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„COMMUNITY GARDENS”, CZYLI OGRODY SĄSIEDZKIE  
– NOWE FORMY ZIELENI W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ

„COMMUNITY GARDENS” – NEW FORMS OF GREENERY 
IN THE URBAN SPACE

S t r e s z c z e n i e
Ogrody sąsiedzkie („community gardens”) powstają w wielu krajach europejskich w odpowiedzi  
na zapotrzebowanie mieszkańców miast na kontakt z naturą i zdrowsze warunki życia. Są one zakła-
dane przez i dla członków lokalnych społeczności, budując więzi między sąsiadami. Ogrody sąsiedz-
kie stwarzają możliwość aktywnego obcowania z roślinami, oferują różne formy zajęć ogrodniczych 
skierowanych do użytkowników z różnych grup wiekowych, społecznych i etnicznych. Umożliwiają 
prowadzenie edukacji ekologicznej, promocję zdrowego stylu życia, uczą szacunku do natury. 
Ogrodnictwo miejskie może odgrywać ważną rolę w zrównoważonym rozwoju współczesnych miast. 
Poprawia ich wizerunek i warunki życia, pozwala tworzyć „zielone oazy” w centrach miast i chro-
nić bioróżnorodność. W pracy przedstawiono ogólne zasady funkcjonowania „community gardens”  
i wybrane przykłady ogrodów
Słowa  kluczowe:  bioróżnorodność, jakość życia, ogrodnictwo miejskie, ogrody wspólnotowe

A b s t r a c t
Community gardens are created in many European countries to fulfill the need of the city inhabitants 
for contact with nature and healthier living conditions. They are established by and for the local 
communities, encouraging social relationships between neighbours. Community gardens enable 
active contacts with plants and offer several gardening activities addressed to users from different 
age, social and ethnic groups. They provide ecological education, promotion of healthy way of life 
and teach the responsibility for the environment. Urban gardening may play important role in the 
sustainable development of the modern cities. It improves city image and living conditions, enables to 
create “green oases” in the middle of the cities, helps to save biodiversity. General rules of functioning 
of community gardens and selected examples of the gardens are presented in the paper.
Keywords:  biodiversity, life quality, urban gardening, community gardens
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1. WSTĘP

Natłok bodźców oddziałujących na ludzi w warunkach miejskich często po- 
woduje napięcie, rozdrażnienie i zmęczenie, a ogród lub park stwarza możliwość 
relaksu, wyciszenia i szybkiej regeneracji sił. Jak stwierdzono w badaniach, obec- 
ność roślin w najbliższym otoczeniu wpływa korzystnie na nasze zdrowie i samo- 
poczucie1.

Zarówno bierny, jak i czynny kontakt z roślinami uwalnia od napięcia i stresu,  
zapewnia spokój i poczucie bezpieczeństwa, działa na człowieka regenerująco2. 
Wprowadzanie roślinności do miast to jeden z prostszych i tańszych sposobów na 
poprawę warunków życia ich mieszkańców3. Z dobroczynnego wpływu kontaktu  
z roślinnością można korzystać w sposób bierny – odpoczywając w parku lub ogro-
dzie, bądź aktywny – zajmując się pielęgnacją roślin. Wypoczynek i uprawianie spor- 
tu to popularne i dostępne formy spędzania czasu na terenach zieleni miejskiej  
(parki, skwery, ogrody botaniczne), natomiast możliwość wykonywania prac ogrod- 
niczych ogranicza się do prywatnych ogródków czy ogrodów działkowych. Nie każ-
dy mieszkaniec miasta zainteresowany ogrodnictwem ma jednak możliwość zajmo-
wania się roślinami we własnym ogrodzie. W odpowiedzi na takie zapotrzebowanie 
w wielu krajach tworzone są ogólnodostępne ogrody „sąsiedzkie” lub „wspólnoto-
we” („community gardens”), których pielęgnacją zajmują się członkowie lokalnej 
społeczności.

Początków ogrodnictwa miejskiego można doszukiwać się już w XIX w.,  
kiedy w USA i Wielkiej Brytanii w rozwijających się szybko miastach zakładano  
ogrody, w których najubożsi, bezrobotni mieszkańcy mogli produkować żywność 
na swój użytek, a także znaleźć wytchnienie od miejskiego tłoku i gęstej zabu- 
dowy (www.gardenmosaics.com). Kolejne okresy popularności ogrodów miejskich  
to czasy obu wojen światowych i kryzysu lat 30. XX w. „Community gardens” za- 
pewniały łatwo dostępną żywność, a także dawały pracę i podnosiły na duchu 
mieszkańców miast w tych trudnych czasach. Do idei ogrodnictwa „wspólnotowe-
go” powrócono na przełomie lat 60. i 70. XX w., zwracając uwagę przede wszystkim 
na potrzebę odbudowy więzi społecznych wśród mieszkańców wielkich miast, two-
rzenie lokalnych społeczności, odpowiedzialnych za swoje otoczenie, świadomych 
potrzeby kontaktu z naturą w zurbanizowanym środowisku, i tworzenie nowych tere-
nów zieleni w miastach (http://extension.missouri.edu).

1 V. Lohr, D. Relf, An  overview  of  the  current  state  of  human  issues  in  horticulture  in  the  United  States, 
“HortTechnology” 10(1), 2000, s. 27-33; D. Relf, S. Dorn, Horticulture: Meeting the needs of special populations, 
“HortTechnology” 5(3), 1995, s. 94-103; S. de Vries, Contributions of natural elements and areas in residential 
environments to human health and well-being, [w:] J. Hassink, M. van Dijk (red.), Farming for health, Springer, 
The Netherlands 2006, s. 21-30; S. de Vries i in., Natural environments-healthy environments? An explanatory 
analysis of the relationship between green space and health, “Environment and Planning A” vol. 35, 2003, 
s. 1717-1731.

2 S. Kaplan, R. Kaplan, The experience of nature: A psychological perspective, New York/Cambridge University 
Press 1989; Ch. Lewis, Green Nature/Human Nature. The meaning of plants  in our  lives, University of Illinois 
Press, Urbana and Chicago 1996; C. Maller i in., Healthy nature healthy people: ’contact with nature’ as 
an upstream health promotion intervention for populations, “Health Promotion Intern.” vol. 21, no. 1, 2005,  
s. 45-54.

3 D. Relf, Human issues in horticulture, “HortTechnology” 2(2), 1992, s. 159-171; P. Groenewegen i in., Vitamin 
G: effects of green space on health, well-being, and social safety, “BMC Public Health” 6, 2006, s. 149-157.
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2. ZALETY OGRODNICTWA MIEJSKIEGO

Ogrody sąsiedzkie zapewniają wiele korzyści zarówno ich poszczególnym użyt-
kownikom, jak i całej zaangażowanej społeczności, a także środowisku naturalne- 
mu. Stwarzają mieszkańcom miast możliwość bezpośredniego kontaktu z roślinami, 
oferują różne formy zajęć, dostosowanych do zainteresowań i możliwości różnych 
użytkowników (dzieci, młodzież, dorośli, osoby starsze, niepełnosprawne). Zajęcia 
ogrodnicze mogą być atrakcyjną formą aktywnego spędzania czasu dla osób, które 
z racji wieku czy niepełnosprawności nie mogą uprawiać sportu lub korzystać z czyn-
nej rekreacji.

Pielęgnacja ogrodu to bezpieczna forma aktywności fizycznej w naturalnym, 
przyjaznym człowiekowi środowisku. Pozwala na utrzymanie i poprawę sprawności 
fizycznej, zwiększa siłę mięśni, koordynację ruchową, może zapobiegać otyłości,  
chorobom układu krążenia, co jest ważne zwłaszcza dla osób z niepełnospraw- 
nością fizyczną i starszych. Ogród jest też doskonałym miejscem stymulacji senso-
rycznej, gdzie odbiór otoczenia może odbywać się przy udziale wszystkich zmysłów.  
Dzięki temu przebywanie w nim może być atrakcyjne dla osób niewidomych i nie- 
dowidzących, a także wpływać korzystnie na zdolności percepcyjne osób w pode-
szłym wieku czy rozwijać wrażliwość sensoryczną dzieci. Praca w ogrodzie uczy sa-
modzielności i dokładności, poprawia koncentrację, a ponadto zwiększa pewność 
siebie i poczucie własnej wartości. Kontakt z roślinami zmniejsza stres, obniża napię- 
cie i agresję, sprzyja regeneracji uwagi, przez co poprawia jakość życia mieszkań- 
ców miast4.

Ogrody sąsiedzkie służą integracji lokalnej społeczności, stanowią miejsce spo-
tkań towarzyskich, a nawet wydarzeń kulturalnych (festyny, koncerty, projekcje 
filmowe). Ich działalność łączy użytkowników z różnych grup społecznych i etnicz-
nych. „Community gardens” często tworzone są w dzielnicach zamieszkałych przez 
imigrantów, w uboższych częściach miast, gdzie mieszka wiele osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym (bezrobotni, osoby uzależnione, tzw. trudna młodzież). 
W Niemczech popularne są ogrody „wielokulturowe” („Interkulturelle Gartens”), 
tworzone przede wszystkim z myślą o integracji ludności napływowej. Powstawanie 
„community gardens” przyczynia się do zacieśniania więzi między mieszkańcami,  
ich lepszego poznawania się i współpracy, a także większej dbałości o zamieszkiwa- 
ną okolicę. Ogrody sąsiedzkie wyjątkowo istotną rolę mogą odgrywać w życiu osób 
starszych, niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, umożliwia-
jąc im nawiązywanie kontaktów społecznych oraz aktywne spędzanie czasu. Praca 
w ogrodzie uczy umiejętności współpracy z innymi, co pozytywnie wpływa także  
na inne dziedziny życia wspólnoty. „Community gardening” motywuje członków lo-
kalnej społeczności do angażowania się w pracę dla dobra ogółu, dbania o swoje 
otoczenie, poszanowania wspólnej własności, daje poczucie dumy z efektów wspól-
nej pracy5.

4 M.J. Latkowska, Ogród bez barier – jak urządzić ogród dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnoś- 
cią  ruchową  i  sensoryczną, [w:] Ogród  za  oknem  – W  poszukiwaniu  formy, Wyd. Sztuka Ogrodu-Sztuka 
Krajobrazu 2009, s. 96-103.

5 D. Armstrong, A survey of community gardens in upstate New York: Implications for health promotion and 
community development, “Health & Place” 6, 2000, s. 319-327; S. Wakefield i in., Growing urban health: 
Community  gardening  in  South-East  Toronto, “Health Promotion Intern.” vol. 22, no. 2, 2007, s. 92-101;  
H. Okvat, A. Zautra, Community gardening a parsimonious path to individual, community, and environmental 
resilience, “Am. J. of Community Psychology” 47(3-4), 2011, s. 374-387.
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Ogrody sąsiedzkie są też miejscem edukacji ekologicznej i promocji zdrowego sty-
lu życia, uczą poszanowania dla natury i chronią bioróżnorodność miast. Prowadzona 
jest w nich bezpieczna dla ludzi i środowiska ekologiczna uprawa roślin, z wykorzysta-
niem nawozów naturalnych i produkcją kompostu. Wytwarzane produkty (owoce, 
warzywa, zioła) są wykorzystywane przez członków społeczności, a czasami także 
przeznaczane do sprzedaży. Wytwarzane produkty pozwalają również zaspokajać 
potrzeby niezamożnych użytkowników i ich rodzin. W działaniach ogrodniczych czę-
sto uczestniczą dzieci i młodzież, dla których prace ogrodnicze i kontakt z roślinami 
mają aspekt edukacyjny: uczą szacunku dla natury i otoczenia, wykształcają posta-
wy proekologiczne, uczą zasad zdrowego żywienia i zdrowego trybu życia, zachęca-
ją do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Ogrody sąsiedzkie przyczyniają się do 
poprawy jakości powietrza w mieście, niwelują efekt miejskiej wyspy ciepła (MWC), 
tworzą nowe siedliska dla zwierząt.

3. „COMMUNITY GARDENING” W PRAKTYCE

Ogrody sąsiedzkie zwykle tworzone są pod przewodnictwem grupy inicjatorów 
albo organizacji non-profit w celu poprawy warunków życia mieszkańców i zacieśnie-
nia więzi społecznych. Ich działalność jest niekiedy wspierana przez stowarzyszenia  
i fundacje. Teren, na którym są one zakładane, może być udostępniany bezpłatnie 
przez jednostkę, do której należy, bądź też dzierżawiony odpłatnie.

W ogrodach sąsiedzkich uprawiane są najczęściej warzywa, zioła i/lub rośliny 
ozdobne, nieco rzadziej rośliny sadownicze. Uprawa roślin odbywa się w gruncie (tak-
że pod osłonami), jeśli pozwala na to forma udostępnienia terenu i warunki glebo- 
we, bądź też w pojemnikach czy na podwyższonych zagonach. Szczególną formą 
„community gardens” są tzw. ogrody mobilne lub nomadyczne, pozwalające, w ra-
zie potrzeby, na przenoszenie uprawianych w lekkich pojemnikach roślin na nowe 
miejsce. Umożliwiają one uprawę roślin na terenie o skażonej lub zbyt ubogiej gle- 
bie, a nawet na sztucznej nawierzchni. Przykłady ogrodów nomadycznych znajdzie-
my w Berlinie („Princessinnengarten”) i Hamburgu („Gartendeck”).

Do uprawy roślin mogą być użyte wszelkiego rodzaju pojemniki, takie jak doni-
ce, drewniane skrzynie czy plastikowe pojemniki. Jest tu też miejsce na ogrodowy 
recykling i wykorzystywanie pojemników „z odzysku” (skrzynek na owoce, beczek, po-
jemników plastikowych). W ogrodach mobilnych najlepiej sprawdzają się pojemniki  
z lekkich materiałów: plastikowe skrzynki i donice, worki polipropylenowe. Można tam 
też zobaczyć uprawiane w kartonach po napojach zioła. Uwzględniając potrzeby 
osób starszych i niepełnosprawnych, w ogrodach sąsiedzkich często instaluje się pod-
wyższone zagony, ułatwiające dostęp do roślin i ich pielęgnację. Ten sposób upra-
wy może być też stosowany w sytuacji, gdy jakość gleby nie pozwala na sadzenie  
w niej roślin. Do produkcji rozsady wykorzystywane są tunele foliowe lub małe szklar-
nie. Rośliny pnące prowadzone są przy różnego rodzaju podporach (kratkach, pali-
kach, prętach).

Rośliny sadzone są w gotowe podłoże lub przygotowaną w ogrodzie ziemię 
kompostową. Ziemia kompostowa i stosowany do nawożenia kompost przygotowy- 
wane są z odpadów pochodzących z ogrodu, czasem także pozyskiwanych z oko-
licznych gospodarstw domowych. W ogrodach sąsiedzkich, w których uprawiane  
są rośliny jadalne, do nawożenia i ochrony roślin stosuje się środki naturalnego 
pochodzenia.
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4. OGRODY SĄSIEDZKIE – INSPIRUJĄCE PRZYKŁADY

Ruch „community gardening” prężnie rozwija się m.in. w Niemczech, gdzie istnie-
ją liczne ogrody „międzykulturowe” oraz mobilne. Ciekawym przykładem takiego  
mobilnego ogrodu jest berliński „Princessinnengarten”, założony w 2009 roku w dziel- 
nicy Kreuzberg przez stowarzyszenie Nomadisch Grün. Dąży ono do zajmowania nie- 
zagospodarowanych terenów w miastach pod nowe ogrody, w których można  
produkować zdrową żywność i tworzyć miejsca życia społecznego. W „Princessinnen- 
garten” rośliny uprawiane są w plastikowych skrzynkach na owoce oraz polipropy-
lenowych torbach, a także kartonach po napojach. Uprawia się tu różne warzywa  
i zioła, a nawet ziemniaki. Jest też mała szkółka roślin ozdobnych. Na terenie ogro- 
du znajduje się restauracja oraz plac zabaw dla dzieci, są też zacienione miejsca  
do wypoczynku wśród rosnących tu drzew. Na zimę rośliny wieloletnie przenoszone  
są do starej hali targowej, a wiosną wracają do ogrodu. Ogród zajmuje powierzchnię 
ok. 6000 m². Teren jest dzierżawiony odpłatnie.

Hamburski ogród „Gartendeck” działający w dzielnicy St. Pauli to doskonały 
dowód na to, że ogród sąsiedzki można założyć w dowolnym dostępnym miejscu –  
nawet na dachu garażu. Jest to kolejny przykład ogrodu mobilnego, który został  
przeniesiony na nowe miejsce w czerwcu 2011 r.  Warzywa i zioła uprawiane są tu  
w skrzynkach oraz polietylenowych workach. Jest też mała szklarnia do produkcji  
rozsady. Do podlewania wykorzystywana jest woda deszczowa. Ogród jest miejscem 
aktywnego i biernego wypoczynku – podczas pracy w ogrodzie lub relaksu w tutej-
szej kawiarni. Ogród „Gartendeck” zajmuje powierzchnię 1000 m². Teren został nieod- 
płatnie udostępniony przez miasto.

Przykładem prężnej inicjatywy lokalnej społeczności jest niewielki ogród sąsiedz-
ki „Keimzelle”, założony w Hamburgu w maju 2011 r. w dzielnicy zamieszkałej przez 
imigrantów. Jest on wyrazem potrzeb mieszkańców, by zmieniać swoje otoczenie, 
tworzyć miejsca spotkań i wspólnej pracy, zajmować się uprawą roślin. Na razie ogród 
zajmuje niewielki fragment skweru, ale celem jego założycieli jest przeniesienie go na 
miejsce po dawnej hali targowej. W pojemnikach uprawiane są tu warzywa, zioła  
i rośliny ozdobne.

Rodzimym przykładem ogrodu, a właściwie parku sąsiedzkiego, jest „Nasz Park”, 
założony w 2007 r. na Kabatach w Warszawie z inicjatywy jednego z mieszkańców 
tutejszego osiedla – Jacka Powałki, który zaktywizował lokalną społeczność i zago-
spodarował pusty teren przy stacji metra, sadząc na nim drzewa i krzewy. Akcję „spo-
łecznego ukwiecania” wybranych zakątków Warszawy prowadzą grupy „Kwiatuchi” 
i Miejska Partyzantka Ogrodnicza, aktywizujące do działania lokalne społeczności. 
Można spodziewać się, że wkrótce również i w Polsce zaczną powstawać ogrody 
sąsiedzkie, ożywiające przestrzeń miejską, chroniące bioróżnorodność, tworzące 
miejsca kontaktów społecznych i doskonale wpisujące się w ideę zrównoważone- 
go rozwoju współczesnych miast.
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