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S t r e s z c z e n i e

Niniejszy artykuł ma na celu scharakteryzowanie przestrzeni o funkcji użytkowej we współczesnych założeniach ogrodowych. Rozważania te 
przeprowadzono na przykładzie wybranych ogrodów, towarzyszących indywidualnej zabudowie mieszkaniowej na terenie miasta Poznania 
i jego okolic. Dotyczą one między innymi tego, jaką rolę pełnią obecnie przydomowe strefy przeznaczone pod uprawę. W opracowaniu tym 
dokonano przeglądu istniejących ogrodów użytkowych w różnych postaciach, na przykład sadu, zielnika czy ogródka warzywnego. Poza 
względami utylitarnymi, zwrócono uwagę także na względy estetyczne tych przestrzeni, analizując je między innymi przez pryzmat ogrodu 
jako spójnej całości kompozycyjnej i funkcjonalnej.

Słowa kluczowe: sztuka ogrodowa, ogrody miejskie, ogrody użytkowe

A b s t r a c t

This paper aims at describing the spaces with an utilitarian function in modern gardens. These considerations were carried out using the 
example of the selected gardens, accompanying the individual residential buildings in the city of Poznan and its surrounding area. They 
are related to the aspect of what role play currently gardens area under cultivation. In a study that reviewed existing utilitarian gardens, 
in various forms, for example: orchard, herbarium or vegetable garden. Outside the grounds, also brought to the attention of the affinity 
the aesthetic considerations of these spaces by analyzing them, inter alia, through the prism of the garden as a coherent compositional 
and functional whole.
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1. WPROWADZENIE

Dla współczesnego człowieka, który żyje dość intensywnie, ogród stanowi swe-
go rodzaju sanktuarium, w którym można oderwać się od prozy codzienności i odna-
leźć wewnętrzną harmonię, współistniejąc z przyrodą. Wobec coraz większych ob-
szarów zajmowanych przez nowe realizacje obiektów mieszkaniowych, usługowych 
i przemysłowych, ten prywatny skrawek zieleni bywa nieraz jedyną przestrzenią ziele-
ni w otaczającym nas środowisku miejskim1. W ramach tej przestrzeni można wyróż-
nić kilka funkcji: użytkową, rekreacyjną i ozdobną. Występują one w połączeniu ze 
sobą, na zasadzie przenikania się przestrzeni o odmiennych sposobach użytkowania.

Ogrody użytkowe zawsze wpisywały się w krajobraz terenów siedliskowych. Upra-
wa warzyw, ziół czy owoców zapewniała ludziom pożywienie, ale także składniki 
różnego rodzaju mikstur leczniczych. Z czasem ogrody podporządkowano bardziej 
względom estetycznym niż praktycznym, dlatego warzywniki, zielniki i sady „ukrywa-
no” w gospodarczych częściach ogrodów lub je w ogóle likwidowano, co dzieje się 
aż do dziś.

2. STAN BADAŃ

W rejonie Poznania świeże owoce i warzywa pozyskiwano z ogrodów użytkowych 
czy to w ramach Pracowniczych Ogródków Działkowych, które w Poznaniu pojawi-
ły się około 80-90 lat temu (wówczas pod skrzydłami Towarzystwa Ogródków Dział-
kowych)2, czy to z przestrzeni przydomowych, które stanowią przedmiot niniejszych 
rozważań. Obecnie przyszłość Pracowniczych Ogródków Działkowych w mieście, 
zajmujących nieraz tereny bardzo atrakcyjne inwestycyjnie, stoi pod znakiem zapy-
tania. W ostatnich miesiącach problem ten wskazywali nie tylko poznańscy działkow-
cy, organizując akcję protestacyjną wobec szykujących się zmian ustawowych. Ich 
specyfika wymaga odrębnych regulacji prawnych, a także odrębnego omówienia.

Badane ogrody użytkowe (w 223 ogrodach przydomowych) znajdują się w rejo-
nie miasta Poznania oraz w gęsto zaludnionej strefie podmiejskiej, obejmującej gmi-
ny z nim związane w promieniu do 20 km. Ta jednostka morfologiczna, zwana „wiel-
kim Poznaniem”, powstała w wyniku silnej koncentracji zabudowy w mieście oraz 
jego strefie przygranicznej, która rozpoczęła się już w latach 70. XX w. w wyniku za-
hamowania rozwoju terytorialnego miasta i jednoczesnego „wylewania się” miejskiej 
zabudowy mieszkaniowej, usługowej i przemysłowej poza granice administracyjne.

W ramach tych terenów zabudowy mieszkaniowej wykształciła się częściowo 
przestrzeń sąsiedzka3, ale przede wszystkim przestrzeń prywatna, w której znaleźć moż-
na strefy przeznaczone pod uprawę. Biorąc pod uwagę typ budynku mieszkalnego, 
wśród wyselekcjonowanych ogrodów przy zabudowie jednorodzinnej odnotowano 
126 – przy zabudowie wolno stojącej, 35 – zabudowie szeregowej, 42 – zabudowie 
bliźniaczej, 20 – zabudowie atrialnej.

Zakładaniu obszarów zieleni przy budynkach mieszkaniowych (zwłaszcza przy do-
mach jednorodzinnych) towarzyszą różne oczekiwania i motywacje inwestora/właści-
ciela. Jedną z nich może być funkcja utylitarna, wówczas większość terenu wokół bu-
dynku mieszkalnego może być podporządkowana pozyskiwaniu zbiorów: owoców, 
warzyw czy ziół. Funkcja ta w nieodległej przeszłości była dość często spotykana (np. 
okres Polski Ludowej – ze względu na wprowadzone wówczas ograniczenia dostępu 

1 T. Conran, D. Pearson, Nowoczesne ogrody, Warszawa 2000, s.12-30.
2 http://www.roddabrowskiego.strefa.pl/historia.php.
3 SUiKZPP, 2006:28-33.



205

do żywności), współcześnie zanika, utrzymując się przeważnie na terenach wiejskich. 
Nie należy jednak wykluczyć, że wkrótce ogródki utylitarne będą zakładane coraz 
chętniej, biorąc pod uwagę jakość i cenę żywności obecnie. Decyzja o założeniu 
ogródka warzywnego czy sadu uzależniona jest także od możliwości powierzchnio-
wych. Pośród 223 terenów zielonych przy zabudowie jednorodzinnej ponad połowę 
(126) badanych stanowiły ogrody o powierzchni mniejszej niż 500 m2. Na tak niewiel-
kich przestrzeniach trudniej jest wygospodarować choć niewielki skrawek pod upra-
wę. Prawie 30% stanowiły ogrody o powierzchni większej niż 500-1000 m2 (58), a oko-
ło 15% te o powierzchni 1100-2000 m2 (30). Są to przedziały wielkości pozwalające 
na swobodne zakomponowanie w ramach całości założenia ogrodu użytkowego. 
W przypadku terenów większych niż 2000 m2 można myśleć już nie tylko o warzywnia-
ku, zielniku, ale także o sadzie. Niestety, tak duże działki stanowiły jedynie 4% (9 przy-
padków) spośród wszystkich badanych4.

3. FUNKCJA

Omawiany rodzaj ogrodów, oprócz wydawania plonów, ma spełniać również 
funkcję generalną, wynikającą z zainteresowań, oczekiwań i trybu życia, jaki wiodą 
właściciele. Na przykład dla emerytów, taki ogród jest miejscem realizacji hobby, nie-
raz sensem życia, a dla rodzin z dziećmi – źródłem pozyskiwania zdrowych owoców 
i warzyw itd. Wobec wielu potrzeb inwestorów, jakie znajdują swoje odbicie w prze-
znaczeniu przestrzeni ogrodowej, najbardziej praktyczna, a przy tym wymagająca 
największego i systematycznego wysiłku, jest funkcja utylitarna. Być może również 
z tego powodu dotychczas funkcja ta traktowana była przeważnie jako uzupełniają-
ca, dodatkowa, a przez niektórych jako wręcz niepożądana.

Pośród 223 respondentów (właścicieli/użytkowników ogrodów w Poznaniu i okolicy) 
w badaniu funkcję utylitarną jako nadrzędną wskazało aż 22 ankietowanych (nieca-
łe 10%), funkcję ozdobną wskazało 81 ankietowanych, natomiast funkcję rekreacyjną 
(wypoczynku biernego/aktywnego) wskazało 134 ankietowanych. Z tym, że aż prawie 
35% (78 ankietowanych) deklaruje ogrodnictwo jako swoje hobby, którego realiza-
cję umożliwia właśnie posiadanie własnego ogrodu. Z nadrzędną funkcją założenia, 
nadaną przez właściciela, wiąże się bezpośrednio jego podział funkcjonalny. Rozpla-
nowanie części o różnym przeznaczeniu jest bardzo istotne, nie tylko ze względu na 
spełnienie oczekiwań, ale także ze względu na efektywne wykorzystanie całej działki.

W ogrodzie przydomowym zabudowy jednorodzinnej rozróżnić można dwie jego 
części: część frontową (przedogródek) oraz część zasadniczą (ogród właściwy), nie-
kiedy z częścią gospodarczą. Charakteryzują się one odmiennymi funkcjami: dekora-
cyjną, wypoczynkową, użytkową, rekreacyjną, gospodarczą (il. 1).

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, iż wśród 223 obszarów ba-
danych część ozdobną posiada 181 ogrodów, a część wypoczynkową – 150 ogro-
dów. Zaskakująco niewielki odsetek stanowi część tak zwanego wypoczynku ak-
tywnego – część rekreacyjna – 47 ogrodów. Natomiast niewiele więcej przypadków 
odnotowano z częścią o charakterze użytkowym: w 50 przypadkach był to ogródek 
warzywny, a w 62 przypadkach sad/zielnik (ok. 40% badanych ogrodów). W 7 ogro-
dach odnotowano pozostałe formy świadczące o użytkowym charakterze przestrze-
ni (np. tunel foliowy).

Bywa, że ogrody warzywne, czasami w niezbyt ciekawej formie, umieszczane są 
w części reprezentacyjnej, czego przykładem jest ogród w Komornikach (il. 2).

4  Na podstawie wyników badań ankietowych przeprowadzonych przez autorkę w latach 2003-2005.
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Il. 1. Wykres z zestawieniem ilościowym poszczególnych części funkcjonalnych 
w badanych terenach zieleni w zabudowie jednorodzinnej (oprac. M. Banach)

Ill. 1. Chart summary of quantitative functional parts 
in the test areas of greenery by one-family houses (edited by M. Banach)

Il. 2. Szkicowy rzut ogrodu (skala 1:150) oraz widok na warzywnik od strony frontowej ogrodu – Komorniki 
(foto M. Banach)

Ill. 2. Sketchy plan of the garden (scale 1:150) and view of the front-garden – Komornik 
(photo by M. Banach)

Il. 3. Widok na ogródek warzywny – Smochowice (foto M. Banach)

Ill. 3. View of the vegetable garden – Smochowice (photob y M. Banach)
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Takie rozmieszczenie funkcjonalne jest najczęściej wynikiem nieprzemyślanych  
i przypadkowych działań, z pewnością nieopartych na postrzeganiu terenu przydo-
mowego jako swoistej enklawy stanowiącej wraz z domem integralną całość. Niekie-
dy jest to wynik usytuowania posesji względem kierunków świata, a co za tym idzie 
podziału działki pod względem stref zacienienia i nasłonecznienia, co jest niezmiernie 
ważne przy uprawie wszelkich roślin. Na uwagę zasługuje także aspekt planowania 
i doboru nawierzchni utwardzonych w częściach utylitarnych. Najczęściej brak har-
monii widoczny jest w doborze materiałów, zwłaszcza w kontekście innych elemen-
tów, stanowiących wyposażenie ogrodu, a przede wszystkim braku spójności z resztą 
materiału roślinnego. Bardzo często zdarza się, że ogródki warzywne czy ziołowe są 
odgrodzone wysokimi przegrodami i traktowane jako strefa brzydka, gospodarcza. 
Takie podejście wiąże się z nieumiejętnym operowaniem roślinami uprawnymi jako 
elementami służącymi zielonej kompozycji oraz brakiem odpowiedniego łączenia 
nieco odmiennego materiału roślinnego typu uprawnego (krzewy, drzewa warzyw 
i owoców) z nasadzeniami typowo ozdobnymi. Nieco lepiej udaje się to z ziołami. In-
nym mankamentem badanych ogródków użytkowych jest niewłaściwy dobór mate-
riałów do utwardzenia ścieżek między zagonami. Wynika to przeważnie z przywiązy-
wania nieco mniejszej wagi do tej strefy, a co za tym idzie – stosowania nietrwałych, 
nieestetycznych rozwiązań, np. nawierzchni, przegród, elementów podpierających 
rośliny itp. (il. 3). Oddzielny problem stanowi próba włączenia do całości kompozycyj-
nej tunelów foliowych czy przydomowych szklarni. Jak wykazały badania, występują 
one rzadko, a te odnotowane zawsze były lokalizowane w narożnikach lub przy ogro-
dzeniach działek, jako odrębne, „wstydliwe” elementy, związane z praktyczną posta-
cią zieleni przydomowej.

4. PROPONOWANE ROZWIĄZANIA

Ogrody utylitarne tradycyjnie zakładane są na planie regularnym, geometrycz-
nym, co potwierdziły niniejsze badania. Mimo że dopuszczalny jest także układ bar-
dziej swobodny, na obszarze badań jednak takiego nie odnotowano. Bez względu na 
to, czy jest to ogródek warzywny, czy zielny, najwygodniej jest, jeśli okalają go pew-
ne ramy (najczęściej z bukszpanu), co ułatwia pracę przy roślinach czy zbieraniu plo-
nów. Zaleca się rabaty nie szersze niż 1,2-1,5 m, ze względu na dostęp z obu stron np. 
w trakcie pielenia, natomiast zagony o szerokości 0,3-0,5 m (w małych ogródkach te 
węższe, a w dużych większe). Dogodne jest także zastosowanie grządek podwyższo-
nych, które nie wymagają schylania się. Przy zestawianiu roślin należy pamiętać, by 
nie mieszać ziół jednorocznych z wieloletnimi, bowiem wymagają innych zabiegów 
pielęgnacyjnych. Z praktycznych względów, poza rozwiązaniem samych rabat, waż-
ny jest także wybór rodzaju nawierzchni ścieżek zapewniających dostęp do ogródka 
oraz oddzielnie do każdej grządki. Najtańszym rozwiązaniem jest ścieżka gruntowa, 
ale dużo lepiej sprawdzają się nawierzchnie utwardzone żwirem, cegłą lub płytami 
(betonowymi lub kamiennymi). Poza łatwością utrzymania ich w czystości, są trwałe, 
zapobiegają rozrastaniu się chwastów i zapewniają dostęp do roślin bez względu na 
warunki atmosferyczne.

Aby zebrany plon był rzeczywiście wsparciem dla niejednej rodziny, ogród powinien 
mieć odpowiednią powierzchnię, która zapewni wystarczającą ilość warzyw i owoców 
wszystkim członkom rodziny. Na przykład w przypadku sadu przyjmuje się, że wystarcza-
jącą powierzchnią jest ok. 100 m2, aby dostarczyć owoców dla jednej osoby przez cały 
rok. Przydatne jest przy tym miejsce na kompostownik do gromadzenia odpadów orga-
nicznych oraz inspekt do produkcji wczesnych warzyw albo rozsady.
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Tego typu ogródki najkorzystniej jest projektować w miejscu dobrze nasłonecznio-
nym i osłoniętym od wiatru, np. przy południowej, nagrzanej ścianie budynku. Bliskość 
domu zapewni, że stanie się on prawdziwym „ogrodem kuchennym”.

W ogrodach przydomowych uprawiano także zioła. Niegdyś były podstawą w le-
czeniu, później – wraz z rozkwitem przemysłu farmaceutycznego – specyfiki naturalne 
rzadziej przepisywano w leczeniu. Po owym okresie zapomnienia obecnie znów na-
stępuje zwrot ku produktom naturalnym, jak najmniej przetworzonym, stąd rozkwit np. 
fitoterapii. Niezależnie od upływu czasu oraz postępu technologicznego, zioła nadal 
są chętnie używane w kuchni. Zatem warto mieć kilka egzemplarzy z wybranego ga-
tunku ziół pod swoim oknem. Z ziół przyprawowych najczęściej polecane to np. ba-
zylia pospolita, koper włoski czy lubczyk ogrodowy i rozmaryn. Znając ich specyfikę, 
niektóre to krzewinki, inne to byliny, można stworzyć przepiękną i zarazem pachną-
cą kompozycję. Zioła niekiedy sadza się także jako ramy grządek, by chroniły upra-
wy przed szkodnikami. Do tych dekoracyjnych i pożytecznych należą m.in. lawenda, 
majeranek, rumian czy przywrotnik. W celu stworzenia pachnącego zakątka wybiera 
się między innymi wiesiołek, miętę lub inne rośliny przyprawowe.

Wbrew obiegowej opinii ogródek warzywny wcale nie musi być nudny i niecie-
kawy. Stosując odpowiednio wyselekcjonowane gatunki warzyw, można zakompo-
nować efektowną rabatę. Mogą to być warzywa o np. ozdobnych liściach: sałata 
‘Jana’, kapusta ‘Kyoto Red Green’, pietruszka ‘Paramount’ czy pomidor ‘Bursztyn’ 
albo dynia ‘Aladin’ itp.

Z uwagi na polski klimat wyjątkowego znaczenia nabrała także uprawa szklarnio-
wa. Jest to mało atrakcyjne rozwiązanie, ale zapewnia wcześniejsze i niezawodne 
plony. Typową postacią dla tego typu uprawy jest tunel pokryty folią o prostokąt-
nej podstawie i półkolistym dachu. Natomiast szklarnie w większości mają prostokąt-
ną podstawę i dwuspadowy dach. W zależności od warunków, jakie muszą zostać 
zapewnione wybranym gatunkom, stosuje się urządzenia grzewcze lub nie (szklarnia 
zimna: 3-10°C, szklarnia umiarkowanie ogrzewana: 10-18°C, szklarnia ciepła: 18-25°C).

Oprócz ziół i warzyw warto wprowadzić kilka drzew owocowych, tym bardziej że 
nowe odmiany (np. niskopienne) nie zajmują zbyt dużo miejsca, a poza wydawa-
niem świeżych, zdrowych owoców, ładnie się prezentują. Należą do nich na przykład 
jabłoń, która równie dobrze jak drzewo iglaste ozdobi ogródek frontowy, czy malina 
długoowocowa posadzona zamiast powojnika. Nie należy zapominać, że tego typu 
drzewa wymagają cięcia, a korony młodych okazów można dowolnie formować 
(stożkowo, trójpędowo), można je też rozpinać na rusztowaniach (np. jabłoń, grusza). 
Sady niegdyś często wkomponowywano w ogródki kuchenne. Po II wojnie światowej 
w Polsce owoce na własny użytek uprawiano głównie na wsi lub w Pracowniczych 
Ogródkach Działkowych. Swoistą odmianą ogrodu użytkowego w ramach przestrze-
ni przydomowej są ogródki w donicach, koszach czy skrzynkach balkonowych. Jest 
to korzystne rozwiązanie na tarasy czy w przedogródkach, jak również dla osób nie-
posiadających ogrodu, np. mieszkańców bloków.

5. PODSUMOWANIE

Obecnie inżynieria genetyczna coraz mocniej rozprzestrzenia się na świecie i co-
raz częściej ingeruje w różne dziedziny życia. Wobec stosowania jej także w proce-
sach uprawy roślin, możliwość pozyskiwania zdrowej żywności z prywatnego, natu-
ralnego i tradycyjnego źródła wydaje się być bezcenna. Tworzenie takich ogródków 
może być również przydatne w czasach trudnych ekonomicznie, a także wobec ta-
kiego zjawiska, jakim jest ubożenie społeczeństwa polskiego.
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