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

Współczesne ogrody użytkowe w Stanach Zjednoczonych cieszą się ogromną popularnością. Można je spotkać jako tereny samodzielne 
bądź też towarzyszące obiektom oświaty, zdrowia i kultury. Niezależnie od swojej formy i funkcji obiektu, któremu towarzyszą, na pierwszy plan 
wysuwa się ich wartość pozaprodukcyjna – przede wszystkim integracyjna, ale też dydaktyczna, prozdrowotna i estetyczna. Są to ogrody, 
które wyróżnia ogromny potencjał w tworzeniu silnych społeczności lokalnych. Tendencje widoczne kształtowaniu współczesnych ogrodów 
użytkowych w Stanach Zjednoczonych mogą znaleźć zastosowanie na rodzimym gruncie, w budowaniu i odbudowywaniu przestrzeni 
społecznych osiedli mieszkaniowych.

Słowa kluczowe: ogrody użytkowe, ogrody działkowe, ogrody jadalne

A b s t r a c t

Utilitarian gardens are very popular in the United States. Created as either a standalone objects or parts of an educational, healthcare or 
cultural institution premises, always prioritize non-production aspects, mainly the integration one, but also didactic, pro-health and aesthetic. 
They are focused on integration, and are crucial for building strong local societies. Trends in their development could be applied also in our 
country, for creating and recreating social spaces of residential estates.
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1. WPROWADZENIE

Ogrody użytkowe w Stanach Zjednoczonych stanowią ciekawą alternatywę 
dla tradycyjnej rezydencjonalnej sztuki ogrodowej (przy jednoczesnym zachowaniu 
efektu dzieła sztuki), skupiającej się na funkcji dekoracyjnej ogrodu. Założenia ogro-
dowe komponowane z warzyw, ziół oraz drzew i krzewów owocowych popularne 
są nie tylko jako ogrody prywatne, ale także jako przestrzenie publiczne o rozwinię-
tej funkcji pozaprodukcyjnej.

Historia ogrodów użytkowych sięga początków historii sztuki ogrodowej. W najstar-
szych ogrodach zakładanych w krajach Bliskiego Wschodu (Mezopotamii, Persji i Egip-
cie) łączono warzywa, drzewa owocowe i zioła z roślinami typowo dekoracyjnymi. 
W starożytnej Grecji, z uwagi na niesprzyjające ogrodnictwu uwarunkowania, niedo-
statek wody i górzyste ukształtowanie terenu, zakładane niewielkie ogrody, tworzące 
zielony pas otaczający miasto, przeznaczano praktycznie wyłącznie na warzywa i zio-
ła. Podobnie w starożytnych ogrodach rzymskich znajdziemy drzewa owocowe, wa-
rzywa i zioła, z tą jednak różnicą, że ogrody te, zakładane bezpośrednio przy domu, 
zaczęto wyposażać w fontanny i baseny oraz ozdabiać roślinami kwitnącymi, łącząc 
w efekcie funkcję użytkową z wypoczynkową. Średniowieczne ogrody przyklasztor-
ne komponowane były zarówno z kwiatów, jak i ziół oraz roślin trafiających na stół. 
W charakterystycznych dla okresu renesansu ogrodach geometrycznych, w których 
dom i ogród tworzą jedną kompozycyjną całość, poszczególne kwatery wypełniała 
przede wszystkim roślinność dekoracyjna. Jednak wykorzystywanie przeplatających 
się rzędów różnych ziół do „haftowania” parterów ogrodowych nie było rzadkością. 
W ogrodach barokowych, dla których charakterystyczny był rozmach, również prze-
ważały rośliny dekoracyjne, niejednokrotnie pochodzące z dalekich krajów. Tymcza-
sem na Florydzie w połowie XVI wieku koloniści hiszpańscy zakładają pierwsze ogro-
dy misyjne o charakterystycznych cechach islamskich, w których chętnie sadzone są 
owocowe drzewa i krzewy, a na początku XVII wieku za sprawą osadników z Europy 
Północnej pojawiają się niewielkie ogrody warzywne1. W czasach wiktoriańskich kon-
sekwentnie starano się wykluczyć funkcję dekoracyjną z ogrodów użytkowych2. Jed-
nak pod koniec XX wieku, m.in. za sprawą prac Roberta Rodale’a i Rosalindy Creasy, 
ogrody użytkowe zaczęły przeżywać swój prawdziwy renesans i powrót do pierwotnej 
koncepcji łączenia funkcji dekoracyjnej i produkcyjnej3.

Współcześnie ogromna popularność ogrodów użytkowych w Stanach Zjednoczo-
nych wynika jednak nie tylko z traktowania ich na wzór realizacji Rosalindy Creasy 
jako formy sztuki ogrodowej. W przeciwieństwie do popularnej na naszym rodzimym 
gruncie idei ogrodów użytkowych, traktowanych jako indywidualne zaplecze gospo-
darcze, ogrody użytkowe w Stanach Zjednoczonych to ogrody integracyjne, wyróż-
niające się rozwiniętą funkcją prospołeczną w budowaniu silnej lokalnej społeczności. 
Jako takie zakładane są przede wszystkim jako:
 – samodzielne tereny, dostępne dla całej lokalnej społeczności (community gardens),
 – tereny dydaktyczne towarzyszące szkołom i innym obiektom oświatowym,
 – modelowe ogrody towarzyszące muzeom i szpitalom.

Niezależnie od swojej formy i funkcji obiektu, któremu towarzyszą, na pierwszy plan 
wysuwa się ich wartość pozaprodukcyjna.

Przedstawione w artykule przykłady współczesnych ogrodów użytkowych w Sta-
nach Zjednoczonych mają na celu pokazanie innego podejścia do ich kształto-
wania i zwrócenia uwagi na ich ogromny i niewykorzystany w pełni w Polsce po-

1 P. Hobhouse, Historia ogrodów, Warszawa 2005.
2 L. Tai, M.T. Hahue, G.K. McLellan, E.J. Knight, Designing Outdoor. Environments for Children, New York 2006.
3 http://www.rosalindcreasy.com/edible-landscaping-basics/ (10.09.2012).
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tencjał4. Tendencje widoczne w kształtowaniu ogrodów użytkowych mogą znaleźć 
zastosowanie na rodzimym gruncie, m.in. w budowaniu i odbudowywaniu sąsiedz-
kiej przestrzeni społecznej osiedli mieszkaniowych lub też znalezieniu nowego wzor-
ca w kształtowaniu terenów ogródków działkowych.

2. OGRODY LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI

Sustainable Community Gardens (SCG) to pozarządowa organizacja, której ce-
lem jest promocja zdrowej żywności produkowanej lokalnie w Dolinie Krzemowej. Pro-
wadzone przez SCG farmy, ogrody oraz programy integracyjno-edukacyjne oferu-
ją jednak znacznie więcej niż jedynie promocję zdrowego stylu życia. Ich potencjał 
opiera się na integracji – ogrody sprzyjają zacieśnianiu więzi społecznych i budowaniu 
silnych lokalnych społeczności, a także uczą odpowiedzialności za środowisko.

Przykładem są znajdujące się pod patronatem SCG ogrody: 1-akrowy Charles Stre-
et Gardens (il. 1) oraz 11-akrowy Full Circle Farm, oba zlokalizowane w Sunnyvale. Ogro-
dy, oprócz indywidualnie uprawianych działek, posiadają przestrzenie do rekreacji, 
miejsca integracji sąsiedzkiej, ogrody pokazowe i zaplecze dydaktyczne. Oferują miesz-
kańcom zarówno możliwość uprawy na własne potrzeby, np. na jednej z 92 działek 

4 Autorka artykułu przebywała w Stanach Zjednoczonych w Kalifornii w latach 2009-2011. Omawiane przykłady ogrodów 
stanowią część prowadzonych badań naukowych.

Il. 1. Ogrody użytkowe Charles Street Gardens, Sunnyvale, CA (foto R. Podolski)

Ill. 1. Utilitarian Gardens – Charles Street Grdens, Sunnyvale, CA (photo by R. Podolski)
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w Charles Street Gardens, jak też udział w wielu kursach i warsztatach organizowanych 
dla grup w różnym wieku. Ideą ogrodów jest też aktywizacja grup społecznym narażo-
nych na wykluczenie z życia lokalnej społeczności. Część działek jest przystosowana do 
upraw przez osoby starsze i niepełnosprawne, poruszające się na wózkach inwalidzkich. 
Istnieje też wiele możliwości włączenia się w „życie ogrodu” na zasadzie wolontariatu. 
Oprócz indywidualnie uprawianych działek, w ogrodach znajdują się specjalne działki 
o większej powierzchni, nazywane Food Forest, które uprawiane są przez wolontariuszy 
na cele dobroczynne i pomoc potrzebującym rodzinom w Sunnyvale. Ogrody są ogól-
nodostępne dla mieszkańców przez 1-2 dni w tygodniu i stanowią jeden z zasobów re-
kreacyjnych miasta. Odbywają się tu cykliczne festiwale i imprezy integracyjne5.

3. OGRODY DYDAKTYCZNE

Ogrody użytkowe w Stanach Zjednoczonych często nazywa się po prostu ogro-
dami jadalnymi (edible gardens), co znakomicie oddaje ich wartość w promowaniu 
zdrowego żywienia i ekologicznego stylu życia. Najczęściej ogrody jadalne spotykane 
są jako ogrody dydaktyczne, lokalizowane na terenach szkolnych, przedszkolnych, 
przy muzeach i szpitalach lub jako samodzielne tereny, tzw. farmy i gospodarstwa.

W ostatnim czasie w Stanach Zjednoczonych bardzo popularna jest idea szkol-
nych ogrodów użytkowych, a w Kalifornii znajduje miejsce na realizację praktycznie 
w każdej szkole. Jednym z najbardziej znanych przyszkolnych ogrodów jadalnych 
na świecie jest Edible Schoolyard Berkeley, założony na terenie szkoły Martin Luther 
King, Jr. Middle School. Ogród jadalny w Berkeley w Kalifornii to modelowe połą-
czenie naturalnego ogrodu, szkolnej kuchni i salki dydaktycznej. Dzięki takiemu po-
dejściu uczniowie w pełni współuczestniczą w każdym etapie życia ogrodu, sadząc 
rośliny, pielęgnując je, zbierając plony swej pracy i przygotowując posiłki. Praktycz-
ne zajęcia w ogrodzie i kuchni w formie lekcji szkolnych i pozalekcyjnych pozwala-
ją w pełni doświadczyć zalet ogrodów jadalnych, uczą zdrowego stylu odżywia-
nia i promują zacieśnianie więzów społecznych w ramach szkolnej społeczności. 
Tzw. kuchnia to tak naprawdę rodzaj eksperymentalnej sali dydaktycznej, w której 
uczniowie dzięki nauce przygotowywania potraw poznają wiedzę z zakresu diete-
tyki, ogrodnictwa, a także kultury, historii i geografii. Ogród dostępny jest też dla lo-
kalnej społeczności. Istnieje możliwość uczestniczenia w organizowanych cyklicznie 
warsztatach ogrodniczych i imprezach lub przyłączenia się do grupy pracujących 
w ogrodzie wolontariuszy6.

Odmianę szkolnych ogrodów jadalnych stanowią mini-farmy, zakładane również 
w Europie. Przychodzące tam dzieci mają okazję nie tylko zobaczyć modelowy ogród 
warzywny, ale nierzadko całe gospodarstwo, w którym żyją zwierzęta hodowlane. Ta-
kie miejsca w zależności od profilu przypominają bardziej ogród rozrywki lub ogród 
zabaw dla dzieci albo też prawdziwe gospodarstwo. W tym drugim przypadku ta-
kie miejsce nierzadko posiada rozbudowane zaplecze dydaktyczne. Organizowane 
tam warsztaty i kursy ogrodnicze dla dzieci i dorosłych pozwalają zebrać dodatkowe 
(oprócz działalności typowo rolnej) fundusze na funkcjonowanie farmy. Niebagatel-
ne znaczenie ma też rozwinięta rola wolontariatu. Podobnie jak dzieje się to w przy-
padku ogrodów typu community gardens, farmy zapraszają ochotników do pracy 
w gospodarstwie, oferując w zamian własne produkty, a także organizują pobytowe 
letnie kolonie dla młodzieży, łącząc koncepcję pracy i wypoczynku.

5 http://sustainablecommunitygardens.org/ oraz http://www.charlesstreetgardens.org/ (10.09.2012).
6 http://edibleschoolyard.org/ (12.09.2012).
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Ogrody jadalne to również sposób na wykreowanie alternatywnego placu zabaw. 
Jedną z bardziej znanych tego typu realizacji jest założony przy Children Research 
Center, na terenie University of California w Davis, ogród dziecięcy Infant Garden. 
Zamiast tradycyjnego wyposażenia dzieciom zaoferowano przestrzeń przypominają-
cą przydomowy ogród. Jest tu dużo wolnej przestrzeni, ale też rabaty kwiatowe, zioła 
i warzywa, bogactwo kolorów, zapachów i smaków.

4. NOWY SPOSÓB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI SĄSIEDZKIEJ

W Kalifornii przeważa sposób myślenia o ogrodach użytkowych jako o przestrzeni 
wspólnej, integracyjnej i edukacyjnej, promującej zdrowy styl życia. Zamiast terenów 
zieleni dostępnych tylko dla niewielkiej części społeczeństwa stanowią one ogólno-
dostępną lub dostępną w określonym czasie przestrzeń publiczną. Być może popu-
larność tych przestrzeni wynika z połączenia idei ogrodów użytkowych z włączeniem 
mieszkańców w proces urządzania przestrzeni i dbania o nią. Użytkowość ogrodów 
jako forma zagospodarowania wydaje się bezpośrednim czynnikiem wpływającym 
na uzyskanie efektu przestrzeni swojskiej i bezpiecznej. Tym samym zakładanie ogro-
dów użytkowych może stanowić w Polsce alternatywny sposób kształtowania prze-
strzeni sąsiedzkiej w wielorodzinnych osiedlach mieszkaniowych.

Il. 2. Ogród jadalny, Berkeley, CA (foto R. Podolski)

Ill. 2. Edible Schoolyard, Berkeley, CA (photo by R. Podolski)
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Ideałem przestrzeni egzystencjalnej człowieka wydaje się być wszakże domek 
z ogródkiem, stanowiący ucieleśnienie bezpiecznej przystani i własnego kawałka 
ziemi. W warunkach wielorodzinnych osiedli mieszkaniowych często trudno jest mó-
wić o poczuciu bezpieczeństwa, jak i o poczuciu odpowiedzialności za przestrzeń 
i przynależności do niej. Zagospodarowanie osiedli z uwzględnieniem ogrodów 
użytkowych może stanowić szczególnie skuteczne narzędzie w budowaniu po-
czucia swojskości, bezpieczeństwa oraz współuczestniczenia. Zmiany w sposobie 
kształtowania przestrzeni osiedlowych i kreacja przestrzeni sąsiedzkiej wydają się 
tym bardziej uzasadnione, że jak się szacuje do 2050 roku 80% Europejczyków bę-
dzie mieszkać w miastach, a połowę będą stanowić ludzie w wieku emerytalnym. 
Tym samym budowanie przestrzeni, o której można powiedzieć swojska, bezpiecz-
na, zdrowa, z którą identyfikują się mieszkańcy i która stanowi miejsce integracji 
społecznej, będzie szczególnie istotna. Aby tak się stało, konieczne jest wprowa-
dzanie na tereny mieszkaniowe nowego sposobu zagospodarowania przestrzeni, 
uwzględniającego:
 – z jednej strony walory ogrodów użytkowych w kreacji przestrzeni sąsiedzkiej,
 – a z drugiej model partycypacji społecznej, który na wzór amerykański zakłada 

udział mieszkańców na każdym etapie powstawania i funkcjonowania ogrodu.
Wdrażanie w życie przyjętej koncepcji przestrzeni sąsiedzkiej o charakterze ogro-

dowym powinno uwzględniać:
1. Wydzielenie na terenie osiedla większej, ogólnodostępnej przestrzeni ogrodowej 

o charakterze integracyjnym, która oprócz funkcji wypoczynkowej byłaby miej-
scem spotkań mieszkańców, organizacji lokalnych imprez i festynów. Przestrzeń 
taka powinna być zarządzana, zagospodarowywana i utrzymana przy współ-
udziale mieszkańców. W celu kreacji charakteru swojskości zasadne wydaje się 
zarówno wprowadzenie gatunków roślin jadalnych (ziół, drzew i krzewów owo-
cowych), jak i zagospodarowanie części przestrzeni jako ogrodu typowo użytko-
wego, którego urządzenie i utrzymanie leżałoby w gestii konkretnej organizacji, 
instytucji lub grupy wolontariuszy, np. ogród pod patronatem szkoły lub rady osie-
dla. Samodzielny ogród użytkowy lub część ogrodu osiedlowego urządzona jako 
ogród użytkowy powinien być dostępny dla wszystkich mieszkańców przez określo-
ny czasu w ciągu tygodnia. Zawsze jednak charakter i stopień uwzględnienia funk-
cji produkcyjnej powinien odpowiadać preferencjom lokalnej społeczności i chę-
ci włączenia się w prace nad utrzymaniem ogrodu.

2. Ogólnoosiedlowy ogród powinien powstać jako efekt badania potrzeb miesz-
kańców i wielostopniowych rozmów projektantów z mieszkańcami, dyskusji nad 
projektem i negocjacji, wprowadzania koniecznych zmian do koncepcji, podej-
mowania wspólnych decyzji i ostatecznie uczestnictwa mieszkańców w jego reali-
zacji. Możliwość zaangażowania się w życie ogrodu jest elementem niezbędnym 
do budowania odpowiedzialności za przestrzeń i rozwoju więzi sąsiedzkich.

3. Zapewnienie, oprócz większego terenu ogólnodostępnego ogrodu osiedlowego, 
wydzielonych mniejszych przestrzeni ogrodowych, rabat i grządek do indywidual-
nego zagospodarowania dla konkretnych rodzin lub grup i organizacji (np. klub 
seniora, sympatycy biblioteki osiedlowej).

4. Większe ogrody, jeżeli nie należą do konkretnej rodziny, powinny być częścio-
wo (np. popołudniami lub w wybrane dni tygodnia) dostępne dla ogółu miesz-
kańców.

5. Wprowadzanie gatunków roślin użytkowych (ziół, drzew i krzewów owocowych) 
do osiedlowych przestrzeni publicznych i ciągów komunikacyjnych jako element 
dekoracyjny, szczególnie wartościowy z uwagi na potencjał budowania efektu 
przestrzeni swojskiej.
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5. PODSUMOWANIE

Jak wskazują przedstawione przykłady ogrodów w Stanach Zjednoczonych, 
współczesne ogrody użytkowe oferują znacznie więcej niż tylko produkcję żywno-
ści. Pełnią one doskonale funkcje rekreacyjne, estetyczne i dydaktyczne, a przede 
wszystkim integracyjne dla lokalnych społeczności. Ich sposób funkcjonowania, po-
wstawania, zagospodarowania i utrzymania może stanowić inspirację nie tylko do 
zakładania podobnych terenów w Polsce, ale też wykreowania nowego sposobu 
kształtowania przestrzeni osiedlowych i budowania przestrzeni sąsiedzkiej.
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