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DESIGN SILESIA
JAK POPRZEZ DESIGN ŚLĄSK STAJE SIĘ

HOW SILESIA IS BECOMING

INNOWACYJNY

AN INNOVATIVE REGION THROUGH DESIGN

Czy z regionu przemysłowego przechodzącego

Is it possible to change a region undergoing indus

restrukturyzację można stworzyć dobre miejsce

trial transformation into a good place to live?

do życia? Jednym ze skutecznych narzędzi

Design is one of the most efficient tools for the

metamorfozy Śląska może być design. W tym celu

metamorphosis of Silesia. The Marshall Office

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

of Silesia Region was aware of that when introduc-

powołał projekt DESIGN SILESIA. Grono

ing the Design Silesia project. The team of people

osób zaangażowanych w projekt chce przekonać

engaged in the project aims at changing the per

innych, że Śląsk to nie tylko zagłębie węgla

ception of Silesia region from the coal-mining area

– ale przede wszystkim dobrego designu,

into a place of good design, creative people

twórczych ludzi i instytucji otwartych na zmiany.

and proactive institutions. Design helps

Design zmienia Śląsk, dzięki niemu staje się

to transform Silesia into an innovative region.

on na naszych oczach innowacyjnym regionem.

ZAMEK CIESZYN
Zamek Cieszyn jest ośrodkiem promującym dobre

Castle Cieszyn is the center promoting good design

wzornictwo jako klucz do rozwoju regionalnego.

as the key to the regional development. At the

W Zamku wierzymy, że design rozwiązuje proble-

Castle we believe that design solve problems and

my, a projektanci mogą podpowiadać jak zmieniać

designers can offer suggestions about transforming

najbliższe otoczenie, aby uczynić nasze życie

our closest surroundings in order to make

lepszym.

our life better.

ZAMEK CIESZYN – PROJEKTUJEMY MOŻLIWOŚCI!

CASTLE CIESZYN – WE DESIGN POSSIBILITIES!
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URBAN GARDENING – POWRÓT DO PRZYSZŁOŚCI

Urban Gardening – powrót
do przyszłości
Urban Gardening – Back to the Future

Szybkie tempo codziennego życia sprawia, że

The fast pace of everyday life makes us forget

zapominamy o zdrowych nawykach, nie tylko

about healthy ways, and not only in terms of nutri-

żywieniowych. Czy w dobie supermarketów jeste-

tion. Are we able to feed ourselves responsibly in

śmy w stanie odżywiać się odpowiedzialnie?

the age of the supermarket? Are the vegetables

Czy ogródki działkowe i uprawiane w nich warzy-

grown in garden plots really a healthy alternative?

wa są faktycznie zdrową alternatywą? Czy energia

Can the energy used by inhabitants come from an

wykorzystywana przez mieszkańców może być

organic source? How might insects and other ani-

pochodzenia organicznego? Jak w globalnym

mals, which are part of the ecosystem, after all,

świecie odnajdują się owady i inne zwierzęta,

find a way to live in a global world? How does all

które są przecież istotną częścią ekosystemu?

this affect the management of city resources? We

Jaki to wszystko ma wpływ na gospodarkę

welcome you to discuss, to ask questions, and to

miejskimi zasobami? Zapraszamy do dyskusji,

seek answers. Maybe this will help us keep from

zadawania pytań i poszukiwania odpowiedzi.

turning our cities into concrete jungles?

Może dzięki temu uda nam się nie zamieniać
miast w betonowe dżungle?

The widespread trend of urban gardening now
makes a showing during all the major design

Powszechnie widoczny dziś trend popularyzu-

events. Designs demonstrating the symbiosis of

jący miejskie ogrodnictwo (urban gardening) jest

man with nature have been displayed from the

obecny podczas wszystkich liczących się wyda-

Milan Fair to the Tokyo Festival. Urban gardening

rzeń poświęconych designowi. Projekty pokazują-

appears where there is sustainable development,

ce symbiozę człowieka z naturą są pokazywane

and thus, a responsible use of resources. Is it only

zarówno na targach w Mediolanie, jak i na festiwa-

there? Are these only artificial installations created

lu w Tokio. Miejskie ogrodnictwo pojawia się

for exhibitions and fairs? Are designers truly turn-

w kontekście zrównoważonego rozwoju, i co za

ing our attention to this problem, which is concern-

tym idzie, odpowiedzialnego wykorzystywania

ing a growing number of people? After all, research

zasobów. Czy jedynie? Czy są to tylko sztuczne

shows that by the year 2050, 80% of the popula-

instalacje stwarzane na potrzeby wystaw i targów?

tion will be living in cities.

Czy faktycznie projektanci i projektantki zwracają
nam uwagę na istotny problem? Problem, który

Scientists tell us that we are facing a food crisis;
we are already seeing a constant rise in prices. City

zaczyna dotyczyć coraz większej grupy ludzi.

dwellers do not want to be held hostage to the

Badania pokazują, że w 2050 roku aż 80% popula-

food offered by the supermarkets, which is often of

cji będzie mieszkało właśnie w miastach.
Specjaliści ostrzegają, że przed nami kryzys

Katarzyna Pełka, kuratorka / curator of the exhibition

URBAN GARDENING – BACK TO THE FUTURE

low quality. They want to grow their own! This idea
is nothing new. Who among us cannot remember

żywieniowy - już dziś odczuwamy ciągły wzrost

the dill and carrots Grandma brought us from her

cen jedzenia. Mieszkańcy miast nie chcą też być

garden plot? To this day, even in the big Polish

zdani na żywność, często kiepskiej jakości, ofero-

cities, we can find such oases of black currant and

waną przez wielkie supermarkety. Chcą sami

cherry trees. We ought to note, however, that the

wytwarzać! Pomysł ten nie jest zresztą niczym

reason for growing gardens in cities once was

nowym. Któż z nas nie pamięta kopru i marchewki

different. What has changed? Is it the fashion for

przywożonych przez babcię z ogródków działko-

the environment, or the crisis? Or perhaps the

wych? Do dziś zresztą, nawet w wielkich polskich

residents of today's metropolises have noticed

miastach, można znaleźć okazy porzeczki

a problem?

czy drzew wiśniowych. Trzeba jednak przyznać, że
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URBAN GARDENING – POWRÓT DO PRZYSZŁOŚCI

powód zakładania ogródków w miastach był kie-

URBAN GARDENING – BACK TO THE FUTURE

Urban gardening is a very complex subject.

dyś inny. Co się zmieniło? Czy to moda na ekologię

It is also a search for comfort - in a natural way,

czy kryzys mają wpływ? A może faktycznie miesz-

people need friendly environments. They have had

kańcy metropolii zauważyli problem?
Miejskie ogrodnictwo to bardziej złożony temat.
To także poszukiwanie komfortu - ludzie w natu-

enough of choking in sweltering apartments and
smog. This is why they have begun to act, because
they want to have a real effect on shaping the city

ralny sposób potrzebują przestrzeni przyjaznych

landscape. What items might help them to tame the

do życia. Mają dość duszenia się w nagrzanych

floral chaos and hack their way through the jungle

słońcem blokach i smogu. Dlatego zaczynają dzia-

of weeds? What objects and furniture do today's

łać, bo chcą mieć realny wpływ na kształtowanie

city dweller need to get a fistful of nature? Is this

środowiska miejskiego. Jakie rekwizyty pomagają

still handmade furniture, as at Grandma's garden

im okiełznać roślinny chaos i przebrnąć przez

plot, or do today's urbanites prefer the catalogues

dżunglę chwastów? Jakich przedmiotów i mebli

of famous “designer” brands, and to buy comforta-

potrzebuje dziś mieszkaniec miasta do czerpania

ble garden furniture? What do the local authorities

pełną garścią z natury? Czy dalej są to handmade

think about this? How do the squares and parks

meble á la „działkowiec” czy raczej współczesny

shape up? Do they offer something more than

mieszczuch korzysta z oferty znanych „dizajner-

shady trees?

skich” marek i kupuje wygodne meble ogrodowe?
Co na to miejscy włodarze? Jak kształtowane są

Are we now capable of adapting the old notion
of the garden plot to modern times? Is this a real

place, skwery i parki? Czy oferują coś więcej, poza

alternative to shopping in markets, or just a bit of

cieniem drzew?

fun as a hobby? Are plants grown in smog really

Czy jesteśmy dziś w stanie dostosować realia
dawnych przyzakładowych ogródków działko-

healthy? These questions and many others will be
addressed during the discussions in Cieszyn and

wych do współczesnych czasów? Czy są realną

during the exhibition. We will be showing exam-

alternatywą dla marketów, czy nadal jedynie

ples which we hope will raise a lively discussion

rozrywką dla hobbystów? Czy rośliny uprawiane

on urban gardening.

w smogu są faktycznie zdrowe? Pytania będziemy

The exhibition is assembled based on the con-

zadawać sobie zarówno w trakcie dyskusji

cept of garden metaphors, symbolizing different

w Cieszynie, jak i podczas wystawy. Pokażemy na

sorts of activities and designs for urban gardening.

niej przykłady, które, miejmy nadzieję, wywołają
żywą dyskusję na temat miejskiego ogrodnictwa /

urban gardening.
Wystawa jest skonstruowana w oparciu o koncepcje metaforycznych ogrodów, które symbolizują różne typy działań i projektów dotyczących
miejskiego ogrodnictwa.

FOT.1 (STRONA OBOK)
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UTOPIJNY SOCJALIZM W DOMU Z OGRÓDKIEM

UTOPIAN SOCIALISM IN THE HOME WITH A GARDEN

Kiedy pod koniec XIX wieku Ebenezer Howard

When, at the end of the 19th century, Ebenezer

postanowił zaproponować światu swoją utopijną

Howard decided to give the world his utopian

koncepcję społeczną, europejskie miasta przeży-

social concept, European cities were undergoing

wały kryzys związany z przeludnieniem oraz

a crisis tied to overpopulation and hygiene

trudnościami natury higienicznej. Zawdzięczające

problems. Owing their prosperity to the adminis-

prosperitę uwarunkowaniom administracyjnym

trative conditions, the metropolises and developed

metropolie i rozwinięte ośrodki przemysłowe

industrial centers drew increasing numbers of

przyciągały coraz to większe rzesze ludności,

people, seduced by the chance to earn money and

zwabionej perspektywą zarobku i dostępem do

gain access to comforts, guaranteed by technologi-

wygód, gwarantowanych przez postęp techniczny.

cal progress. Consequently, the great industrial

W efekcie tej migracji ośrodki wielkiego przemy-

centers became overpopulated, and were unable

słu były przeludnione i nie radziły sobie z utyliza-

to cope with waste disposal. Fires broke out almost

cją nieczystości i ścieków. Niemal każdego dnia

every day, epidemics were also frequent, decimat-

walczono z pożarem, często też wybuchały epide-

ing the inhabitants of even such well administrated

mie, dziesiątkujące mieszkańców nawet tak

giants as London and Hamburg.

dobrze zarządzanych administracyjnych gigantów,
jak Londyn i Hamburg.
Progresywne inicjatywy, związane z rozbudową kanalizacji i zakładaniem placów dopowietrza-

did not make a major change to people's feelings.
The city was still perceived as a criminogenic

jących, nie wpłynęły zasadniczo na zmianę

sphere, full of pathologies and disorders, morally

ludzkich odczuć. Miasto postrzegano nadal jako

and physically polluted, requiring basic reform.

przestrzeń kryminogenną, sprzyjającą patologiom

Living in London in the late 19th century, Howard

i wykolejeniom, zanieczyszczoną fizycznie

came up with the notion of moving the people

i moralnie, domagającą się zasadniczych reform.

gathered in the centers into the suburbs, as the

Mieszkający pod koniec XIX wieku w Londynie

land there allowed them to build homes with gar-

Howard wpadł na pomysł, by wyprowadzić

dens. He claimed to have invented the ideal

na podmiejskie obrzeża ludność gromadzącą się

housing estates, combining the best attributes

w centrach, ponieważ tam warunki terenowe

of the city and the country, the only rational

umożliwiały jeszcze wciąż budowanie domów

response to the problems of dealing with unem-

z ogrodami. Jak twierdził, wymyślił idealne

ployment, the backwardness of the country,

osiedle mieszkalne, łączące najlepsze cechy miasta

and the discomfort of life in the dehumanizing

i wioski, stanowiące jedyną rozsądną odpowiedź

industrialized metropolis.

na bolączki borykającej się z bezrobociem, zacofa-

This was not the most important aspect of his

nej wsi oraz na niedogodności życia w degenerują-

plan. Above all, Howard sought to create a socialist

cej człowieka zindustrializowanej metropolii.

community of residents, drawing profit from

Nie to wszakże było najważniejszym elementem

Dr hab./Ph.D. Irma Kozina

Progressive initiatives to build sewer systems
and to establish squares for a breath of fresh air

cartels which - possessing meadows and running

jego planu. Przede wszystkim pragnął Howard utwo-

trades and services - were to earn money on

rzyć socjalistyczną wspólnotę mieszkańców, czerpią-

improving the quality of life. In the early 20th

cych zyski z działalności karteli, które - dzierżawiąc

century writers, artists, founders of quasi-religious

łąki i prowadząc działalność usługowo-handlową

cults, and other irreparable dreamers gathered

- miały zarabiać pieniądze na podniesienie poziomu

around Howard became participants in an experi-

ich życia. Już w pierwszych latach XX wieku

ment in Letchworth, the first garden-city, bringing
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skupieni wokół Howarda literaci, artyści, założyciele
sekt parareligijnych i inni niepoprawni marzyciele

about the ideological premises contained in

Giszowca Georg i Emil Zillmannowie byli dobrze

Nikiszowiec. Others were born and raised in village

Howard's book “Garden-cities of Tomorrow”. From

zaznajomieni z tezami toczącej się z udziałem

homes, and it was for them that Giszowiec was

stali się uczestnikami eksperymentu w Letchworth,

today's perspective the concept therein might not

społeczników, lekarzy i architektów debaty nad

built, with its form meant to resemble a concentra-

pierwszym mieście-ogrodzie, wprowadzającym

be entirely considered a success, but it was most

formą robotniczych osiedli. Wiedzieli, że w przy-

tion of village houses.

w życie założenia ideowe, zaprezentowane na

certainly one of the most important categorical

padku tego rodzaju zlecenia należy zdawać sobie

By the 1840s German doctors were recom-

łamach napisanej przez Howarda książki „Garden-

imperatives in the city planning of the past two

sprawę z istnienia dwóch rodzajów mentalności,

mending settlements that resembled English cot-

cities of Tomorrow”. Wprawdzie z dzisiejszej

hundred years. The garden-city became synonymous

konstatowanych w środowisku robotniczym. Część

tages as a remedy for the demographic slump.

perspektywy przedstawiona tam koncepcja nie do

with the notion of social reform, though in reality

robotników pochodziła z blokowisk, preferując

The single-family residential building with a garden
was meant to favor raising large families, an ethical

końca rozpatrywana być może w kategoriach sukce-

Howard's idea caused the vacating of the city cent-

zabudowę wielomieszkaniową składającą się na

su, jednak niewątpliwie ustanowiła ona jeden z naj-

ers and implicated the processes of deurbanization

tak zwaną jednostkę sąsiedzką. Dla nich

system shaped in accordance with the premise that

ważniejszych imperatywów kategorycznych urbani-

whose consequences continue to affect us today.

Zillmannowie zaprojektowali ceglane kamienice

the family should take precedence over other

styki ostatnich dwustu lat. Miasto-ogród stało się

It stimulated quick-profit schemes of developers,

Nikiszowca. Inni urodzili się i wychowali w wiej-

modes of organizing social life. The country-style

synonimem reformy społecznej, choć w rzeczywi-

which in fact exploit the social idea described in

skich domach, z myślą o nich wzniesiono z kolei

estate can be regarded as an execution of an

stości idea Howarda powodowała pustoszenie

Garden-cities… to lucratively sell suburban construc-

ukształtowany w formie skupiska wiejskich

ideology known as positive eugenics. The promo-

miejskich centrów i implikowała procesy dezurbani-

tion sites as a promise of social and material

domów Giszowiec.

tion of the paternalistic family model built associa-

zacyjne, których konsekwencje doskwierają nam

well-being.

jeszcze obecnie. Stymulowała przy tym nastawione

Już w latach 40. XIX wieku niemieccy lekarze

The propaganda inflicted by the building entre-

tions that were advantageous for employers,

zalecali zakładanie osad z zabudową w typie

in which the head of the company filled the role of

na szybki zysk przedsięwzięcia deweloperskie,

preneurs of the first half of the 20th century rein-

angielskiego domu wiejskiego (cottage) jako reme-

the “good father,” ensuring the well-being of his

które de facto wykorzystywały opisaną

forced this conviction, as every housing estate of

dium na niż demograficzny. Usytuowany w ogro-

employees. In the case of Giszowiec, the caretaker

w „Garden-cities… “ myśl społeczną, by intratnie

single-family homes with gardens executed the

dzie jednorodzinny budynek mieszkalny sprzyjać

over the fortunes of the workers was the initiator

sprzedawać podmiejskie działki budowlane jako

socialist doctrine declared in 1898 by the stenogra-

miał wychowywaniu licznego potomstwa, którego

of the estate construction, Anthon Uthemann,

obietnicę socjalnego i materialnego dobrobytu.

pher of the London parliament. Thus the patron

system etyczny kształtował się zgodnie z założe-

a legal adviser who served as general director

Propaganda uprawiana przez działających

estates of the great industrial concerns were forced

niem dającym rodzinie prymat nad innymi forma-

of Georg von Giesche’s Erben company council.

w pierwszej połowie XX wieku przedsiębiorców

to fit Howard's experiment, in defiance of the latter's

mi organizacji życia społecznego. Utrzymane

His villa was situated not far from the estate,

budowlanych wpłynęła na ugruntowanie przeko-

concept of property. This fate was shared by the

w tradycyjnym nurcie budownictwa wiejskiego

a location which allowed Uthemann to keep

nania, jakoby każde osiedle domków jednorodzin-

Katowice Giszowiec housing estate, built by Georg

osiedla robotnicze można uznać za swoistą realiza-

a watchful eye over his estate properties.

nych z ogródkami realizowało socjalistyczną dok-

von Giesche’s Erben industry and trade company.

cję ideologii określanej mianem eugeniki pozytyw-

trynę, ogłoszoną w 1898 roku przez stenografa

This mining village was composed of houses that

nej. Krzewienie paternalistycznego wzorca rodzi-

surrounded by a rectangular forest that measured

londyńskiego parlamentu. W ten sposób do obsza-

were not their residents' private property. Moreover,

ny konstruowało korzystne dla pracodawców

750x1000 meters. In the middle was a square with

ru Howardowskiego eksperymentu zaczęto na siłę

the people housed there did not identify with the

schematy skojarzeniowe, w których właściciel

a cluster of shops, a forester's lodge, and an inn

wpasowywać osiedla patronackie wielkich koncer-

concept of utopian socialism, and had most certainly

firmy wcielał się w rolę „dobrego ojca”, dbającego

with three schools. From the corners of the square

nów przemysłowych, sprzeczne z prezentowaną

never heard of Howard and his publication. On the

o warunki bytowe swoich pracowników. W przy-

and from one of its sides ran gently curving slant-

przez londyńczyka koncepcją własnościową.

other hand, the Berlin designers of Giszowiec –

padku Giszowca opiekunem czuwającym nad

ed arteries, joined by ring roads to make a horse-

Los ten stał się między innymi udziałem katowic-

Georg and Emil Zillmann – were well versed in the

losem robotników był inicjator budowy osiedla

shoe plan. The system of roads divided the fields

The land where Giszowiec was established was

kiego osiedla Giszowiec, wybudowanego przez

theses current among the social workers, doctors,

Anthon Uthemann, radca prawny pełniący funkcję

with the garden plots, on which were situated twin

spółkę przemysłowo-handlową Georg von

and architects concerning the form of workers' hous-

generalnego dyrektora zarządu spółki Georg von

and single-family homes. In the forms of these

Giesche’s Erben. Ta górnicza wioska złożona była

ing. They knew that for a commission of this sort

Giesche’s Erben. Jego willa znajdowała się nieopo-

homes, Zillmann preserved forty-two types

z domów, które nie stanowiły prywatnej własności

there were two kinds of mindsets, contested in the

dal osiedla, a jej lokalizacja umożliwiała

of buildings from Mysłowice and Katowice which

ich mieszkańców. Co więcej, zasiedlający ją ludzie

workers' communities. Some workers came from

Uthemannowi stałe doglądanie włości

have otherwise not survived. As such, Giszowiec

osiedlowych.

can be regarded as a heritage village of sorts, the

nie utożsamiali się ideowo z utopijnym socjali-

apartment blocks, and preferred multiple-resident

zmem, zapewne też nigdy nie słyszeli o Howardzie

housing composed of a “neighbor unit.” For them,

i jego publikacji. Za to berlińscy projektanci

the Zillmanns designed the brick buildings of
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have survived. It is surely for this reason that
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UTOPIJNY SOCJALIZM W DOMU Z OGRÓDKIEM

750x1000 m. W jego środku wytyczono kwadrato-

a monograph written in 1910 called the estate

takie działania, które własność tę w całości znoszą.

One threat to the existence of what survived was

wy rynek z pierzeją sklepów, leśniczówką, gospo-

an Upper Silesian garden village. At the time it

Można tam się dowiedzieć także o specyficznym

the privatization of the homes, which were sub-

dą i trzema szkołami. Z narożników tego placu

was written that, alongside Nikiszowiec, it creat-

sposobie życia jego mieszkańców, którzy – jako

jected to modernization on a mass scale. We can

oraz z jednego z jego boków wybiegają poprowa-

ed the most ideologically progressive and finest

artyści i dziwacy – nie potrafili wszakże uprawiać

only regret that the inhabitants of the Katowice

dzone łagodnymi zakolami, ukośne arterie, połą-

city planning scheme in the whole German

zakupionej ziemi, ale za to byli naturystami

estate are not the artists and writers of Letchworth,

czone obwodnicami na rzucie podkowy. System

Republic. During the People's Republic of Poland

tarzającymi się nago w porannej rosie i żyli w cał-

who might have been more sensitive to the charms

UTOPIAN SOCIALISM IN THE HOME WITH A GARDEN

dróg wydziela pola z działkami ogrodowymi,

era, 70% of the estate buildings were dismantled

kowitej abstynencji (jeszcze długo po drugiej

of the unique huts with semicircular oculuses

na których usytuowano domy bliźniacze i jednoro-

to erect social-functionalist highrises. Lovers of

wojnie światowej w kawiarni w Letchworth serwo-

in the roofs.1

dzinne. Zillmanowie utrwalili w formach tych

art and history managed to save the part that

wano tylko herbatę). Zaplanowany przez Howarda

domów 42 typy nieprzetrwałego do dzisiaj

exists to this day, having it inscribed in the mon-

interes kartelowy nie udał się między innymi

budownictwa Mysłowic i Katowic. W ten sposób

ument register. And thus to this day we can view

dlatego, że jako podstawową gałąź przemysłu

Giszowiec uznany być może za swoisty skansen,

the remains of this complex creation, in which

rozwinięto tam produkcję gorsetów dla pań, które

utrwalający niezachowane do dzisiaj formy regio-

progress (in the form of electricity and semi-

już w dwudziestoleciu międzywojennym uznano

nalnego budownictwa. Zapewne z tego względu

automated laundry facilities) met the notion of

za szkodliwe dla zdrowia. Giszowiec był znacznie

powstałe około 1910 roku monograficzne opraco-

sustainable development, signaled by the sewage

bardziej naturalny i miał się całkiem nieźle do

wanie osiedla określało je mianem górnośląskiej

treatment plant and the factories to turn human

momentu, w którym realny socjalizm radykalnie

wioski ogrodowej. Pisano o nim wówczas, że wraz

waste into fertilizer.

się z nim rozprawił. Zagrożeniem dla istnienia tego,

z Nikiszowcem tworzy najbardziej progresywne

A shared attribute of Giszowiec and

co po nim pozostało, stała się prywatyzacja dom-

Letchworth is surely the houses with gardens.

ków, które nagminnie poddawane są modernizacji.

w całym państwie niemieckim. W czasach

In the Upper Silesian miners' town we are

Można jedynie żałować, że mieszkańcami katowic-

PRL-u 70% zabudowy osiedlowej rozebrano, wzno-

welcomed by charming and picturesque huts with

kiego osiedla nie są artyści i pisarze z Letchworth,

sząc socfunkcjonalistyczne wieżowce. Miłośnicy

attic roofs, while in the English garden-city we

którzy być może byliby bardziej wrażliwi na urok

sztuki i historii uratowali istniejącą do dzisiaj

have inexpensive, standard constructions inspired

unikatowych chat z półokragłymi okulusami

część, wpisując ją do rejestru zabytków. W ten

by the British cottage. Letchworth draws tourists

w dachach1.

sposób do dzisiaj oglądać można jeszcze pozosta-

wanting to see the site of a social experiment,

ideowo i najlepsze założenia urbanistyczne

łości tego skomplikowanego tworu, w którym

which was even described in an article by

postęp pod postacią elektryczności i pralni półau-

Vladimir Lenin, who condemned the private prop-

tomatycznej spotykał się z ideą zrównoważonego

erty system proposed by Howard, acknowledging

rozwoju, której znakiem było założenie oczysz-

only such actions which disposed of property

czalni ścieków i zakładów przetwarzających ludz-

altogether as bringing true reform. We can also

kie odchody w nawóz.
Wspólną cechą Giszowca i Letchworth są nie-

find out about the lifestyle of its inhabitants there
– as artists and outsiders, they were incapable of

wątpliwie domki z ogrodami. W górnośląskiej

cultivating the land they bought, but they were

wiosce górniczej powitają nas urocze i malownicze

nudists who frolicked in the morning dew and

chaty z mansardowymi dachami, w angielskim

lived in utter abstinence (long after World War

mieście-ogrodzie tania i standardowa zabudowa

Two, Letchworth's cafes continued to serve only

inspirowana angielskim cottage’m. Do Letchworth

tea). The cartel business Howard planned failed in

ściągają turyści, by obejrzeć miejsce socjalnego

part because one major branch of its industry

eksperymentu, opisane nawet w jednym z artyku-

was women's corsets, which were seen as harmful

łów Włodzimierza Ilicza Lenina, który potępił

to one's health after the 1920s. Giszowiec was

proponowany przez Howarda system własności

significantly more natural, and fared quite well

prywatnej, uznając za reformatorskie jedynie

until Social Realism had its way with it.
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Na temat osiedla Giszowiec i odnoszących się do niego wskazówek bibliograficznych

1

On the Giszowiec estate and bibliographical materials pertaining to it, see:

zob. I.Kozina, „Giszowiec a koncepcja miasta ogrodu Ebenezera Howarda”, s.76–79

I.Kozina, “Giszowiec a koncepcja miasta ogrodu Ebenezera Howarda”, in: Archivolta,

zob. A.Czyzewski, „Trzewia Lewiatana. Miasta-ogrody i narodziny przedmieścia

3:2009, pp.76–79.

kulturalnego.” Sir Ebaenezer Howard, „Miasta ogrody przyszłości”.
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THE WILD GARDEN

W ciągu ostatnich stu lat większość miast

Over the last century most cities have

pokryła gruba warstwa betonu, a liczba

been covered in a thick layer of concrete,

wysokościowców na metrze kwadrato-

and the number of highrises per square

wym miała być wyznacznikiem tempa

meter was meant to indicate a metropo-

rozwoju metropolii. Wizja szklanych

lis's rate of development. A vision of

domów zmaterializowała się. Z biegiem

glass houses began to materialize. Over

lat nieshumanizowane betonowo-szklane

time, the dehumanized glass-and-con-

przestrzenie miejskie zaczęły przeistaczać crete urban spaces began to turn into
się w ruiny i straszyć. Brud, kurz, brak

frightening ruins. Dirt, dust, a lack of

„zielonych płuc” w miastach i wzmożona

“green lungs” in cities and the increased

produkcja dwutlenku węgla wywołały

production of carbon dioxide caused the

bunt wśród mieszkańców metropolii.

revolt of metropolis residents.

Niezależnie od działań planistów i włoda-

Regardless of the activities of the urban

rzy miast rozpoczęły swoje inicjatywy

planners and the city authorities, guerilla

grupy partyzanckie, których głównym

groups began their own initiatives,

celem jest przywrócenie roślin w prze-

whose main aim was to bring plant life

strzeniach zurbanizowanych.

back to the urbanized spaces.

Guerilla gardening to coraz bardziej popularny ruch

Guerilla gardening is an increasingly popular move-

na całym świecie. Sadzenie roślin „na dziko” ma

ment around the world. Planting “wild” crops is

spowodować przywrócenie przestrzeni miejskich

meant to return the city spaces to their inhabitants.

ich mieszkańcom. Jest to także atrakcyjne rozwią-

It is also an attractive solution for all those who

zanie dla wszystkich, którzy nie mają swoich wła-

do not have their own gardens. Guerilla gardeners

snych ogródków. Wyznawcy ruchu guerilla garde-

have no interest in wasting time standing in line-ups

ning nie chcą tracić czasu na stanie w kolejkach do

to get formal permission to plant a flower bed.

urzędów i proszenie o zgodę na wysadzenie klom-

They take the initiative themselves.

bu. Sami przejmują inicjatywę.
Jedną z takich grup są kwiatuchi (fot.1) – zespół,

One such group is kwiatuchi, operating mainly
out of Warsaw. They invite the residents of Warsaw's

który działa głównie w Warszawie. Zaprasza do

various districts to come out and plant flowers and

wspólnego sadzenia kwiatów i warzyw mieszkań-

vegetables together. They choose unattractive,

ców warszawskich dzielnic. Wybierają nieatrakcyj-

neglected places and try to change their image.

ne, zaniedbane miejsca, aby zmienić ich wizerunek.

One such action is “bombing”, wherein they planted

Jedna z ich akcji to „bombing”, podczas której

greenery in the abandoned walls of a courtyard.

sadzono rośliny w zapomnianych murach jednego

All their activities are carried out independently,

z podwórek. Wszystkie działania są przedsięwzię-

without assistance from the city.

ciami prowadzonymi samodzielnie, bez pomocy
miasta.

Bombing with greenery is not only their idea.
Bombing a housing estate with plant grenades

FOT. 2
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Bombardowanie zielenią to zresztą nie tylko

“Attacks” like this often bring new plants to

roślinne granaty Seedbombs (fot. 5), którymi można

a neighborhood. Grenades consist of soil and seeds.
ment is designer Vanessa Harden, who has decided

rośliny. Granaty składają się z ziemi i nasion.

to design tools for renegade planting in the city.
An apparently innocent purse or a pair of shoes

gardening jest projektantka Vanessa Harden, która

may have hidden mechanisms allowing us to leave

postanowiła zaprojektować narzędzia do partyzanc-

a trail of plants on the way home. Her design,

kiego sadzenia roślin w mieście. Z wyglądu niepozor-

The Subversive Gardener (fot. 3, 4), received the

na torebka czy też but mają ukryte mechanizmy,

IF award in the “Concept” category.

dzięki którym w drodze do domu pozostawiamy
po sobie roślinną ścieżkę. Jej projekt The Subversive

Designers Sebastian Askari and Martin Meincke
have created the Urban Planting campaign, which

Gardener (fot. 3, 4) zdobył nagrodę IF w kategorii

aims to encourage gardening everywhere, even

„Pomysł”.

in dangerous places. Urban gardening is presented

Projektanci Sebastian Askari i Martin Meincke
stworzyli kampanię Urban Planting, która ma

as a deed worthy of a superhero. A witty concept
for an advertising campaign was created by Dansk

zachęcać do sadzenia roślin wszędzie, nawet w nie-

Gartneri – an organization that promotes gardening

bezpiecznych miejscach. Uprawianie miejskiego

and spreads knowledge about the subject.

ogrodnictwa jest przedstawione jako wyczyn god-

FOT. 5

The James Bond of the guerilla gardening move-

„atakowi” w okolicy mają szansę pojawić się nowe
Współczesnym Jamesem Bondem ruchu guerilla

FOT. 3

Seedbombs (fot. 5) is growing in popularity.

ich pomysł. Coraz większą popularnością cieszą się
„zbombardować” swoje osiedle. Dzięki takiemu

FOT. 4

THE WILD GARDEN

The initiators of the Fruit City (fot. 7) design

ny miana superbohatera. Dowcipny pomysł na

also try to persuade us to use the city's natural

kampanię reklamową był stworzony dla Dansk

resources. They believe that we unnecessarily

Gartneri – organizacji zajmującej się promowaniem

purchase fruits and vegetables from faraway coun-

ogrodnictwa i zwiększeniem wiedzy na temat tej

tries like Chile or Brazil. Based on the example of

dziedziny.
Do korzystania z naturalnych zasobów miast

London, they created a map of vegetable gardens
and orchards in the city. Instead of buying Chinese

namawiają nas inicjatorzy projektu Fruit city (fot. 7).

strawberries we can get local ones, which have not

Uważają, że niepotrzebnie kupujemy owoce

traveled thousands of kilometers in trucks.

i warzywa z odległych krajów, takich jak Chile czy

Graffiti is mainly associated with wall painting,

Brazylia. Na przykładzie Londynu stworzyli mapę

and often with vandalism. For several years, how-

ogrodów warzywnych i sadów w mieście. Zamiast

ever, there has been an ecological alternative

kupować chińskie truskawki możemy zdobyć

to spray-painting.

te lokalne, które nie przebyły tysięcy kilometrów
w kontenerach.
Graffiti kojarzy się głównie z malowidłami na
ścianach, często z wandalizmem. Od kilku lat istnie-

Greengraffiti (fot. 6) is the idea of painting with
natural products, such as milk. Graffiti is also made
through cleaning the sidewalks with pressurized
water instead of dirtying them with paint.

je jednak ekologiczna alternatywa do działania
sprejem.
Zielone graffiti (Greengraffiti) (fot. 6) to pomysł
malowania naturalnymi produktami, takimi jak mleko.
Graffiti powstaje także poprzez czyszczenie chodników
FOT. 6

wodą pod ciśnieniem zamiast brudzenia ich farbą.

FOT. 7
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FOT. 8

THE VEGETABLE GARDEN

Specjaliści przepowiadają następny wielki

The experts are anticipating the next big

kryzys. Tym razem nie będzie on dotyczył

crisis. This time it will not concern

pieniędzy, banków, czy funduszy inwesty-

money, banks, or investment funds, but

cyjnych, ale żywności. Stale zwiększająca

rather food. The ever-increasing number

się liczba mieszkańców kuli ziemskiej spra-

of people on the planet means that natu-

wia, że zasoby naturalne kurczą się w bły-

ral resources are shrinking at a lightning

skawicznym tempie. W niektórych miej-

speed. In some places on Earth the the

scach na Ziemi kryzys związany z brakiem

lack of food has already been underway

jedzenia trwa od wielu lat. Przykładem

for years. Africa is one example. At the

jest Afryka. Równocześnie w innych rejo-

same time, in other parts of the world,

nach codziennie marnowane są tony poży-

tons of food are wasted every day.

wienia. Tylko w Polsce wyrzucanych jest

In Poland alone, around nine million tons

rocznie około dziewięciu milionów ton

of food are thrown away.

żywności.

Another issue is the “improvement”

Innym problemem jest „ulepszanie” jedze-

of food with synthetic additives. In Great

nia syntetycznymi dodatkami. W Wielkiej

Britain or the United States preschool

Brytanii czy w Stanach Zjednoczonych

children have difficulty telling a beet

dzieci w wieku przedszkolnym mają pro-

from an onion. They think that milk

blem z odróżnieniem buraka od cebuli.

comes from a cardboard box, not from

Myślą, że mleko pochodzi z… tekturowego

a cow. Fortunately, Polish cities still have

kartonu, a nie od krowy. Na szczęście

garden plots where the residents grow

w polskich miastach wciąż można znaleźć

fruit and vegetables. The fashion for

ogródki działkowe, gdzie mieszkańcy

growing your own food is enjoying great

hodują warzywa i owoce. Moda na upra-

popularity in the world's metropolises

wianie żywności na własne potrzeby cie-

as well.

szy się wielką popularnością także w światowych metropoliach.
WORK Architecture Company wygrało w 2008 roku
FOT. 10

organized in 2008 by New York's Museum of Modern

of Modern Art na zaprojektowanie miejsca dla

Art for a place designed for the city residents.

mieszkańców miasta. Zaproponowali, aby zamiast

Instead of creating a traditional park space, WORKac

tradycyjnej przestrzeni z ławkami stworzyć dla

created a fully sustainable urban farm installation.

nowojorczyków miejską farmę.

The project, Public Farm1 (fot. 1,8,9,10), turned out

Projekt Public Farm1 (fot. 1, 8, 9, 10) okazał się

to be a bull's eye.

strzałem w dziesiątkę.

FOT. 9
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Architekci z wolonatriuszami zbudowali dach

THE VEGETABLE GARDEN

Volunteers joined architects in building a vast

złożony z kartonowych tub, w których sadzi się

garden structure out of biodegradable cardboard

zieleń. Każda z tub została zaimpregnowana i wyło-

tubes. A variety of vegetables and flowers were

żona włókniną, dzięki temu rośliny mogły oddy-

cultivated within the cardboard planters.

chać. W donicach zasadzono pomidory, zioła.

Unbeknownst to MoMA, WORKac built a chicken

Na życzenie MoMA, WORKac zbudowało kurnik.

coop with a hen for laying fresh eggs.

Podobną inicjatywą wykazali się zarządcy jedne-

A similar initiative was also taken up by the

go z biurowców Pasona (fot. 11) w Tokio, w Japonii.

management of the Pasona (fot. 11) highrise in

W budynku dawnego banku kwitną drzewa owoco-

Tokyo.

we, rosną sałata i pomidory, a piwnica zamieniła się

Fruit trees blossom in the building of a onetime

w pole ryżowe. Ogród warzywny w budynku

bank, lettuce and tomatoes grow, and the basement

powstał w trosce o zdrowie i samopoczucie pracow-

has been turned into a rice field. The vegetable

ników Pasona. Chodzi także o zainteresowanie

garden in the building was created to improve the

mieszkańców dużych miast ideą miejskiego

health and self-esteem of Pasona's workers.

ogrodnictwa.

Another aspect was to interest large city residents

Uprawa warzyw wiąże się z wykorzystywaniem
odpowiednich narzędzi. Nie ma najmniejszego
problemu ze znalezieniem ergonomicznych akceso-

in the idea of urban gardening.
Vegetable gardening requires the right tools.
There is no problem with finding the most ergonomic

riów ogrodniczych. Projektantem, który jest zafa-

garden accessories. A designer fascinated by

scynowany tradycyjnymi metodami tworzenia

traditional methods of creating tools is Itay

narzędzi jest Itay Laniado. Jego projekt powstał

Laniado. His design was inspired by wood-bending

z inspiracji techniką gięcia drewna. Kolekcja Garden

technique. The Garden Tools (fot. 12) collection is

Tools (fot. 12) jest kwintesencją prostoty, zarówno

the quintessence of simplicity, both in terms of the

pod względem procesu produkcji, jak i funkcjonal-

production process and the approach to manufac-

nego podejście do wytwarzania narzędzi. Obiekty

turing the tools. The objects are made of oak, and

są produkowane z drewna dębowego, a ostrza

the blades of stainless steel.

– ze stali nierdzewnej.

FOT. 11
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Tradycyjnymi, lokalnymi produktami inspirowała się także Joanna Jaroszyńska (fot. 13) przy

Traditional local products also inspired Joanna
Jaroszyńska (fot. 13) to create a visual identity

tworzeniu identyfikacji wizualnej i strategii pro-

and promotional strategy for Mstów. The area

mocji gminy Mstów. Miejscowość słynie z sadów

is famous for its nearby apple orchards, in the

jabłkowych, znajdujących się w pobliżu,

Krakow-Częstochowska Uplands. The designer

na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej.

came for the first time to Mstów as a participant of

Projektantka trafiła po raz pierwszy do Mstowa

the workshops “Design in Field!” organized under

jako uczestniczka warsztatów „Design w terenie!”

the Design Silesia project.

organizowanych w ramach projektu Design Silesia.
Projektantka postanowiła wykorzystać główny

The designer decided to use Mstów's main asset,
basing the identification design on the natural

atut Mstowa, opierając projekt identyfikacji

riches of the area. She suggested creating

na naturalnym bogactwie miejscowości.

a seasonal event, Apple Holiday, to encourage

Zaproponowała m.in. stworzenie wydarzenia

tourists to visit Mstów. The visual identity of the

sezonowego – Święta Jabłka, które miałoby zachę-

area – the promotional slogan, logo, and color

cić turystów do odwiedzenia Mstowa.

scheme – are all meant to promote the natural

Identyfikacja wizualna miejscowości – hasło pro-

abundance of the region and the community.

mocyjne, logotyp, kolorystyka mają promować

The design was made as a graduation project for

naturalne bogactwo regionu i gminy. Projekt

the Academy of Fine Arts in Katowice. It was

powstał jako praca dyplomowa w Akademii Sztuk

supervised by Professor Michał Kliś, consulted

Pięknej w Katowicach. Promotorem dyplomu był

with Ph.D. Justyna Kucharczyk, and reviewed by

prof. zw. Michał Kliś, konsultantem dr Justyna

Ph.D. Wiesław Gdowicz, a professor at the

Kucharczyk, a recenzentem – dr hab. Wiesław

academy.

Gdowicz prof. ASP.
Projekt Back to the roots (fot. 14, 15) jest przy-

FOT. 13

THE VEGETABLE GARDEN

kładem na to jak można dostarczać dzieciom wiedzę

The Back to the Roots (fot. 14, 15) design is an
example of how to give children knowledge about
healthy food through fun. Alejandro Velez and

na temat zdrowego jedzenia wciągając je do zabawy.

Nihil Arora, two students from Berkeley University

Alejandro Velez i Nihil Arora, dwóch studentów

in the United States, have founded a company that

uniwersytetu w Berkeley w Stanach Zjednoczonych,

produces sets for growing mushrooms. The myceli-

założyło firmę, która sprzedaje zestawy do hodowli

um is planted in a substrate made of recycled

grzybów. Grzybnia jest zasadzona w ziemi ze zmie-

waste products that include corn cobs, wheat chaff

lonych resztek organicznych, takich jak kolby kuku-

and sawdust. This medium with mycelium is boxed

rydzy, plewy pszenicy i trociny. Gotowy produkt jest

and sold at thousands of retailers around the USA.

pakowany w pudełka i dystrybuowany do tysiąca
sprzedawców w całych Stanach Zjednoczonych.
Dzięki Mashroom Kit każdy może wyhodować

With this Mushroom Kit everyone can grow their
own mushrooms, and then eat them. Children teach
us to get food with our own hands. The designers

swojego własnego grzyba, a później go zjeść.

of Back to the Roots have decided to “deal with”

Dzieci uczą się, jak własnymi rękami pozyskiwać

natural waste. What can we do with it in our eve-

pożywienie. Autorzy projektu Back to the roots

ryday lives?

postanowili „zająć się” naturalnymi odpadami.
Co można z nimi zrobić w codziennym życiu?
FOT. 14

FOT. 15
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Istnieją rozwiązania, które pozwalają na utyli-

THE VEGETABLE GARDEN

We already have solutions that allow us to

zację organicznych śmieci i ponowne ich wykorzy-

reuse organic garbage. Year-round compost bins

stanie. Na rynku są dostępne kompostowniki,

to be kept in the kitchen, for example, are now

których można używać cały rok, np. w kuchni.

availa- ble on the market. They have built-in venti-

Mają wbudowany system wentylacji, dzięki czemu

lation systems that allow no unpleasant smells

nieprzyjemne zapachy nie wydostają się na

to escape. They also have temperature regulators,

zewnątrz. Posiadają także regulację temperatury,

which means they can be used all year round.

więc można z nich korzystać przez cały rok.
„Parasite Farm” (fot. 16, 17, 18) zaprojektowane

”Parasite Farm” (fot. 16, 17, 18), designed by
Charlotte Dieckmann and Nils Ferber – an indoor

przez Charlotte Dieckmann i Nils'a Ferber'a to

compost system that can be easily integrated into

system kompostowania, który może być łatwo

your current living environment. It consists of

zintegrowany z otoczeniem, nawet we wnętrzach

a compost container with built-in chopping board

budynków. Składa się z pojemnika na kompost,

and illuminated plant boxes that fit perfectly

w którym jest wbudowana deska do krojenia oraz

in a bookshelf. This system can establish

oświetlone pojemniki na rośliny. Dzięki produkto-

a small-scale nutrient cycle even within the

wi można zadbać o własny cykl utylizacji resztek

smallest apartment.

jedzenia, który sprawdza się nawet na małej
powierzchni mieszkalnej.

FOT. 16

FOT. 17, ALEXANDER GIESEMANN

FOT. 18
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THE FRENCH GARDEN

FOT. 19, (COPYRIGHT: PATRICK BLANC)

FRANCUSKI OGRÓD

THE FRENCH GARDEN

Styl francuski jest synonimem porządku

The French style is synonymous with

i ładu w ogrodnictwie, ale także symbo-

orderliness in gardening, but it is also

lem zdominowania natury przez człowie-

a symbol of man's dominance over

ka. Regularne formy przypałacowych

nature. The symmetrical forms of the

ogrodów z XVII wieku zachwycają do

palace gardens in the 17th century

dziś. Można powiedzieć, że występują

continue to delight. We might say that

także współcześnie, w nieco zmienionej,

they can also be seen today,

nowoczesnej formie, jaką są cieszące się

in a somewhat altered, modern form -

coraz większą popularnością ogrody

the vertical garden is growing in popu-

wertykalne. W wielu miastach zielone

larity. In many cities the green walls

ściany budynków urozmaicają urbani-

of buildings diversify the urban

styczny krajobraz.

landscape.

Prekursorem ogrodów wertykalnych jest Francuz

A precursor of the vertical garden is Frenchman

Patrick Blanc. Od wielu lat jego realizacje zachwy-

Patrick Blanc. His work has been delighting garden

cają miłośników ogrodów, ale nie tylko. Jedną

lovers and the general public for many years. One

z najbardziej spektakularnych zielonych ścian jest

of the most spectacular green walls is the design

projekt, który powstał przy współpracy z biurem

he created in cooperation with the Architects

Architects Herzog & de Meuron dla Caixa Forum

Herzog & de Meuron Bureau for the Caixa Forum in

w Madrycie (fot. 19). Blanc zaprojektował też

Madrid (fot. 19). He has also designed a vertical

między innymi ogród wertykalny na parkingu

garden for the parking lot of the Perrache Manor in

dworca Perrache w Lyonie (fot. 20).

Lyons (fot. 20). For this design he collaborated

Współpracował przy tym projekcie z Atelier Arche.

with Atelier Arche. Vertical gardens are also taking

Wertykalne ogrody coraz śmielej wkraczają także

bolder steps inside public spaces. Beza Projekt and

do wnętrz przestrzeni publicznych. Beza Projekt

137kilo Architekci have created interiors for the

wraz z 137kilo Architekci stworzyła wnętrze biu-

B+L office tower (fot. 21) in which the main accent

rowca B+L (fot. 21), w którym głównym akcentem

falls on a green wall. The design alludes to the

jest wertykalna zielona ściana. Projekt nawiązuje

aesthetic of the field laboratory, it favors optimal

do estetyki polowego labolatorium, sprzyja opty-

use of lighting, and air humidity control.

malnemu wykorzystaniu światła oraz kontroli
wilgotności powietrza.

FOT. 20 (COPYRIGHT: PATRICK BLANC)
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FOT. 21 (JACEK KOŁODZIEJSKI)
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Coraz więcej jest miast, w których „zazieleniają

green.” This solution decreases carbon dioxide that

się emisja dwutlenku węgla do atmosfery.

is released into the atmosphere. The green surfaces

Powierzchnie zielone, które zostały wcześniej

which were previously sacrificed to build houses,

przeznaczone pod budowę domów, są „odzyskiwa-

are “retrieved” on the rooftops. One of the more

ne” na dachach. Jedną z bardziej spektakularnych

spectacular projects of this sort is the MFO Park

realizacji tego typu jest park MFO (fot. 22)

(fot. 22) in Zurich, created by Burckhardt+Partner

w Zurichu, zrealizowany przez Burckhardt+Partner

AG and Raderschall Landschaftsarchitekten AG.

AG i Raderschall Landschaftsarchitekten AG.

The architects designed a steel construction up

Architekci zaprojektowali konstrukcję ze stali, po

which plants crept. The diversity of the flora makes

której pną się rośliny. Dzięki różnorodności zasadzo-

the space look different in every season of the

nej flory przestrzeń wygląda inaczej o każdej porze

year. The designers allow the plants to “decide”

roku. Projektanci pozwolili, aby to rośliny „decydo-

upon the final shape of the park each year.

Także w Polsce pojawia się coraz więcej tego

Poland also has more and more projects of this
kind in public spaces. Some of the best known

typu realizacji w przestrzeniach publicznych.

examples are the designs for the library of the

Jednymi z najbardziej znanych przykładów jest

University of Warsaw, and the green space on the

biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego oraz

roof of the Copernicus Center in Warsaw.

zielona przestrzeń na dachu Centrum Kopernika

On a somewhat smaller scale, Rudolf Klus (fot. 24)

w Warszawie. Na nieco mniejszą skalę projektowa-

designs and sets up green rooftops with his team

niem i urządzaniem zielonych dachów zajmuje się

from the Czech city of Třinec.

inżynier Rudolf Klus (fot. 24) ze swoim zespołem
z czeskiego miasta Třinec.
Żywa architektura to także budowle z rosnącej

FOT. 23

Increasing numbers of city rooftops are “going

się” dachy. Dzięki takim rozwiązaniom zmniejsza

wały” każdego roku o ostatecznej formie parku.

FOT. 22

THE FRENCH GARDEN

Living architecture also includes building
with willows, and the eco-construction movement
is dynamically developing in Western Europe.

wierzby, a nurt eko-budownictwa prężnie rozwija

In Poland installations of this sort are offered by

się na zachodzie Europy. W Polsce tego typu insta-

Cieszyn's Serfenta (fot. 23) Association, which

lacje realizuje cieszyńskie stowarzyszenie Serfenta

combines craftsman's skills and a passion for natu-

(fot. 23), łączące umiejętności rękodzielnicze

ral materials. Their constructions are made of long,

z pasją do naturalnych materiałów. Ich budowle

fresh willows shoots (salix vinimalis). The shoots

powstają z długich, świeżych pędów wierzbowych

are buried from 0.5 to 1 meter deep, and the

(salix vinimalis). Pędy zostają wkopane na

woven constructions grow, turn green, and change

głębokość ok. od 0,5 do 1 m, a plecione konstruk-

with every season of the year.

cje rosną, zazieleniają się i zmieniają o każdej
porze roku.

FOT. 24
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Ogrody w przestrzeniach publicznych to także

THE FRENCH GARDEN

Public gardens can also involve traditional ways

tradycyjne sadzenie kwiatów i drzew we wnę-

of planting flowers and trees in interiors. The

trzach. Kolekcja Urban Garden (fot. 25) to bardzo

Urban Garden (fot. 25) collection is a very conven-

wygodny system uprawy roślin wymyślony przez

ient system of growing plants, invented by

niemiecką markę Authentics według projektu

Germany's Authentics, according to a design by

Patricka Nadeau.

Patrick Nadeau. It includes textile sacks filled with

W jej skład wchodzą tekstylne sakwy, wypeł-

clay granules, which spreads the moisture evenly.

nione granulatem gliny, dzięki któremu wilgoć jest

Plants set in the sacks need not be watered as

równomiernie rozprowadzana. Rośliny zasadzone

often as flowers in traditional pots. The set

w sakwach nie muszą być podlewane tak często,

includes drainage inserts (into which we place the

jak kwiaty umieszczone w tradycyjnych donicz-

cutting or the seed, and then the insert is placed in

kach. W zestawie znajdują się: wkładka z drenażu

the pot), clay granules, a carrier, and a special

(to do niej wkładamy sadzonkę, lub ziarenka roślin

water-level indicator.

i dopiero tę wkładkę umieszczamy w docelowej

Gardening is assisted by ergonomic tools and

donicy), granulki gliny, pomocnik w przenoszeniu

accessories. One very popular item is the Camilla

i specjalny wskaźnik poziomu wody.

watering cans by Koziol (fot. 26). Because they

Pielęgnację ogrodów ułatwiają ergonomiczne

come in various sizes and are made of light syn-

narzędzia i akcesoria. Wielką popularnością cieszą

thetic materials, all the members of the family,

się konewki Camilla firmy Koziol (fot. 26). Dzięki

even the children, can help out.

temu, że występują w różnych rozmiarach i są
stworzone z lekkiego tworzywa sztucznego, wszyscy członkowie rodziny, nawet ci najmniejsi, mogą

FOT. 25 (CZERWONAMASZYNA.PL)

dbać o ogród.

FOT. 26 (CZERWONAMASZYNA.PL)
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Albert Einstein przepowiedział,

Albert Einstein predicted that humanity

że ludzkość może funkcjonować tylko

could last only four years after the last

przez cztery lata po wyginięciu ostatniej

bee perished. These insects pollinate

pszczoły. Owady te zapylają bowiem

plants, which are man's main source

rośliny, które są głównym źródłem poży-

of sustenance. If the bees were to die off,

wienia dla człowieka. Gdyby pszczoły

eighty per cent of the world's species

wyginęły, zniknęłoby aż osiemdziesiąt

of flora would perish with them.

procent gatunków zielonych

Man would have no chance for survival.

występujących na Ziemi. Człowiek nie
miałby więc szans na przetrwanie.

FOT. 27

Niepokojącym sygnałem jest to, że w ostatnim

It is a disturbing sign that in recent times, the bee

czasie populacja pszczół znacznie się zmniejszyła.

population has been significantly decreasing. We

Powód wymierania owadów nie jest do końca

are not fully aware of the reason why. It is sup-

znany. Podejrzewa się, że przyczyną jest stosowa-

posed that the reason is connected to the use of

nie pestycydów na masową skalę. W Europie aż

pesticides on a mass scale. In Europe, thirteen

trzynaście krajów, w tym Polska, poparło pomysł

countries, including Poland, supported the

Komisji Europejskiej o wprowadzeniu zakazu

European Commission's motion to introduce a ban

stosowania szkodliwych dla pszczół substancji.

on substances harmful to bees. Unfortunately, the

Niestety, cały czas lobby producentów pestycy-

pesticide producers' lobby remains more power-

dów jest silniejsze…. Przy stale powiększających

ful…. As the cities continue to increase in size, bees

swój zasięg miastach, nie tylko pszczoły, ale także

and other animals are losing places to forage for

inne zwierzęta tracą miejsca, gdzie mogą zdoby-

food. Problems tied to the lives of animals and

wać pokarm. Problemy związane z życiem owa-

insects in urbanized spaces increasingly concern

dów i zwierząt w przestrzeniach zurbanizowanych

designers.

coraz częściej nurtują także projektantów.
Katarzyna Koprowska zaprojektowała współ-

Katarzyna Koprowska has designed modern
housing for bees. The Wielkopolski Hive

czesne mieszkanie dla pszczół. Ul Wielkopolski

(fot. 27, 28) is equipped with straw insulation

(fot. 27, 28) jest wyposażony w doczepiane

mats attached to the outside. It also has

zewnętrznie maty izolujące, wykonane ze słomy.

a “Zieleniak” penthouse roof. The “Dzierżoń” roof

Ma także jednospadowy daszek typu „Zieleniak”.

variant has a pitched roof covered with wooden

„Dzierżoń”, drugi z zaproponowanych daszków,

floorboards. The exterior mats regulate the tem-

to daszek dwuspadowy, pokryty klepką drewnia-

perature in the hive without unsettling the bees

ną. Zastosowanie mat zewnętrznych pozwala

unnecessarily.

na regulację temperatury w ulu, bez niepotrzebnego niepokojenia pszczół.

FOT. 28
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Właściwości izolacyjne ma także korek, z które-

used by Warsaw's Beza Projekt Studio (fot. 29)

dowało ul Korek dzięki temu, że jest lekki, natural-

to build hives. Because cork is light, natural,

ny i odporny na temperaturę, doskonale nadaje się

and temperature-resistant, it is a perfect building

do „budowy” domu dla pszczół. Projektantki zain-

material for bee homes. The designers were

spirowały się Sardynią, gdzie powstają „korkowe”

inspired by Sardinia, where cork hives are created.

ule. Projekt łączy więc w sobie tradycję i nowocze-

As such, the design blends tradition and modernity.

sność. Każdy obiekt składa się z bazy oraz nadsta-

Every piece is made of a base and superhives,

wek tak, aby spełnić wymogi współczesnej hodowli

in order to fill modern beekeeping criteria. A vital

pszczół. Istotnym aspektem było znalezienie odpo-

aspect was finding the right balance between draw-

wiedniego balansu między nawiązaniem do wspo-

ing from the above-mentioned tradition and main-

mnianej tradycji przy zachowaniu naturalnego

taining the hive's natural appearance, which is

wyglądu ula, który ma być integralną, nienachalną

meant to be an integral, inconspicuous part of the

częścią krajobrazu.

landscape.
designs homes for bees and other insects. Modules

Moduły o kształcie plastra miodu są wypełnione

shaped like slabs of honeycomb are filled with

różnymi materiałami. Dzięki temu w „plastrach”

various materials. Thus various insects can find

mogą zyskać schronienie różne owady, a nawet...

shelter in the “slabs”, as can people, who can use it

ludzie, dla których jest to przestrzeń piknikowa,

as a picnic or recreation space. It is also a site for

miejsce do spędzania czasu. Zarazem to swoiste

observing the lives of various species of insects.

obserwatorium życia różnych gatunków owadów.

Poland's SOD (fot. 30) (www.sod.pl) produces
little homes and shelters for helpful insects. Their

zajmuje się między innymi produkcją domków i budek

catalogue includes homes for bees, shelters for

lęgowych dla pożytecznych owadów. W swojej ofercie

bees and ladybugs, and complex structures – hotels

ma lęgowiska dla pszczół, siedliska dla pszczół i biedro-

for varius insect species (bees, ladybugs, and

nek oraz kompleksowe budki - hotele dla różnych

butterflies).

gatunków owadów (pszczół, biedronek i motyli).
We współczesnej miejskiej dżungli nie tylko trud-

FOT. 31

The French Atelierd.org (fot. 32) Studio also

także francuskie studio Atelierd.org (fot. 32).

Także polska firma SOD (fot. 30) (www.sod.pl)

FOT. 30

Cork also works as insulation, and has been

go warszawskie studio Beza Projekt (fot. 29) zbu-

Domy dla pszczół i innych owadów projektuje

FOT. 29

A GARDEN FOR ANIMALS

It is not only insects that have difficulty finding
their place in the contemporary urban jungle. Birds

no odnaleźć się owadom. Problem ze znalezieniem

also have trouble finding shelter. Eveline Visser

miejsca do schronienia mają także ptaki. Eveline

has designed BirdCity (fot. 31), composed of thir-

Visser zaprojektowała ptasie miasto.

ty-three birdhouses. Each is designed for a differ-

BirdCity (fot. 31) składa się z trzydziestu trzech

ent species. Their needs, after all, differ greatly:

budek dla ptaków. Każda z nich jest przeznaczona dla

blue tit will not enter a structure with a diameter

innego gatunku. Potrzeby są bowiem bardzo różne:

smaller than twenty-eight millimeters, the great tit

sikorka nie wejdzie do budki o średnicy mniejszej od

requires thirty-two millimeters, and the tawny low

dwudziestu ośmiu milimetrów, bogatka wymaga

eighty millimeters. While one species wants a squat

trzydziestu dwóch milimetrów, a puszczyk – osiem-

and wide birdhouse, another prefers a tall and

dziesięciu milimetrów. Gdy jeden gatunek chce przy-

narrow one. BirdCity (Vogelstad) offers a comforta-

sadzisty i szeroki mały domek, inny preferuje wysoki

ble stay for any kind of bird.

i wąski. BirdCity (Vogelstad) oferuje wygodne lokum
dla każdego ptaka.
FOT. 32 (NASTĘPNA STRONA)
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Mieszkaniami dla opierzonych lokatorów miast
zajmuje się także holenderski projektant Klaas

Dutch designer Klaas Kuiken has also come up
with homes for our feathered friends. He claims

Kuiken. Stwierdził, że domki dla ptaków (Birdhouse

that Birdhouse Rooftile (fot. 34) can be combined

Rooftile) (fot. 34) mogą być połączone z tymi dla

with people's homes. He has worked together with

ludzi. Zaprojektował budkę, która jest zintegrowa-

Vogelbescherming (the Dutch Bird Lovers'

na z dachówką. Współpracował przy tym

Association) to design a birdhouse integrated with

z Vogelbescherming (Holenderskim

roof tiles. A wooden basket is hidden in the tiles,

Stowarzyszeniem Miłośników Ptaków). W dachów-

within which birds can build their nests. The bas-

ce jest ukryty drewniany kosz, w którym ptaki

ket has another advantage – it has a crest around

mogą założyć gniazdo. Pojemnik ma jeszcze jedną

the rim that blocks the birds' access to the rest of

zaletę – na jego brzegu znajduje się grzebień,

the roof. This makes it possible to clean the area

który blokuje ptakom dostęp do reszty dachu.

inhabited by the birds. The designer suggests

Nie ma więc obaw, że nie da się doczyścić miejsca

installing several birdhouses at once, so the birds

zamieszkanego przez pierzastych towarzyszy.

will be safer. He also advises placing the birdhous-

Autor zachęca do zainstalowania kilku domków

es on the north or east sides of the roof, as these

na raz, aby ptakom było raźniej. Radzi również,

are less exposed to the sun.

że najlepiej zamontować domki na północnej lub

Eva Solo's (fot. 35) birdhouses, available at

wschodniej ekspozycji dachu – niezbyt

czerwonamaszyna.pl, also protect birds from

nasłonecznionej.

excessive sunshine. They have a ceramic coating

Budki firmy Eva Solo (fot. 35), dostępne na
FOT. 33

A GARDEN FOR ANIMALS

which reflects excessive sun. The entrance to the

stronie czerwonamaszyna.pl, także chronią ptaki

birdhouse and the roof are made of synthetic

przed nadmiernym nasłonecznieniem. Są zbudo-

materials so that the bird will not get burned

wane z powlekanej masy ceramicznej, która odbija

entering the house.

nadmiar promieni słonecznych. Wejście do budki
i dach są zbudowane z tworzywa sztucznego –
ptak nie oparzy się wchodząc do swojego
mieszkania.

FOT. 34

FOT. 35
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Problemy opierzonych mieszkańców miast
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Feathered city residents' troubles come not

pojawiają się nie tylko latem. Zimą jest im o wiele

only in the summertime, however. In the winter

trudniej znaleźć pożywienie. Ptasie Miasto

it is much more difficult to find food. Bird City

(fot. 36) autorstwa Jana Buczka to świeże spojrze-

(fot. 36), designed by Jan Buczek, is a fresh look

nie na karmniki dla ptaków. Projekt jest inspirowa-

at bird feeders. The design is inspired by architec-

ny architekturą i urbanistyką. Obiekt jest syntezą

ture and urban planning. The pieces synthesize

typowych miejskich form i kształtów. Jest zrobio-

typical urban forms and shapes. They are made

ny ze stali i drewna.

of steel and wood.

Z kolei karmniki wspomnianej firmy Eva Solo

The feeders by the above-mentioned Eva Solo

(fot. 33) są zbudowane z samodozujących szkla-

(fot. 33), in turn, are built of glass containers that

nych pojemników. Gdy ptaki wyskubią wszystkie

automatically provide doses. When birds have

ziarenka, następna porcja zsuwa się na talerz.

pecked all the seeds, the next portion falls onto the

Karmnik można łatwo wbić w podłoże dzięki

plate. The steel leg makes the feeder easy to plant

stalowej nóżce.

in the ground.

FOT. 36 (STRONA OBOK)
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Sadzenie roślin i opieka nad zielenią ma

Gardening also has a very strong social

także bardzo silny wydźwięk społeczny.

aspect. It provides a sense of community,

Praca w ogrodzie daje poczucie wspólno-

fills the time, and encourages physical

ty, wypełnia czas oraz sprzyja wysiłkowi

activity. Ethnographers, cultural anthro-

fizycznemu. Przez wiele miesięcy etno-

pologists, ethnobotanists, art historians,

grafowie, antropologowie kultury, etno-

and other researchers have spent many

botanicy, historycy sztuki oraz inni bada-

months examining the phenomenon of

cze odkrywali fenomen działek

garden plots, of which Poland has about

pracowniczych, których jest w Polsce

a million.

około miliona.
W ramach projektu Dzieło-działka (fot. 37) zespół

For the Dzieło-działka (fot. 37) project the team

poznawał świat działek i działkowców

investigated the world of garden plots and their

w Krakowie, Wrocławiu i Katowicach. Inicjatorem

owners in Krakow, Wrocław, and Katowice. The

było Muzeum Etnograficzne w Krakowie, które

initiator was the Ethnographic Museum in Krakow,

prowadziło przedsięwzięcie w latach 2009–2012.

which ran the undertaking from 2009–2012. The

Zespół projektu skupił się m. in. na badaniu relacji

project team focused on researching the aesthetics

między działką, a jej użytkownikami. Ponad sie-

and the effects of garden plots on their users. Over

demdziesięciu działkowców wraz ze znajomymi

seventy garden plot owners with their families and

i rodzinami uczestniczącymi w spotkaniach,

friends, participated in the meetings, sharing their

podzieliło się swoimi doświadczeniami z uprawy

urban gardening experiences. The researchers

miejskich ogródków. Badacze zgłębiali ten feno-

explored this phenomenon through conversation,

men poprzez rozmowę, współdziałanie oraz obser-

cooperation, and watching the owners of the plots

wację. Owocem spotkań z miejskimi ogrodnikami

in action. The fruit of these meetings with the

stała się niemal czterystustronicowa książka,

gardeners was an exhibition, a book of almost four

wystawa oraz kolekcja obiektów wytworzonych

hundred pages, a collection of objects created in

na działkach i z nimi związanych, a także udział

and for garden plots and the debate about their

w debacie społecznej na temat przyszłości ogród-

future in Poland.

ków działkowych w Polsce.

FOT. 37
(ALEKSANDER DURAJ, MUZEUM ETNOGRAFICZNE
W KRAKOWIE)

Inny projekt badawczy to Niewidzialne miasto.
Jego autorzy przyjrzeli się m.in. ogrodom – zarówno tym znajdującym się przy domach prywatnych,
jak i w przestrzeniach publicznych.
Dzięki projektowi skategoryzowano i opisano
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Another research project is Invisible City. Its
designers looked at gardens, both in private yards
and in public spaces.
The project categorized and described the spaces that are created and changed through the inhabitants' work. The list did not include urban invest-

przestrzenie, które powstają i zmieniają się

ments or work done by local councils. They tried to

w wyniku ingerencji mieszkańców. W spisie nie

define and name grass-roots urban interventions.

znalazły się bowiem inwestycje miejskie czy też

These were divided into several categories,

prace wykonane przez samorządowców. Starano

depending on their function. In the “Garden sec-

się określić i nazwać interwencje miejskie, które

tion”, divisions were made into utilitarian gardens,

powstają oddolnie. Podzielono realizacje na kilka

which serve their users' needs, recreational ones,
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kategorii różniących się funkcjonalnością. W sekcji

as places to rest and relax, and decorative ones,

„Ogrody” doszukano się podziału na ogródki utyli-

using flora to make the world more beautiful.

tarne, które spełniają potrzeby ich użytkowników,

The outcome of the study is a web site and a publi-

rekreacyjne – jako miejsca relaksu i odpoczynku;

cation, edited by Marek Krajewski, in which we

dekoracyjne – wykorzystujące florę do upiększa-

find the conclusions of the authors in search of the

nia rzeczywistości. Owocem badań jest strona

“Invisible City.”

internetowa oraz publikacja wydana pod redakcją

ning the “art of the garden” research project, in

przez autorów wnioski z poszukiwań

whose framework it creates experimental designs,

„Niewidzialnego miasta”.

temporary gardens, and art installations on the

Od kilku lat pracownia k. prowadzi projekt badaw-

subject of the garden.

czy „szt. ogrodu”, w ramach którego tworzy pro-

In 2010 they published their first annual,

jekty eksperymentalne, ogrody tymczasowe

The Art of the Garden, devoted to the elements.

i instalacje artystyczne o tematyce ogrodowej.

They have organized the Temporary Gardens

W 2010 r. wydali pierwszy numer rocznika
„szt. ogrodu”, poświęcony żywiołom. Organizowali
m.in. Festiwal Ogrodów Tymczasowych oraz

FOT. 38

For several years pracownia k. has been run-

Marka Krajewskiego, w której znajdują się spisane

Akademię Alternatywnej Architektury Krajobrazu.
Eksperymentem socjologicznym można nazwać

Festival and the Alternative Landscape
Architecture Academy, among other projects.
The Supergarden (fot. 38) action, which has
been held in Katowice for several years by the
Katowice Culture Institution – City of Gardens,

akcję Superogród (fot. 38), która od kilku lat jest

might be seen as a sociological experiment.

wdrażana w Katowicach przez Instytucję Kultury

The idea to create an enormous garden on the

Katowice - Miasto Ogrodów. Autorką pomysłu

balconies of Superjednostka in Katowice is the

stworzenia wielkiego ogrodu na balkonach

brainchild of Katarzyna Jendrośka-Goik.

Superjednostki w Katowicach jest Katarzyna

The residents of the largest apartment building

Jendrośka-Goik. Mieszkańcy największego budyn-

in the Silesian capital receive pots with colorful

ku mieszkalnego w stolicy Górnego Śląska co roku

flowers every year. They have to tend to their

otrzymują donice z kolorowymi kwiatami. Muszą

mini-garden, however, if they want the building

jednak dbać o powierzony im mini-ogród, by blok

to “bloom.” The last edition of the action also

znowu „zakwitł”. Ostatnia edycja akcji została

included a picnic for the inhabitants of

poszerzona o piknik dla mieszkańców

Superjednostka, during which they could share

Superjednostki, podczas którego mogli podzielić

their impressions of the Supergarden project.

się swoimi wrażeniami na temat uprawy

The residents of Warsaw, in turn, participated

Superogrodu. Z kolei mieszkańcy Warszawy

in the Fishing project in Moczydło Park, organized

uczestniczyli w projekcie „Wędkowanie” w Parku

by the Forms and Shapes Foundation. Its aim was

Moczydło, zorganizowanym przez Fundację Form

to take design to various groups of audiences and

i Kształtów. Jego celem było wyjście z designem

accustom them to design in the public sphere

do różnych grup odbiorców i oswojenie ich –

through games. One of the designs shown was

poprzez zabawę – z projektowaniem w przestrzeni

Siecisko (fot. 39) by Marta Niemywska and Dawid

publicznej. Jednym z pokazywanych projektów

Grynasz – comfortable armchairs reminiscent

było Siecisko (fot. 39) autorstwa Marty

of hammocks and fishing nets.

Niemywskiej i Dawida Grynasza, czyli wygodne

FOT. 39

fotele, które nawiązują charakterem do hamaków
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i sieci rybackich. Działania na mniejszą skalę orga-
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Smaller-scale work is done by the Warsaw

nizuje warszawska grupa Kwiatkibratki

Kwiatkibratki group (fot. 40, 41, 42). Ula Kasińska,

(fot. 40, 41, 42). Ula Kasińska, Grzegorz Młynarski

Grzegorz Młynarski, and Jakub Kowalewski have

i Jakub Kowalewski od 2012 roku organizują

been organizing events and actions to include

wydarzenia i akcje włączające mieszkańców w zie-

residents in green and sustainable activities since

lone i zrównoważone działania na rzecz lepszego

2012, to increase awareness of how we use shared

zrozumienia i użytkowania wspólnej przestrzeni.

spaces. They produce garden tools and solutions to

Produkują ogrodnicze narzędzia i rozwiązania

facilitate urban gardening, build urban gardens,

ułatwiające miejskie ogrodnictwo, budują miejskie

prepare educational programs for foundations and

ogrody, przygotowują programy dydaktyczne dla

learning centers, run workshops on sustainable

fundacji i placówek oświatowych, przeprowadzają

design for urban dwellers, and social responsibility

warsztaty zrównoważonego projektowania dla

training for companies. This is how they aim to

mieszkańców miast oraz szkolenia społecznej

show that Polish cities can be green from top to

odpowiedzialności biznesu dla firm. W ten sposób

bottom, and life in harmony with nature can also

chcą pokazać, że polskie miasta mogą być zielone

take place in symbiosis with the city and at the

od chodników po dachy, a życie w zgodzie z naturą

pace the city dictates. Kwiatkibratki's initiatives

może odbywać się również w symbiozie z miastem

can help anyone become an urban gardener.

i w rytmie, który to miasto dyktuje. Dzięki inicja-

In their first year of operations, Kwiatkibratki

tywie Kwiatkibratki każdy może zostać miejskim

created kwiatkibratki.pl – The Green Side of the

ogrodnikiem.

City, carried out a series of radio programs on

W ciągu pierwszego roku działalności

urban gardening (Radio Kwiatkibratki), and set up

Kwiatkibratki stworzyły portal kwiatkibratki.pl

an Internet gardening boutique (sklep.kwiatkibrat-

– Zielona Strona Miasta, zrealizowały cykl audycji

ki.pl), where you can find innovative solutions,

o miejskim ogrodnictwie jako Radio Kwiatkibratki

tools, and products from the best “green” designers

i założyły ogrodniczy butik internetowy

around the world.

(sklep.kwiatkibratki.pl), w którym można znaleźć
autorskie rozwiązania oraz narzędzia i produkty
najlepszych „zielonych” projektantów
z całego świata.
FOT. 40

FOT. 41

FOT. 42
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Temat opakowań na nasiona jest rzadko podej-

Designers rarely tackle seed packaging. Piotr

mowany przez projektantów. Zainteresował się

Wiśniewski (fot. 43) became interested, however,

nim Piotr Wiśniewski (fot. 43) i zaproponował całą

putting forward a whole collection of packaging for

kolekcję opakowań na nasiona kwiatów i warzyw.

flower and vegetable seeds. The minimalist forms

Minimalistyczne w formie oznaczenia zawartości

of the content inscriptions in no way affect their

torebek nie tracą na czytelności, wręcz ułatwiają

legibility, they even help you find the plant you are

odnalezienie poszukiwanej rośliny wśród wielu

after. The gardener is left in no doubt as to wheth-

innych. Ogrodnik nie ma wątpliwości, czy sięga po

er he has chosen tomato or sunflower seeds.

nasiona pomidora czy słonecznika.

Prinzessinengarten (fot. 44, 45, 46) is considered

Za projekt wzorcowy, jeżeli chodzi o urban

a model urban gardening design. Nomadisch Grün

gardening, uchodzi Prinzessinengarten

(Nomadic Green) has run this urban garden

(fot. 44, 45, 46).

in an abandoned section of Berlin since 2009.

Prowadzenia ogrodu miejskiego w jednym

FOT. 43
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Moritzplatz Kreuzberg was vacant for over half

z opuszczonych kwartałów Berlina podjęła się

a century. It was tucked in the shadow of the

w 2009 roku grupa Nomadisch Grün (Nomadic

Berlin Wall, not far from a highway intersection.

Green). Moritzplatz Kreuzberg był pustkowiem

The group was joined by friends, activists, and

przez ponad pół wieku. Ukrywał się w cieniu muru

neighbors to clear the garbage from the vacated

berlińskiego, niedaleko skrzyżowania autostrad.

square. The initiators of the idea dreamed of creat-

Grupa wraz z przyjaciółmi, działaczami i sąsiadami

ing a space that would bring people and nature

zaczęła od uprzątniecia śmieci z opuszczonego

together. They were inspired by the vegetable

placu. Inicjatorzy pomysłu marzyli o stworzeniu

gardens in Havana, where agricultura urbana is not

przestrzeni bliskiej ludziom i naturze. Inspiracją

only a way of producing your own vegetables, but

były dla nich ogrody warzywne w Hawanie na

also an urban way of life. Moritzplatz is now an

Kubie, gdzie agricultura urbana jest nie tylko spo-

urban garden, but it also has a cafe, and is a place

sobem produkcji własnych warzyw, ale także

for work, learning and leisure.

sposobem na miejskie życie. Moritzplatz jest teraz
nie tylko miejskim ogrodem, ale także kawiarnią
i miejscem pracy, nauki i wypoczynku.

FOT. 44

FOT. 45

FOT. 46

(COPYRIGHT: MARCO CLAUSEN / PRINZESSINNENGARTEN)
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Nietypowe podejście do sadzenia roślin ma
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Łukasz Roth has an atypical approach to

Łukasz Roth. Zaprojektował biodegradowalną urnę

gardening. He has designed a biodegradable urn

(fot. 48, 49), która ma ukrytą w sobie sakwę na

(fot. 48, 49), which conceals a sack for seeds.

nasiona. Chowając bliską osobę, sadzimy równo-

In burying our loved ones, we also plant a tree.

cześnie drzewo. W symboliczny sposób z ziemi

In a symbolic manner, new life grows from the

kiełkuje nowe życie. Inspiracją dla urny były też

earth. He has designed a biodegradable urn which

starosłowiańskie zwyczaje związane z pochów-

conceals an oak seedling; a means for our loved

kiem zmarłych. Na kopcach pełniących miejsce

ones to be laid to rest with the utmost dignity.

pochówku sadzono dęby, drzewa uznawane przez

Inspired by the Slavic tradition of planting

Słowian za święte. Miały one zapewnić ochronę

a sacred oak tree on the burial mound to protect

duszy zmarłych.

the soul of the deceased, the urn commemorates

Mateforyczne traktowanie ogrodów pojawiło
się także w pracy Anny Schuleit (fot. 47) – artystki,

life with one of nature's most enduring trees.
Anna Schuleit (fot. 47), a visual artist based

pracującej na co dzień w Nowym Jorku. Podczas

in New York, also treats gardening metaphorically.

akcji Bloom użyła 28 tysięcy kwitnących roślin

In one of her projects, Bloom, she worked with

doniczkowych oraz 1700 metrów kwadratowych

28,000 potted, blooming flowers and 5,600 square

ziemi. Projekt miał „zrekompensować” rezyden-

feet of live sod. The project was created to address

tom jednego ze szpitali psychiatrycznych brak

the persistent absence of flowers given to patients

kwiatów. Kwiaty były dedykowane pacjentom

in psychiatric hospital settings, and dedicated to

oraz pracownikom. Po zakończeniu instalacji kwia-

those who had lived in the building, both patients

ty zostały rozdane innym szpitalom, schroniskom

and staff. At the end of the project all flowers were

oraz widzom.

donated and delivered to hospitals, shelters, and
half-way houses.

FOT. 47 (STRONA OBOK)

FOT. 48
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FOT. 49
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