finansowania waszego ogro-
du, miejcie na uwadze fakt, że ogrodnicy miejscy mogą 
liczyć na pomoc finansową i rzeczową. Możecie otrzy-
mać fundusze na potrzebne wam przedmioty czy 
usługi lub wsparcie z pominięciem przepływu gotów-
ki. Pamiętajcie również, że ogród buduje społeczność 
i  w  większości przypadków będziecie mogli liczyć na 
swoich sąsiadów, którzy np. użyczą nasion i sadzonek 
roślin czy pozwolą korzystać z  prywatnych narzędzi 
ogrodniczych. Skąd uzyskać zewnętrzne wsparcie? 
Oto kilka źródeł:

* programy poświęcone ogrodom społecznym,

* granty finansowe i rzeczowe,

* organizacje pozarządowe,

* lokalne sklepy i szkółki ogrodnicze,  
 szkoły ogrodnicze,

* lokalne firmy.

Zwróćcie uwagę na program „Bujna Warszawa”  prowa-
dzony przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, funkcjo-
nujący w stolicy od kilku lat. Wspiera on powstawanie 

Pozyskiwanie funduszy

https://um.warszawa.pl/waw/sasiedzka/inicjatywa


17

i  działanie ogrodów społecznych na różne sposoby, 
m.in. przez organizowanie warsztatów, doradztwa oraz 
prowadzenie OSMO, czyli Otwartego Składu Materia-
łów Ogrodniczych. Corocznie wiosną OSMO umoż-
liwia ogrodom społecznym pozyskanie materiałów 
ogrodniczych, takich jak np. sadzonki roślin, nasiona, 
ziemia, kompost, konewki czy zbiorniki na deszczów-
kę. Kluczowy program skierowany do nowo powsta-
jących ogrodów to „Rozsadnicy”. Możecie tutaj uzy-
skać porady eksperckie m.in. na temat pozyskiwania 
funduszy, budowania społeczności czy projektowania 
ogrodu. Więcej informacji na temat Bujnej Warszawy 
znajdziecie na stronie: www.bujnawarszawa.pl.

Warto śledzić portale skierowane do organizacji poza-
rządowych, które publikują aktualne nabory na kon-
kursy o  dofinansowanie różnorodnych inicjatyw, np. 
www.ngo.pl. Grantodawcami są zarówno jednostki 
publiczne, jak i  firmy prywatne. Zdecydowana więk-
szość grantów przeznaczona jest dla fundacji i stowa-
rzyszeń, ale bywają również takie, gdzie wnioskodawcą 
mogą być grupy nieformalne. Jednym ze stałych miej-
skich programów są małe dotacje (więcej o nich prze-
czytacie na stronie: www.um.warszawa.pl/waw/ngo/
male-dotacje). 

Inną formą pozyskania wsparcia rzeczowego może być 
budżet obywatelski. To także mechanizm oferowany 
przez miasto, pozwalający mieszkańcom na zgłasza-
nie pomysłów do realizacji w swojej okolicy. Corocznie 
nabór wniosków jest organizowany na początku roku, 
a  zwycięskie projekty wybierane są przez mieszkań-
ców w głosowaniu. Pomysły, na które oddano najwięcej 
głosów, są realizowane w  kolejnym roku kalendarzo-

wym. Warto skorzystać z budżetu obywatelskiego jako 
środka wspierającego działalność ogrodu, np. do zapla-
nowania cyklu warsztatów ze specjalistami, których 
wiedza może usprawnić waszą pracę. 

Obserwujcie także bieżące działania organizacji po-
zarządowych, które w  waszej okolicy rozwijają ruch 
ogrodnictwa miejskiego. Może to być szansa na sko-
rzystanie ze wsparcia projektowego w  postaci usług, 
materiałów czy mikrograntu na zaplanowane działa-
nia w ogrodzie. 

Poszukując wsparcia rzeczowego, możecie nawią-
zać kontakt z  lokalnymi sklepami ogrodniczymi – te 
większe organizują akcje wolontariatów pracowni-
czych wspierające inicjatywy społeczne. Z kolei szkółki 
chętnie przekazują rośliny pod koniec sezonu. Warto 
również zwrócić się do szkół ogrodniczych w  waszej 
okolicy. Może to być okazja do pozyskania roślin, lecz 
także wsparcia w pracy dzięki programowi praktyk dla 
uczniów, które mogą być realizowane na terenie ogrodu. 

Aby znaleźć sojuszników waszego przedsięwzięcia, 
warto sprawdzić również lokalny rynek firm. Nie mu-
szą być to podmioty związane z działalnością na rzecz 
zieleni. Tak naprawdę każda firma, która utożsamia się 
z ideą społecznej odpowiedzialność biznesu, może być 
zainteresowana włączeniem się w działania wspierają-
ce zrównoważony rozwój. Najlepiej szukać wśród firm 
z  najbliższego otoczenia, bo takie partnerstwa scala-
ją społeczność lokalną i  są przykładem efektywnych 
działań, z których każdy wynosi korzyści.

Warto sprawdzić:

→ M. Łepkowski, Finanse, czyli jak znaleźć środki na działanie,  

@ artykuł dostępny pod adresem: http://bujnawarszawa.pl/finanse/ (dostęp: 20 września 2021 r.).

→ Informacje na temat Inicjatywy Lokalnej,  

@ http://inicjatywa.um.warszawa.pl/lokalna,  (dostęp: 20 września 2021 r.).

→ Zasady działania i sposób zgłaszania projektów do Budżetu Obywatelskiego  

@ https://bo.um.warszawa.pl/site/welcome2,  (dostęp: 20 września 2021 r.).

Pozyskiwanie funduszy

http://bujnawarszawa.pl
http://www.ngo.pl
https://um.warszawa.pl/waw/ngo/male-dotacje
https://um.warszawa.pl/waw/ngo/male-dotacje
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Gdy projektujemy ogród, z  jednej strony chce-
my wykorzystać każdy centymetr dostępnej 
nam przestrzeni, by pozyskać jak najwięcej 

plonów. Z  drugiej strony tworzymy wielofunkcyjne 
miejsce, służące odpoczynkowi, edukacji oraz wzmac-
nianiu lokalnej suwerenności żywnościowej. To spo-
ro aspektów do integracji, warto więc skorzystać ze 
sprawdzonych wskazówek, tak aby uniknąć siedmiu 
głównych pomyłek!

W  zależności od tego, czy zaczynacie projekt ogrodu 
od już zdefiniowanego miejsca, czy dopiero będzie-
cie go szukać, każdy typ mikroupraw będzie wymagał 
trzech etapów pracy: wizji i  planu, założenia i  inwe-
stycji oraz utrzymania i  pielęgnacji. Etapy te będą się 
powtarzać w  cyklu rocznym i  strukturyzować wraz 
z rozwojem projektu.

Od czego zacząć? Zdefiniujcie kontekst i  zadajcie so-
bie te pytania:

* jaką mamy wizję ogrodu, co chcemy w nim robić,  
 jaką chcecie w nim stworzyć atmosferę?

* czy miejsce pod ogród ma dostęp do wody,  
 odpowiednią glebę, zapewnia bezpieczeństwo,  
 posiada ogrodzenie, jest odpowiednio  
 nasłonecznione?

* czy mamy prawo użytkowania miejsca, czy i jak  
 możemy je zabezpieczyć?

* ile czasu realnie poświęcimy w tygodniu na   
 prace fizyczne w ogrodzie (wiosną, latem,  
 jesienią, zimą), biorąc pod uwagę inne  
 zobowiązania codziennego życia?

* jaką przewidujemy maksymalną inwestycję   
 finansową i energetyczną? 

* jakie zasady etyczne przyjmiemy w pozyskiwa-
niu materiałów, czy postawimy na recykling czy 
kupno?

* jakie są nasze zasoby i mocne strony, a jakie   
 słabe, co nas ogranicza (zbyt mała wiedza, brak  
 narzędzi, niedostateczna pomoc, logistyka,   
 kondycja fizyczna, słabe umiejętności  
 praktyczne, finanse)?

* jakie są nasze priorytety: rekreacja,  
 eksperymentowanie, nauka, oszczędności,  
 samowystarczalność, pomoc wzajemna, ruch  
 i praca fizyczna, integracja społeczna, realizacja  
 wartości ekologicznych lub społecznych, zabawa,  
 pasja, terapia?

* kto nam może pomóc i z kim możemy podzielić  
 się pracą i plonami?

W ogrodzie miejskim mamy ogrom możliwości, na po-
czątku warto więc wesprzeć się doświadczeniami in-
nych. Odwiedźcie już funkcjonujące ogrody, przejrzyj-
cie dostępne materiały i poradniki. Dobrym pomysłem 
będzie też zaproszenie na konsultacje doświadczone-
go praktyka permakultury.

Miasto daje twórcze możliwości projektowe. Możecie 
wznieść uprawy wertykalnie i korzystać z wysp mikro-
klimatów, wykorzystać tony wyrzucanej w mieście ma-
terii organicznej, magazynować bezpłatnie deszczów-
kę, przez co zminimalizujecie koszty inwestycyjne.

Skorzystajcie z  nadmiaru zbieranych w  mieście liści, 
resztek drzewnych z parków i wyrzucanych bioodpa-
dów. Przy sprawnej logistyce uda wam się zebrać duże 
ilości zasobów na pokaźne pryzmy kompostowe i zna-
czące ilości naturalnego nawozu. Przeczytacie o  tym 
w pozostałych rozdziałach.
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Wybór typu grządek do waszego ogrodu będzie zale-
żał od kilku czynników, ale w każdym przypadku klu-
czowe będzie wydzielenie zagonów od ścieżek i unika-
nie przekopywania (tzw. podejście no dig).  

Ta rozpowszechniona w ogrodach permakulturowych 
metoda polega na nieprzekopywaniu i  nieodwraca-
niu gleby na drugą stronę. Jest to korzystne dla mikro-
organizmów glebowych, chroni także ziemię przed  
nadmiernym przesuszaniem. Rezygnacja z przekopy-
wania sprawia także, że nie wyrzucamy na powierzch-
nię gleby nasion chwastów schowanych pod ziemią, 
a tym samym, w sezonie zdecydowanie mniej pojawia 
się ich na naszej grządce. W  takim razie co zamiast 
orki? Przede wszystkim kompost i  naturalny obornik, 
które „żywią podziemny inwentarz”, czyli pożyteczne 
organizmy spulchniające glebę.

W  warunkach umiarkowanego klimatu możecie li-
czyć na wystarczające opady w ciągu roku, by dobrze 
ustrukturyzowana gleba i zdrowe rośliny poradziły so-
bie prawie bez podlewania.

Na małych przestrzeniach najpopularniejsze stają się 
tzw. grządki podwyższone. Długofalową inwestycją 
będą też grządki zwane hugelkulturą , której podsta-
wą jest próchnica, wyjątkowo bogata w związki pokar-
mowe. Przyjmują formy dużych wałów, a  do ich zbu-
dowania wykorzystuje się butwiejące  kłody drewna.  
Do budowania wału możecie użyć również desek, ple-
wów, trocin, darni, opadłych liści z  drzew (z  wyłącze-
niem dębów i orzechów, oraz igieł z iglaków), chwastów 
bez zawiązanych nasion oraz odpadów organicznych. 
Pamiętajcie jednak, że taka grządka wymaga sporych 
ilości materiału. 

Gdy rozpoczynacie projektowanie ogrodu, zadbajcie 
o to, by każdy jego element spełniał wiele funkcji i od-
wrotnie – każdą funkcję zaspokajało kilka elemen-
tów. Wizja lokalna, czyli spokojna, dogłębna obserwacja 
terenu pod różnymi względami pomoże wam określić 
położenie, w którym osiągnięcie najbardziej pozytyw-
ne sprzężenia między elementami ogrodu. Sprawdź-

cie, czy ścieżka słońca, zasoby wodne i kierunek wiatru 
współgrają z wymaganiami i rozwojem roślin. Koniecz-
nie ustawcie w  ogrodzie miejsce do wypoczynku, tak 
aby zachęcić do obserwacji i refleksji.

W  projektowaniu upraw nie musimy też wykluczać 
miejsc trudnych – zacienionych, podmokłych lub sta-
nowisk podatnych na suszę. Dobierzcie odpowiednie 
rośliny, zamiast zmieniać radykalnie podłoże lub rezy-
gnować z upraw.

Wyznaczcie strefy, by zoptymalizować poruszanie się 
po działce. Strefowaniem nazywamy w permakulturze 
podział przestrzeni na segmenty i  pasy, które nume-
rujemy względem intensywności ich wykorzystania. 
W najbliższej strefie – pierwszej lub drugiej – znajdą się 
najczęściej odwiedzane uprawy intensywne: warzyw-
nik, spirala ziołowa, zielnik. Dalej i na obrzeżach zloka-
lizujecie uprawy mniej wymagające, np. samosiejki, 
wyspy kwietne dla zapylaczy lub gildie upraw wielo-
letnich, sad i żywopłoty z jadalnych roślin.

Na bardzo małych zagonach możecie poeksperymen-
tować z ogrodnictwem kwadratowym (ang. square foot 
gardening), czyli uprawą w  formie bioróżnorodnej sza-
chownicy. W  większych ogrodach możecie rozwinąć 
polikultury, w których nie powinno zabraknąć ogrodu 
leśnego (określanego jako forest gardening, food forest) 
i  jednorocznych upraw współrzędnych warzyw, ziół, 
kwiatów i roślin kulinarnych (typowego kitchen garden).

Jeśli dopiero zaczynacie uprawę, postawcie na rzod-
kiewki i  sałatę, które mają podobny cykl rozwojowy 
i  wymagania. Mało kłopotliwym w  uprawie warzy-
wem jest też koper, którego nasiona można wysiewać 
wprost do gruntu sukcesywnie przez cały sezon.

Oprócz tych pionierów, warto też znaleźć w  ogrodzie 
miejsce na większe warzywa o nieco dłuższym okresie 
wegetacji, np. fasolę szparagową czy cukinię. Trzeba 
tylko pamiętać, że oba są wrażliwe na przymrozki, dla-
tego należy wysiewać je dopiero w połowie maja.

Rośliny szczególnie lubiane przez początkujących 

Projektowanie bez pomyłek
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ogrodników możemy podzielić na:

* szybkorosnące: rzodkiewka, sałata,  
 kalarepa, szpinak

* plenne: burak liściowy, fasole, pomidory  
 koktajlowe

* wieloletnie: topinambur, jarmuż

* samosiewne: mięta, rukola, truskawki

* łatwe w siewie, mające duże nasiona: fasola

* mało wymagające, łatwe w obsłudze:  
 cukinia, dynia

* piękne: słonecznik, amarantus, ogórecznik,  
 karczoch oraz rodzina cebulowych, których   
 kwiaty są śliczne i dobre dla zapylaczy (szczypior,  
 czosnek).

Prowadząc uprawę warto też przyjrzeć się chwastom. 
Niektóre z nich mogą stać się waszymi sojusznikami. 
Zaprzyjaźnijcie się z  wszelkimi roślinami o  zastoso-
waniu:

* w zielarstwie: jasnota, krwawnik, podagrycznik

* w ogrodnictwie (jako nawóz, wywar lub oprysk):  
 pokrzywa, wrotycz, nawłoć

* o działaniu dobroczynnym dla gleby (rośliny  
 okrywowe): bluszczyk kurdybanek, koniczyna.

Dobrym pomysłem na uprawę jest także ogród leśny. 
Nadaje się idealnie na skraj działki i mniej odwiedzane 
zakątki, na żywopłoty i granice. Naśladuje on strukturę 
i  złożoność ekosystemu lasu, ponieważ rośliny krze-
wiaste, drzewka owocowe – karłowe i  wysokopienne 
– oraz niższe warstwy podszycia połączone są tak, by 
odtworzyć uzupełniające się piętra lasu i  zwiększyć 
łączną produktywność. Więcej o  tego typu rozwiąza-
niach przeczytacie tutaj. 

Uprawy warzywne wymagają nieco więcej planowa-
nia: wyboru odmian i  nasion, pilnowania terminów 
siewu i  przesadzania sadzonek dla ich optymalnego 
wzrostu. Najlepiej też, jeśli gatunki warzyw zmieniają 

co roku stanowisko, co z czasem możecie zaprojekto-
wać w formie płodozmianu.

Na początku możecie skorzystać ze specjalnych po-
radników i tablic upraw współrzędnych (czyli łączenia 
warzyw, ziół i kwiatów dla ich wzajemnego wsparcia). 
Proste mapki zagonów pozwolą wam obliczyć odpo-
wiednią liczbę roślin i rozstawy między nimi na grząd-
ce oraz zwizualizować rozkład upraw.

Zanim zaczniecie, pamiętajcie, że tworząc ogród 
społeczny, kultywujecie nie tylko grunt i  przestrzeń 
pod uprawy zdrowego pożywienia, ale także relacje. 
Zadbajcie o  dobre podłoże dla komunikacji, refleksji 
i świętowania. Poświęćcie czas na pielęgnację tego, co 
będzie naturalnie kiełkować między ludźmi. Kompo-
stujcie niepowodzenia, aby się z nich uczyć.

Niech wasz ogród tętni życiem i inspiruje innych z bli-
ska i z daleka!

Finalnie, za każdym razem, gdy podejmujecie decyzje 
w ogrodzie, zadawajcie sobie te pytania:

* czy to ma sens?

* po co to robimy?

* czy jest inna, lepsza możliwość?

* czy rozumiemy wszystkie czynniki 
 i współzależności?

* czy rozumiemy konsekwencje tej techniki?

Powodzenia!

Projektowanie bez pomyłek
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Poniższe siedem pomyłek początkującego ogrodnika 
możecie mieć na uwadze podczas eksperymentów 
z  twórczym paktem społeczno-ekologicznym w  wa-
szym ogrodzie.

1. Za dużo, za wcześnie, bez planu

„Więcej” nie zawsze zabezpieczy was przed możliwym 
niedoborem – wiedzy, czasu, przemyśleń. Zacznijcie 
na małą skalę. Stwórzcie najprostszy plan na plon.

2. Za mało, za późno, za sztywno

Zacznijcie od tych prac, których efekty zostaną z wami 
na stałe, lub tych niezbędnych do posadzenia roślin. 
Nie przegapcie terminów siewu przez zbyt skompliko-
wane konstrukcje. Dostosujcie prace do pogody, ćwicz-
cie intuicję.

3. Z motyką na słońce

Dobierzcie narzędzia, techniki i skalę przedsięwzięcia 
do swoich mocy, wiedzy i etapu tworzenia ogrodu. Nie 
replikujcie bezsensownie „permakulturowych form”, 
takich jak spirala ziołowa, bez analizy ich funkcji, przy-
datności i wymogów.

4. Nie rośnie, nie kiełkuje, znikło

Bioróżnorodne mikrouprawy żywią całą sieć troficzną 
różnych organizmów. Macie żaby, padalca i  jeża? Bra-
wo! Odżywiajcie glebę, siebie i inne organizmy w myśl 

zasady uczciwego podziału (fair share), ale podejdźcie 
też praktycznie do zebrania plonów i ochrony owoców 
włożonej pracy.

5. Z doskoku, za daleko, wszędzie naraz

Zorganizujcie czas i  priorytety prac, stwórzcie ka-
lendarz i  czytelny podział zadań. Załóżcie grupę na 
jednym z  komunikatorów, by ułatwić komunikację.  
Nie zaczynajcie wszystkiego naraz, nie zostawiajcie 
niedokończonych zadań.

6. Klęska urodzaju

Nie przegapcie plonów! Często wczesnym latem pra-
ce w ogrodzie tracą impet wraz z początkiem sezonu 
urlopowego. Wtedy też warzywa zaczynają dawać naj-
wyższe plony. W  wyborze nasion zwróćcie uwagę, by 
mieć odmiany plonujące w różnych okresach. Przygo-
tujcie przepisy i słoiki na przetwory.

7. Czyja kosa szersza, tego miedza większa

Upewnijcie się, na jakich zasadach prawnych macie 
dostęp do ziemi, wody. Zawczasu rozwiążcie tematy 
sporne i  kwestie bezpieczeństwa. Zanim zainwestu-
jecie energię i  finanse, sprawdźcie, jak długo możecie 
korzystać z  terenu. By wasz ekosystem był stabilny, 
ustalcie dobry bufor tolerancji i  jasnych zasad, co ma 
szczególne znaczenie w  ogrodnictwie opartym na 
permakulturze.

Warto sprawdzić:

→ M. Harland, What is permaculture Part 2: Principles,  

@ artykuł dostępny pod adresem: https://www.permaculture.co.uk/articles/what-permaculture-part-2-principles  

(dostęp: 20 września 2021 r.).

→ T. Hemenway, Ogród Gai, Wydawnictwo Permakultura.edu.pl, Ustroń 2019

→ R. Stout, Gardening Without Work, Wyd. Martino Fine Books, 2017 



Tworzenie  
społeczności

›› Paulina Jeziorek ‹‹
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W  rozkwicie ogrodów społecznych widać 
znużenie indywidualistycznym myśle-
niem i potrzebę nawiązania więzi z lokal-

ną wspólnotą. Taka idea jest urzekająca, szczególnie 
dla kogoś, kto cały dzień spędził w biurze w pozycji sie-
dzącej i  nie zna nikogo na własnym osiedlu. Gdzie in-
dziej w dużym mieście zobaczycie grupę dzieci, mło-
dzieży i dorosłych udeptujących gołymi nogami glinę 
na piec chlebowy, budującą dla siebie kompostownik 
i dzielącą się plonami, jeśli nie w ogrodzie społecznym? 
Podpowiadamy, od czego zacząć tworzenie wspólno-
ty międzyludzkiej i  międzygatunkowej wokół ogrodu 
oraz jak ją utrzymać.

Wspólnotowość i otwarcie na innych to warunki, jakie 
musi spełniać inicjatywa ogrodnicza, żeby można ją 
było nazwać ogrodem społecznym. Spotkanie inicjują-
ce, na które zaprosicie społeczność lokalną oraz znane 
wam grupy i organizacje, które mogłyby być pomocne, 
jest pierwszym krokiem, aby zyskać osoby wspiera-
jące waszą ideę. Takie spotkanie może zakończyć się 
wspólnym spacerem po okolicy i lepszym poznaniem 
sąsiedztwa.

Zasady działania. Jak zostać częścią  

wspólnoty ogrodników?

Żeby przyszli członkowie wspólnoty poczuli się bez-
piecznie, określcie ramy funkcjonowania ogrodu 
oraz regularne godziny otwarcia i  pracy w  ogrodzie. 
Zdecydujcie, na ile chcecie sformalizować sposo-
by uczestnictwa. Czy wystarczy, że nowi członkowie 
poinformują o  chęci dołączenia, czy powinni złożyć  
pisemną deklarację? Określcie także minimalne wy-
magania wobec członków grupy w  obszarach takich, 
jak: praca w ogrodzie, naprawy sprzętu czy organizacja 

przestrzeni i  wydarzeń. Nawet jeśli prowadzisz ogród 
samodzielnie, przychodź do niego regularnie w  wy-
znaczonych godzinach i  przyzwyczajaj otoczenie do 
twojej obecności w  tym miejscu. Przyda się także ta-
blica informacyjna z  godzinami otwarcia, pomocne 
może okazać się też zamieszczanie podobnych treści 
na Facebooku lub stronie internetowej. Pamiętajcie 
jednak, by nie ograniczać się jedynie do mediów cyfro-
wych lub plakatów na osiedlu. 

Ogrodnicy-Ziemianie – wspólnota  

w szerszym ujęciu

Nawet jeśli trzon zespołu stanowi kilka osób, społecz-
ność ogrodu może być znacznie większa i zaangażo-
wana w różnym stopniu. Ciekawie ujmuje to koncep-
cja kręgów zaangażowania Mike’a  Pulsforda, według 
której społeczność można podzielić na sześć kategorii: 

* trzon grupy, czyli liderów,

* zaangażowanych, 

* zwykłych członków, czyli takich, którzy  
 przychodzą tylko czasami,

* sympatyków, którzy lubią ideę ogrodu i miejsce,  
 ale nie są zaangażowani,

* przypadkowych przechodniów, którzy zaglądają  
 do ogrodu przez ogrodzenie oraz

* potencjalnie zainteresowanych, do których moż 
 na dopiero skierować ofertę dołączenia. 

Grupy te mogą przynosić różne korzyści – od współ-
tworzenia miejsca, przez pomoc komunikacyjną, 
a kończąc na budowaniu poparcia wśród społeczności 
lokalnej.
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Spacery terenowe, potencjał okolicy,  

sieciowanie

Poznajcie okolicę ogrodu. Zorientujcie się, jakie or-
ganizacje czy instytucje działają w  sąsiedztwie i  jeśli 
ich założenia są zgodne z  koncepcją ogrodu społecz-
nego, sprawdźcie, czy są zainteresowane współpracą. 
Zapraszajcie różne inicjatywy społeczne – jak np. ja-
dłodzielnie, ruchy młodzieżowe działające na rzecz 
środowiska czy grupy artystyczne poszukujące prze-
strzeni do działania lub instytucje publiczne – domy 
kultury i  MAL-e. Wniosą nową energię i  pomogą wy-
promować miejsce. Sami regularnie organizujcie wy-
darzenia o  charakterze rekreacyjnym i  edukacyjnym. 
To pozwoli przyciągnąć kolejne osoby i  pomoże zba-
dać potencjał miejsca.

Przestrzeń spaja ludzi

Przestrzeń ogrodu może wzmacniać społeczność lo-
kalną albo wpływać na nią deprymująco. Troska o  ro-
śliny jest silną motywacją dla grupy – ankieta przepro-
wadzona w 35 ogrodach w Nowym Jorku pokazała, że 
poczucie obowiązku to ważny czynnik determinują-
cy regularność wizyt. Z  kolei brak zacienionego, osło-
niętego przed deszczem miejsca, gdzie można usiąść 
i  porozmawiać, sprawi, że ogrodnicy po wypełnieniu 
zadań będą szybciej opuszczać wasze wspólne miej-
sce. Wspomniane badanie pokazało także, że ludzie 
chętnie przebywają w  mniej sformalizowanych i  zor-
ganizowanych przestrzeniach zielonych, czyli takich, 
gdzie oprócz grządek jest kawałek trawy, łąki, drzewo 

czy ławka. Ponadto dodatkowe elementy, takie jak 
pasieka, piec chlebowy czy szklarnia mogą nadać 
miejscu szczególny charakter i  przyciągnąć osoby 
o konkretnych zainteresowaniach. Z kolei brak choć-
by symbolicznego ogrodzenia i  narażanie ogrodu na 
dewastacje będzie obniżać motywację grupy.

Robienie tego, co się obiecuje, czyli trochę 

psychologii

W ogrodach społecznych można na nowo określić za-
sady funkcjonowania i skorygować to, co w codziennym 
świecie zdaje się dysfunkcyjne. Dlatego członkowie 
ogrodów mówią, że odzyskują tam „grunt pod stopami”. 
Wzmacniajcie to poczucie w sobie i grupie czyli:

* postępujcie etycznie wobec środowiska  
 naturalnego oraz organizmów żywych, w tym  
 własnej wspólnoty,

* w komunikacji kierujcie się zasadami  
 równościowymi – głos każdego ogrodnika   
 i ogrodniczki jest równie ważny. Nie znaczy to, że  
 ogród nie może mieć lidera podejmującego bie 
 żące decyzje, przez co usprawnia funkcjonowa 
 nie przestrzeni,

* myśląc o ogrodzie, bierzcie pod uwagę cały eko 
 system. Pozwoli to wspólnocie poczuć się częścią  
 większej całości i w swoich działaniach odnaleźć  
 szeroki sens.

Warto sprawdzić: 

→ L. Corkery, Community Gardens as a Platform for Education for Sustainability, Wyd. Australian Journal of Environmental Education, 2004

→ E. Grotowska, H. Ruman, Ogrody społeczne. Bank dobrych praktyk, Wrocławska Rewitalizacja sp. z.o.o, Wrocław 2019,  

@ dostępne na stronie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/95443/9_wr_ogrodyspolecznee-book-1.pdf, http://bujnawarszawa.

pl/spolecznosc/ (dostęp: 20 września 2021 r.).

→ M. Szczepańska, S. Staszewska, Znaczenie ogrodnictwa miejskiego w procesie rewitalizacji [w:] Problemy Rozwoju Miast, Kwartalnik  

Naukowy Instytutu Rozwoju Miast Rok XIII, Zeszyt III/2016, s. 33–43, Wyd. IRMiR, Kraków

Tworzenie społeczności
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korzenie w ogrodzie
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Prowadząc ogród od jakiegoś czasu, zapewne 
zauważycie pewną nieregularność w napływie 
nowych osób. Początek sezonu to zazwyczaj 

wysyp ochotników, a wraz z nadejściem wakacji stop-
niowo zaczyna ubywać chętnych i  spada motywacja. 
Jak temu zapobiec? Jak utrzymać zainteresowanie? 
Jak nie wpaść w  panikę, kiedy nagle zostajemy sami 
z  pieleniem, przerzucaniem kompostu i  organizowa-
niem wspólnej kolacji dla sąsiadów? 

Aby uniknąć frustracji spowodowanej brakiem napły-
wu nowych osób oraz odpływem tych, do których byli-
ście już przyzwyczajeni, warto uświadomić sobie dwie 
rzeczy. Po pierwsze: prowadzenie ogrodu ma przede 
wszystkim sprawiać przyjemność wam samym i to wy 
musicie czerpać z tego radość. Po drugie – jeśli chcecie, 
by ogrodnicy dzielili się odpowiedzialnością, musicie 
pozwolić im poczuć, że mogą to robić.

Niestety lider społeczności często zamienia się 
w strażnika ogrodu, który wie wszystko i wszystko robi 
najlepiej. Jako opiekun kluczy uzurpuje sobie prawo 
do większości prac i decyzji. Nie dziwi więc, że inni nie 
chcą mu wchodzić w  drogę. Dlatego tak ważne jest 
przekazywanie kompetencji, wyznaczanie pomocni-
ków i następców.

Jeśli to wy jesteście założycielami ogrodu, musicie się 
też pogodzić z faktem, że ogród społeczny to praca na 
żywym organizmie, dlatego też rezygnacja z  uczest-
nictwa w tej pracy to coś naturalnego i może zmieniać 
się z  sezonu na sezon. Postawcie na przepływ ludzi 
i energii i mierzcie siły na zamiary.

Jeśli w  danym roku wasza grupa liczy siedem osób, 
a w dodatku większość kocha jeździć z taczką, to mo-
żecie wspólnie zaplanować budowę pieca glinianego 
i naprawę kompostownika. W kolejnym sezonie ochot-

ników jest mniej, a połowa z nich ma wiedzę na temat 
botaniki i  dobrego sąsiedztwa roślin? Wobec tego za-
dbajcie tym razem o  umocnienie grządek i  zróbcie 
miniwarsztaty o  lepszej pielęgnacji roślin i  allelopatii 
(wzajemnym oddziaływanie roślin rosnących razem).

Warto także notować to, co dzieje się w ogrodzie, pro-
wadzić kronikę i zapisywać ważne wydarzenia. Historia 
organizacji pozwala poczuć się częścią, daje poczucie 
osadzenia w większej całości. Do jej stworzenia wystar-
czy taśma malarska naklejona na ścianie lub tablicy, 
która stanie się waszą osią czasu i stopniowo możecie 
doklejać do niej karteczki z konkretnymi wydarzenia-
mi, np. lipiec 2018 – uratowaliśmy małe jeżątko, wrze-
sień 2019 – zebraliśmy wyjątkowe okazy dyni.

Oprócz kroniki ogrodu możecie stworzyć także księ-
gę ogrodników oraz wyznaczać ogrodników miesiąca. 
W ten sposób dajecie znać, że wasza społeczność to nie 
efemeryczne zbiorowisko, tylko konkretna wspólnota.

Społeczność pod lupą

Ważnym punktem waszych działań powinno stać się 
podtrzymywanie relacji poza sezonem ogrodniczym, 

Jeśli to wy jesteście założycielami 
ogrodu, musicie się też pogodzić 

z faktem, że ogród społeczny 
to praca na żywym organizmie, 

dlatego też rezygnacja 
z uczestnictwa w tej pracy to coś 
naturalnego i może zmieniać się 

z sezonu na sezon.
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gdy kończy się lato. Jednym z pomysłów jest wydłuże-
nie samego sezonu i  opieka nad ogrodem w  miesią-
cach, gdy większość grządek czeka na wiosnę. W ogro-
dzie Motyka i  Słońce na Jazdowie zrobiono to przez 
sadzenie czosnku ozimego albo szpinaku w tunelach.

Jesienno-zimowe wieczory to dobry moment na do-
szkalanie się, spotkania z  ekspertami czy pokazy fil-
mów o tematyce ogrodniczej. Przykład może stanowić 
Wspólny Ogród przy Służewskim Domu Kultury, gdzie 
zimę wykorzystano bardzo kreatywnie: zorganizowa-
no wspólne haftowanie mapy roślin jadalnych rosną-
cych w sąsiedztwie ogrodu. Zacieśniło to relacje między 
członkiniami ogrodu i przyciągnęło kilka nowych osób.

Dodatkowo czas poza sezonem możecie wykorzystać 
na wymianę doświadczeń z innymi ogrodami i uświa-
domienie waszej społeczności, że jesteście częścią 
większego, światowego ruchu. Wzmocni to zaangażo-
wanie i poczucie odpowiedzialności.

Wczesną wiosną warto także zaplanować uprawy na 
przyszły sezon, policzyć, ile nasion i sadzonek będzie-
cie potrzebować, w skrócie: zrobić plan na plon.

Co roku warto także przeanalizować na nowo swoją 
społeczność. Taki zabieg może przynieść zaskakujące 
wnioski i  jest dobrym początkiem zmiany podejścia 
do ogrodu i grupy ogrodników. Jest wielu sympatyków 
waszego ogródka, ale nikt się nie zapisuje? Może warto 
zorganizować otwartą kolację ogrodników. Grupa sta-
łych ochotników i ochotniczek  jest zbyt hermetyczna 
i niechętna do przyjmowania nowych osób? Podzielcie 
się odpowiedzialnością. Obserwujecie stały przepływ 
przypadkowych chętnych, a wciąż macie za mało sta-
łych członków? Pomyślcie o bardziej regularnych spo-
tkaniach i systematycznej pracy w ogrodzie, tak żeby 
każdy mógł do was dołączyć.

Tekst jest skróconą wersją artykułu opublikowanego na  
stronie www.bujnawarszawa.pl.
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