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Streszczenie. Artykuł porusza zagadnienie ogrodnictwa w mieście, mogące być istotnym narzędziem w procesie 
rewitalizacji społecznej i przestrzennej. Celem opracowania jest sprecyzowanie pojęcia ogrodnictwa miejskiego oraz 
przedstawienie jego głównych cech i form przestrzennych. Ponadto zostanie podjęta próba wskazania zadań i funkcji 
ogrodnictwa miejskiego, istotnych zwłaszcza w kontekście rewitalizacji społecznej. Przyjęte założenia będą realizowane 
na podstawie przykładów ogrodnictwa miejskiego z kraju i świata.
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Wstęp

Rewitalizacja jest jednym z najistotniejszych wyzwań 
dla współczesnych miast w Polsce. Zasadniczym podmiotem 
programu rewitalizacji jest lokalna społeczność, natomiast jego 
nadrzędnymi celami powinny być poprawa warunków życia 
tej społeczności, a także umacnianie lokalnej gospodarności 
poprzez przedsięwzięcia związane z aktywizacją organizacji 
pozarządowych i instytucji samorządowych oraz lokalnych 
przedsiębiorców (Ustawa z dnia 9 października 2015 r. 
o rewitalizacji). W tym kontekście wydaje się, że koncepcja 
ogrodnictwa miejskiego może mieć szczególne znaczenie dla 
procesu rewitalizacji.

W Polsce ogrodnictwo miejskie jest obecne przede wszyst
kim za sprawą ogrodów działkowych, które do niedawna 
postrzegane były głównie jako pozostałość ustroju komuni
stycznego. Jednak w ostatnich latach uprawa roślin na terenach 
miejskich zyskuje wielu zwolenników, czego efektem są m.in. 
ogrody społeczne. W obliczu ogólnoświatowego kryzysu eko
nomicznego idea samodzielnego uprawiania warzyw i owoców 
na niezagospodarowanych parcelach w centrach miast może 
przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa żywnościowego 
ich mieszkańców (Food and Agriculture Organisation 2014). 
Ponadto ogrodnictwo miejskie sprzyja pozyskiwaniu świeżych 
produktów i dzięki temu wspiera lokalnych przedsiębiorców 
i korzystnie wpływa na zdrowie mieszkańców miast. Uprawy 
miejskie pozwalają na integrację i aktywizację lokalnej społecz
ności oraz wymianę wiedzy. W przeciwieństwie do popularnych 
w Polsce ogrodów działkowych teren nie jest podzielony na 
działki, ale cały stanowi dobro mieszkańców, którzy wspólnie 
go pielęgnują. Często przestrzeń ogrodu społecznego staje się 
również miejscem wypoczynku, organizowania wydarzeń 
kulturalnych i terapii. Współcześnie hortiterapia traktowana 
jest jako element wspomagający tradycyjne leczenie, zwłasz

cza osób starszych i żyjących w stresie (Latkowska, Miernik 
2012; Adevi, Lieberg 2012). Kolejny istotny aspekt miejskiego 
ogrodnictwa to cyrkulacja wody w mieście. Pozostawianie 
w przestrzeniach zurbanizowanych wolnych gruntów, gdzie 
woda może wsiąkać w glebę, jest warunkiem prowadzenia 
zrównoważonej polityki hydrologicznej (Szczepanowska 
2007; Wolski 2013). Ponadto ogrodnictwo miejskie sprzyja 
tworzeniu zielonej infrastruktury, która jest sprawdzonym 
narzędziem strategicznego planowania (Ahern 2007) i może 
być wykorzystana w celu poprawy miejskich terenów zieleni 
(Tzoulas i in. 2007) poprzez tworzenie nowych lub rewitali
zację zdegradowanych ekosystemów w skali obszaru metro
politalnego. Wreszcie uprawa roślin użytkowych i gatunków 
rodzimych może podnosić walory estetyczne otoczenia, co 
ma również istotne znaczenie dla różnorodności biologicznej 
(LindemannMatthies, Brieger 2016). 

Celem opracowania jest sprecyzowanie pojęcia ogrodnic
twa miejskiego (ang. urban gardening), przedstawienie jego 
głównych cech i form przestrzennych. Ponadto zostanie pod
jęta próba wskazania zadań i funkcji ogrodnictwa miejskiego 
istotnych zwłaszcza w kontekście rewitalizacji społecznej. 
Przyjęte założenia będą realizowane na podstawie przykładów 
ogrodnictwa miejskiego z kraju i świata.

Rewitalizacja społeczna  
a odnowa miasta

Wiele miast boryka się z problemami społecznymi na 
swoim terenie. Rewitalizacja społeczna dotyczy sytuacji, 
kiedy brak jest wewnętrznej indywidualnej identyfikacji 
społeczności i zrównania z kulturą „miejsca”, kiedy funk
cjonuje w świadomości zbiorowej podział na „my” i „oni” 
oraz towarzyszące mu poczucie odrębności. Przedmiotowa 
rewitalizacja niezbędna jest wówczas, gdy brakuje wspólnoty 
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gospodarowania, kooperacji i konkurencji na lokalnym rynku, 
gdzie efekty procesu globalizacji osłabiły utrwalone formy 
tożsamości (społeczność nie identyfikuje się z terytorium, 
które użytkuje, i brak jest świadomości przynależności oraz 
chęci obcowania ze współmieszkańcami).

Owe problemy społeczne przeradzają się w różne kon
flikty i trudności. Widoczne stają się wysoki poziom ubó
stwa i wykluczenia, wysoka stopa długotrwałego bezrobocia 
niski poziom wykształcenia, wysoki poziom przestępczości 
i wykroczeń, wysoki stopień degradacji środowiska, niski 
wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej, a także ni
ski poziom wartości zasobu mieszkaniowego. Konieczne są 
wówczas przedsięwzięcia, które pozwolą na zniwelowanie 
wymienionych komplikacji. Wydzielenie w mieście miejsc 
ułatwiających ludziom kontakty społeczne, zapewniających 
możliwość realizacji aktywności pozadomowych czy umoż
liwiających uzyskanie dodatkowych kompetencji i umiejętno
ści może wspomóc działania naprawcze. Badania prowadzo
ne przez C.Y. Jim i W.Y. Chen (2010); K. Krellenberg, J. Welz 
i S. ReyesPäcke (2014) oraz M. Conederę, A. Del Biaggio, 
K. Seelanda, M. Morettiego i R. Home’a (2015) dowiodły, że 
rewitalizacja obszarów zaniedbanych i przekształcanie ich 
w tereny z dużym udziałem zieleni może przyczynić się do 
wzrostu cen nieruchomości oraz poprawy bezpieczeństwa 
i więzi społecznych na tych terenach.

Należy jednak pamiętać, że do sukcesu rewitalizacji spo
łecznej niezbędne są świadomość i kompetencje w zakresie 
uruchamiania i prowadzenia długofalowego procesu aktywi
zacji i rozwoju lokalnej społeczności. Taką formą aktywizacji 
staje się obecnie np. ogrodnictwo miejskie, które wyzwala 
pozytywne reakcje i relacje społeczne. Często zmiana sposobu 
zagospodarowania miejsca, nadanie mu nowych funkcji czy 
poprawa funkcjonalności, bezpieczeństwa i estetyki otoczenia 
mogą wspomóc negatywne tendencje. Należy zatem takie 
przestrzenie miasta organizować umiejętnie i rozważnie, by 
były one przyjazne dla użytkowników, by zbliżały różne grupy 
wiekowe, by wreszcie społeczność widziała w realizacji zadań 
względem miejsca cel i sens swojego zaangażowania.

Ogrodnictwo miejskie –  
początki, definicja,  
formy przestrzenne i cele

Produkcja żywności na terenach miejskich jest znana od 
początku istnienia miast. Badania archeologiczne wskazują, iż 
była obecna we wszystkich kręgach kulturowych i nie wynikała 
jedynie z zapobiegliwości pojedynczych mieszkańców, ale była 
powszechnie zalecana i wspomagana zarówno przez władców, 
jak i demokratyczne rządy (Palej 2010). Upowszechnianie 
wiedzy dotyczącej uprawy ogrodu oraz popularyzacja nowych, 
nieznanych gatunków roślin użytkowych i ozdobnych nastę
powały także w znaczącym stopniu za przyczyną klasztorów 
(Stępniewska 1993). Nieodłącznym elementem zespołów 
cysterskich były ogrody kuchenne (warzywne), szpitalne 
(ziołowe), sady i winnice (Milecka 2013). Rośliny użytkowe 
stanowiły również istotny element kompozycji ogrodowych 
późniejszych epok (Majdecki 2007). Wyraźne wyeliminowa
nie działalności rolniczej z terenów miast nastąpiło w okresie 
rewolucji przemysłowej ze względów sanitarnych oraz prywa

tyzacyjnych. W obliczu pogarszających się warunków życia 
robotników miast przemysłowych zrodziła się idea miasta 
ogrodu (Szczepańska 2011; Wowrzeczka 2014). W okresie 
I i II wojny światowej, w związku z powołaniem mężczyzn 
do wojska i zwiększonym zapotrzebowaniem na żywność, 
powstawały na prywatnych posesjach, podwórkach i w parkach 
tzw. ogrody zwycięstwa (ang. victory gardens). W 1943 roku 
w Stanach Zjednoczonych funkcjonowało ok. 50 mln ogro
dów, w których produkowano ponad 40% wszystkich warzyw 
konsumowanych przez cywilów (Aspray, Royer, Ocepek 2014). 
Natomiast na terenach przyszkolnych w celach edukacyjnych 
i zdrowotnych oraz dla podtrzymania więzi z naturą zakładano 
ogrody szkolne (ang. school gardens).

Współczesna silna urbanizacja miast oraz degradacja 
środowiska sprawiają, że wymagane są działania w zakresie 
zrównoważonego rozwoju, zielonej infrastruktury i rewi
talizacji, a idea ogrodnictwa miejskiego wpisuje się w ich 
założenia, gdyż może przyczyniać się do poprawy relacji 
środowiskowych, gospodarczych, przestrzennych oraz spo
łecznych. Warto zauważyć, że wraz ze wzrostem urbanizacji 
coraz więcej ludzi będzie mieszkać w budynkach pozbawio
nych prywatnych ogrodów, zatem ogrodnictwo miejskie może 
rekompensować te straty, dostarczając wrażeń i doświadczeń 
przeżywanych w ogrodach przydomowych (Clayton 2007). 
Kontakt z zielenią i naturą wpływa pozytywnie na zdrowie 
człowieka, hobbystyczne ogrodnictwo jest również formą 
takiego kontaktu, a zatem jest przykładem pożądanej aktyw
ności. Zaobserwowano, że nawet krótki kontakt z naturalnym 
otoczeniem znacznie poprawia zdolność do koncentracji, 
w przeciwieństwie do kontaktu ze środowiskiem miejskim 
(Berman, Jonides, Kaplan 2008). Uprawianie ogrodu zwiększa 
też uczucie satysfakcji i szczęścia. Wywiady przeprowadzone 
wśród ludzi zajmujących się hobbystycznie ogrodnictwem 
wykazują, że są oni szczęśliwsi i bardziej zadowoleni z życia 
od tych, którzy nie zajmują się taką działalnością (Waliczek, 
Zajicek, Lineberger 2005). 

Ogrodnictwo (zwane także hortologią) jest jedną z dyscy
plin naukowych w obrębie dziedziny naukowej – nauk rolni
czych (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin 
nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych). 
W sferze naukowej i gospodarczej jest wyspecjalizowanym 
sektorem rolnictwa obejmującym uprawę i hodowlę roślin 
warzywnych (warzywnictwo), sadowniczych (sadownictwo) 
i ozdobnych (kwiaciarstwo) oraz sadzonek (szkółkarstwo), 
a także projektowanie, urządzanie i pielęgnowanie terenów 
zieleni na obszarach zurbanizowanych oraz architekturę 
krajobrazu (ryc. 1). 

Ogrodnictwo miejskie (ang. urban gardening) to trend 
społeczny polegający na uprawianiu różnego rodzaju roślin 
w szeroko rozumianej przestrzeni miejskiej w celu dostarcza
nia lokalnie produkowanej żywności mieszkańcom miasta, 
edukacji najmłodszych, zawiązywania się więzi społecznych 
i poprawy jakości przestrzeni publicznych. Należy podkreślić, 
że tak interpretowane ma podrzędny charakter w stosunku 
do występującego w literaturze szerszego pojęcia rolnictwa 
miejskiego (ang. urban farming, urban agriculture), które jest 
postrzegane jako działalność polegająca na świadomym i ce
lowym sterowaniu procesami biologicznymi roślin i zwierząt, 
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aby wytwarzać produkty żywnościowe i nieżywnościowe za
równo na cele komercyjne, jak i na potrzeby własne. Odby
wa się ono wewnątrz miast oraz na obszarach przestrzennie 
i funkcjonalnie z nimi związanych. W procesach produkcyj
nych wykorzystywane są zasoby naturalne, materialne, jak 
również zasoby pracy oraz usługi występujące głównie na te
renie miasta i strefy podmiejskiej (Sroka 2014). Warto zauwa
żyć, że ogrodnictwo miejskie jest charakterystyczne zarówno 
dla społeczeństw biednych, jak i bogatych ekonomicznie i za
leżnie od typu społeczeństwa„konsumenta” może przyjmo
wać różne formy oraz być ukierunkowane na odmienne cele 
(tab. 1). Ponadto w zależności od specyfiki przestrzeni miasta 
lub jego fragmentów współczesne ogrodnictwo miejskie może 
polegać i na spontanicznym wykorzystywaniu niezagospoda
rowanych skrawków ziemi, i na planowym tworzeniu funk
cjonalnie powiązanych z otoczeniem ogrodów tematycznych, 
a w przyszłości na realizowaniu już dziś powstających projek

tów agrourbanistycznych – zaawansowanych technologicznie 
farm, a nawet całych agromiast. B. Wowrzeczka (2014), ana
lizując rozwiązania przestrzenne farm miejskich na terenach 
rewitalizowanych, stwierdza, że typologia układów zagospo
darowania przestrzennego pokrywa się w wielu przypadkach 
z typologią form miasta, może jednak zawierać odrębne for
my. Najczęściej w koncepcjach nowych miast występują roz
wiązania centralne i linearne, w miastach już istniejących są 
to natomiast formy korytarzowe, wyspowe oraz punktowe: 
wertykalne lub horyzontalne, w układzie sieciowym lub nie
regularnie rozproszonym na dużym obszarze. 

Obecnie jedną z najczęstszych form ogrodnictwa miejskie
go jest ogród społeczny lub wspólnotowy (ang. community 
garden), obszar zazwyczaj na terenie miasta, który znajduje się 
we wspólnej przestrzeni publicznej, stworzony i prowadzony 
przez mieszkańców połączonych więzią wynikającą z poczucia 
przynależności do jednego miejsca lub jednej idei. Rozwiązania 
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Ryc. 1. Ogrodnictwo na tle dziedzin nauki i gospodarki

Źródło: opracowanie własne
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i działania prowadzone przez daną społeczność na wyzna
czonym terenie skupiają się wokół tworzenia i utrzymywania 
ogrodu, często warzywnego lub owocowego, w połączeniu 
z ogrodem kwiatowym lub ziołowym, z którego plonów 
korzystać mogą wszyscy członkowie społeczności. Rośliny 
sadzone są w gruncie, pod tunelami, w pojemnikach lub na 
podwyższonych rabatach. Ogród jest prowadzony według usta
lonych i przyjętych przez społeczność zasad, natomiast goście, 
którzy go odwiedzają, przestrzegają prostego, opracowanego 
przez społeczność regulaminu. Ogrody sąsiedzkie tworzone 
są zwykle pod kierunkiem grupy inicjatorów albo organizacji 
non profit w celu poprawy warunków życia mieszkańców i za
cieśnienia więzi społecznych. Ich działalność jest wspierana 
przez stowarzyszenia i fundacje. Teren, na którym są zakładane, 
może być udostępniany bezpłatnie przez jednostkę, do której 
należy, bądź dzierżawiony odpłatnie (Latkowska 2012). Ogro
dy wspólnotowe często tworzone są w uboższych częściach 
miast, gdzie mieszka wiele osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, lub w dzielnicach zamieszkanych przez imigran
tów. W Niemczech popularne są ogrody „wielokulturowe” 
(niem. Interkulturelle Gärtens), zakładane z myślą o integracji 
ludności napływowej. Ogrody sąsiedzkie odgrywają również 
istotną rolę w życiu osób starszych i niepełnosprawnych, 
stanowiąc miejsce biernego i aktywnego wypoczynku, spot
kań towarzyskich, a także wydarzeń kulturalnych. Ideą tych 
ogrodów jest motywowanie członków lokalnej społeczności 
do angażowania się w pracę dla dobra ogółu, dbania o swoje 
otoczenie i poszanowania wspólnej własności, ale przede 
wszystkim dawanie poczucia dumy z efektów wspólnej pracy. 
Wytwarzane produkty wykorzystywane są przez członków 
społeczności na własne potrzeby lub sprzedawane. Praca 
w ogrodzie ma również aspekt edukacyjny i proekologiczny. 

Interesującym przykładem ogrodu społecznego jest 
Prinzessinnengärten w Berlinie, który powstał w 2009 roku 
w dzielnicy Kreuzberg z inicjatywy Stowarzyszenia Noma
disch Grün. Ogród zajmuje powierzchnię ok. 6 tys. m2 i jest 
dzierżawiony odpłatnie. Rośliny są uprawiane w skrzyniach, 
donicach, workach czy kartonach po napojach. Na terenie 
ogrodu znajdują się ule i kompostowniki, niewielkie inspekty 
oraz zbiorniki wody deszczowej. Dla użytkowników ogrodu 
zorganizowano zacienione miejsca do wypoczynku i spotkań 
oraz plac zabaw, działają tu także kawiarnia i restauracja, która 
oferuje dania przygotowywane na bazie produktów z ogrodu, 
organizowane są cykliczne imprezy ogrodnicze oraz warsztaty 

kulinarne, a szczególną wagę przywiązuje się do edukacji 
ekologicznej. 

Przykładem ukierunkowania ogrodnictwa miejskiego na 
cele produkcyjne są ogrody społeczne w Detroit. Miasto to było 
przez dekady amerykańską stolicą motoryzacji, zbudowały je 
zlokalizowane tam fabryki Forda i General Motors – zapew
niały miejsca pracy, czym przyciągały nowych mieszkańców, 
stymulowały budownictwo oraz inwestycje. Przyczyn ogłosze
nia bankructwa Detroit w 2013 roku należy upatrywać m.in. 
w deindustrializacji i kryzysie przemysłu samochodowego, złej 
polityce przestrzennej, stopniowym przenoszeniu się życia na 
suburbia i uzależnieniu od samochodu oraz w niewłaściwej 
polityce podatkowej (Fularz 2013). Detroit w 1950 roku liczyło 
1,8 mln osób, w 2012 – ok. 713 tys.; utrata populacji w tym okre
sie wynosi 60% (Maciejewska, Turek 2014), tym samym miasto 
stało się przykładem tzw. miasta kurczącego się (ang. shrinking 
city). Wydaje się, że w najbliższym czasie jednym z największych 
wyzwań polityki rozwoju wielu ośrodków miejskich, również 
w Europie, będzie przezwyciężenie negatywnych skutków tego 
procesu. Zachodzi zatem konieczność formułowania i reali
zacji nowych strategii rewitalizacji „kurczących się” miast na 
różnych poziomach zarządzania rozwojem. Zdaniem P. Cie
siółki i E. Jaroszewskiej (2010) kluczowymi zadaniami władz 
miast i regionów powinny być współpraca z mieszkańcami, 
właściwe zarządzanie procesem, indywidualne podejście do 
każdego przypadku, a przede wszystkim przekonanie lokalnej 
społeczności, że „kurczenie się” może również oznaczać nowe 
możliwości rozwoju. Przypadek Detroit pokazuje, że ogrod
nictwo miejskie jest realnym sposobem na ratowanie miasta. 
Bezrobotni postanowili uprawiać leżącą odłogiem ziemię. 
Warzywa i owoce sadzą w dawnych przydomowych ogrodach 
albo w miejscu zburzonych budynków. Zakładają ogrody 
społeczne i sąsiedzkie spółdzielnie rolnicze – część plonów 
konsumują, a część sprzedają. W 2013 roku w mieście istniały 
1172 ogrody (ryc. 2), w tym 61% stanowiły ogrody rodzinne, 
28,7% – ogrody społeczne, 5,8% – spółdzielnie ogrodnicze, 
a 4,5% – ogrody szkolne (zob. https://detroitography.com). 

Opracowany dla Detroit master plan ma na celu stworze
nie nowych podstaw rozwoju prywatnego biznesu, opar tych 
się m.in. na rozwiązaniach wykorzystujących energię odna
wialną, produkcji żywności, włączeniu rolnictwa, ale także na 
mieszkalnictwie jedno i wielorodzinnym, tworzeniu sąsiedz
kich i komunalnych centrów aktywności czy ośrodków ba
dawczych, stosowaniu technologii medycznej, renowacji i ad
aptacji historycznych struktur (The Bloody Run Creek green-
way redevelopment project 2011). Aby osiągnąć przyjęte cele, 
zakłada się stopniowe ograniczanie skali rolnictwa miejskie
go na rzecz otwartych przestrzeni miejskich z udziałem zie
leni i wody (ryc. 3).

Wzorem zachodnioeuropejskich doświadczeń również 
w polskich miastach powstają ogrody społeczne. Jednym 
z przykładów może być Poznań. Projekty 6 ogrodów społecz
nych wykonane przez L. Dawidowicz i M. Lorenca (2016) dla 
kilku poznańskich dzielnic pokazują, że rewitalizacja zanie
dbanych miejsc, ich przemiana lub czasami tylko niewielka 
interwencja mogą istotnie ożywić przestrzeń, która stanie 
się ważnym miejscem spotkań mieszkańców. Okazało się, że 
inicjując zakładanie ogrodów na opustoszałych, zaśmieconych 
i zapomnianych terenach, udało się te miejsca ożywić nie tylko 

Tab. 1. Cele ogrodnictwa miejskiego – hierarchia ważności

Społeczności ubogie  
ekonomicznie

Społeczności bogate  
ekonomicznie

1. Produkcja żywności. 1. Aktywizacja  
i integracja społeczna.

2. Poprawa sytuacji  
finansowej/zdrowotnej.

2. Poprawa przestrzeni 
publicznej.

3. Aktywizacja  
i integracja społeczna. 3. Edukacja i rekreacja.

4. Edukacja i rekreacja. 4. Produkcja żywności.

Źródło: opracowanie własne
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Ryc. 2. Struktura funkcjonalno-przestrzenna ogrodów w Detroit

Źródło: https://detroitography.com

Ryc. 3. System terenów otwartych w Detroit

Źródło: https://detroitography.com
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poprzez wprowadzenie zieleni i małej architektury, ale także 
przez zachęcenie mieszkańców, przechodniów, a nawet tury
stów do spontanicznego i aktywnego włączenia się do akcji. 
Poprzez wspólne porządki, sadzenie roślin czy też tworzenie 
mebli ogrodowych uczestnicy procesu mogli się poznać, 
zintegrować i twórczo zaktywizować. Niestety jedynie 3 z 6 
ogrodów przetrwały próbę czasu, działają okazjonalnie, a ich 
obecny stan wymaga interwencji (ryc. 4). Brak pojemników 
z roślinnością wskazuje na ograniczoną aktywność ogrodniczą 
użytkowników ogrodu, z kolei zaniedbane elementy infra
struktury wypoczynkowej oraz liczne śmieci mogą świadczyć 
o aktualnym braku zainteresowania mieszkańców podjętą 
wcześniej inicjatywą. 

Kolejną współczesną formą zieleni, wpisującą się w ideę 
ogrodnictwa miejskiego, są parki kieszonkowe (ang. pocket 
parks), czyli niewielkie założenia zieleni tworzone na nieza
budowanych parcelach w silnie zurbanizowanych częściach 

miast (Blake 2016), a więc tam, gdzie ziemia jest zwykle bar
dzo droga, co powoduje, że tego typu miniparki są jedynymi 
rozwiązaniami, by stworzyć nowe przestrzenie publiczne 
bez konieczności przebudowy na dużą skalę. Ta koncepcja 
szczególnie dobrze sprawdziła się na silnie zurbanizowanych 
terenach Nowego Jorku. Jedną z najstarszych i najpopular
niejszych realizacji jest Paley Park, utworzony na Manhattanie 
w 1967 roku. Mimo powierzchni zaledwie 390 m2 jest chęt
nie odwiedzany przez okolicznych pracowników, turystów 
i przechodniów. W ramach projektu powstał m.in. sztuczny 
wodospad, który stanowi fizyczną i akustyczną barierę dla 
hałasu dobiegającego z otoczenia. Dobrym przykładem jest 
również Londyn, gdzie opracowano specjalny projekt stano
wiący element programu London’s Great Outdoors, służący 
poprawie wyglądu ulic, parków i placów (ryc. 5). Jego celem 
było utworzenie do 2015 roku na terenie miasta 100 nowych 
parków kieszonkowych lub rozwinięcie już istniejących. Po
mysłodawcy mogli otrzymać od władz granty w wysokości 
od 5 do 20 tys. funtów. Pojawiły się zróżnicowane projekty, 
od odnowy zieleni na cmentarzach do „jadalnych” przystan
ków autobusowych, wokół których posadzono warzywa. Parki 
kieszonkowe są także tworzone na mniej zurbanizowanych 
obszarach. Zjawisko to dobrze ilustruje North Hampshire 
w Wielkiej Brytanii – na terenie hrabstwa liczącego niecałe 
700 tys. mieszkańców utworzono ponad 80 takich przestrzeni. 
Władze promują ideę parków kieszonkowych i zachęcają do 
ich tworzenia: „Jeżeli nie mieszkasz w pobliżu parku kie
szonkowego, może sam zechcesz go stworzyć?”. Chętni mogą 
skorzystać z przygotowanego specjalnie w tym celu poradnika 
lub też zwrócić się do wyznaczonego urzędnika ds. parków 

Ryc. 4. Widok na ogród społeczny na Wildzie w Poznaniu w 2015 i 2016 roku 

Fot. M. Szczepańska

Problemy Rozwoju Miast • Kwartalnik Naukowy Instytutu Rozwoju Miast 
Rok XIII, Zeszyt III/2016, s. 33 – 43



N
A

U
K

A

39

kieszonkowych (http://urbnews.pl). Na terenie Polski można 
wskazać kilka podobnych obiektów w Łodzi oraz Warszawie. 
Parki kieszonkowe często jednak są zakładane nieoficjalnie, 
jedynie na warunkach umowy sąsiedzkiej, dlatego trudno jest 
jednoznacznie określić skalę zjawiska.

Innym atrakcyjnym i coraz bardziej popularnym sposobem 
na wprowadzenie roślin ozdobnych i użytkowych do prze
strzeni miasta są parklety (ang. parklets). Jest to rozszerzenie 
chodnika na obszar jezdni, a dokładnie miejsc parkingowych, 
w celu utworzenia przestrzeni wypoczynkowej dla przechod
niów. W Chicago 80% przedsiębiorców prowadzących lokale 
w sąsiedztwie parkletu odczuło zwiększenie się ruchu i odno
towało nawet 10, 20procentowy wzrost przychodów (http://
www.miasto2077.pl). Jeden z pierwszych parkletów w Polsce 
powstał w 2016 roku w Łodzi dzięki staraniom Fundacji Nor
malne Miasto FENOMEN (ryc. 6).

We współczesnym mieście istnieje wiele przestrzeni, 
w których można realizować ideę ogrodnictwa miejskiego, 
w efekcie czego powstają różnorodne formy ogrodów (ryc. 7). 
Należy zaznaczyć, że zarówno w tekście, jak i na schemacie 
zostały zaprezentowane podstawowe formy ogrodów dla 
poszczególnych terenów miasta, a omawiane typy ogrodów 
mogą przenikać się przestrzennie i funkcjonalnie. W zależności 
od specyfiki otoczenia oraz użytkowników dany ogród może 
pełnić wiele funkcji, np. ogród mobilny może być jednocześnie 
ogrodem edukacyjnym. Jedną z podstawowych przestrzeni 
w mieście są tereny zabudowy mieszkaniowej – dla ogrodnic
twa miejskiego cenne będą zarówno przestrzenie prywatne, 

np. balkony, tarasy, dachy, jak i publiczne, np. podwórze lub 
przestrzeń międzyblokowa. Na terenach zabudowy miesz
kaniowej szczególnymi formami ogrodowymi będą ogrody 
doniczkowe, sąsiedzkie i kieszonkowe. Atrakcyjną przestrzenią 
miasta do realizacji idei ogrodnictwa miejskiego mogą być 
także tereny komunikacji: chodniki, ulice i pobocza dróg, 
a nawet wiaty przystankowe – tu szczególne zastosowanie 
znajdą parklety oraz ogrody jadalne. Na terenach zieleni 
miejskiej, takich jak skwery, fragmenty parków oraz ogrodów 
działkowych, podstawową formą realizującą zadania ogrod
nictwa miejskiego będzie ogród społeczny. Natomiast tereny 
usług będą charakteryzowały się znaczną różnorodnością 

Ryc. 5. Parki kieszonkowe w Londynie

Źródło: https://www.london.gov.uk

Ryc. 6. Parklet w Łodzi

Źródło: http://www.skyscrapercity.com

Problemy Rozwoju Miast • Kwartalnik Naukowy Instytutu Rozwoju Miast 
Rok XIII, Zeszyt III/2016, s. 33 – 43

http://urbnews.pl
http://www.miasto2077.pl
http://www.miasto2077.pl
https://www.london.gov.uk
http://www.skyscrapercity.com


N
A

U
K

A

40

ogrodów towarzyszących (szkołom, szpitalom, więzieniom 
lub domom opieki itp.), gdyż poszczególne instytucje będą 
preferowały odmienne typy ogrodów. Do najpowszechniej
szych w tej grupie należą ogrody jadalne, edukacyjne, lecznicze 
i terapeutyczne. Również tereny aktywizacji gospodarczej, np. 
dziedzińce i dachy hoteli, restauracji, biurowców, wykazują 
znaczną różnorodność form ogrodowych, a do podstawowych 
należy zaliczyć ogrody integracyjne, wypoczynkowe i jadalne. 
Specyficzną przestrzeń miasta stanowią tereny niezagospoda
rowane, ale o docelowo określonej funkcji, na których ogrody 
mają charakter tymczasowy lub mobilny. Odrębną kategorię 
stanowią tereny problemowe, np. przestrzeń poindustrialna, 
powojskowa lub porolna – tu szczególną formą mogą być tzw. 
ogrody pamięci lub farmy miejskie. 

Warto zauważyć, że przypisane poszczególnym lokaliza
cjom formy ogrodów mogą powstać dzięki inicjatywie różnych 
osób i są skierowane do określonego odbiorcy, co pozwala 
formułować konkretny program (terapeutyczny, edukacyjny, 
integracyjny itp.), a tym samym realizować specyficzne funkcje 
oraz zadania (tab. 2). Do potencjalnych inicjatorów ogrodnic
twa miejskiego należą grupy sąsiedzkie, wspólnoty mieszka
niowe, fundacje non profit, instytucje i organizacje rządowe, 
właściciele gruntów i budynków oraz podmioty gospodarcze, 
a także władze miejskie. Natomiast wśród użytkowników 
ogrodów należy wymienić mieszkańców budynków, dzielni
cy lub miasta, ale także osoby będące przejazdem – turystów 
i przechodniów. Inną szczególną grupę odbiorców stanowią 
osoby starsze, niepełnosprawne, chore, rodziny z dziećmi oraz 

Ryc. 7. Ogrodnictwo miejskie w przestrzeni miasta

Źródło: opracowanie własne

Tereny  
rewitalizowane  

śródmiejskie

Ogrody doniczkowe

Ogrody sąsiedzkie

Ogrody kieszonkowe

Parklety,  
ogrody jadalne  

(typu take away)

Ogrody społeczne

Ogrody jadalne, 
edukacyjne, lecznicze, 

terapeutyczne

Ogrody wypoczynkowe, 
integracyjne, jadalne

Ogrody tymczasowe, 
mobilne, pływające

Ogrody pamięci,  
farmy miejskie

Balkony, parapety, 
tarasy, dachy

Podwórka, dziedzińce

Parcele międzyblokowe

Wiaty przystankowe,  
fragmenty ulic,  

chodników (miejsca 
parkingowe)

Skwery, zieleńce, 
fragmenty parków 

i ogrodów działkowych

Tereny towarzyszące 
szkołom, szpitalom, 
więzieniom, domom 
opieki, urzędom itp.

Dachy i dziedzińce firm, 
hoteli, restauracji

Tereny o docelowo 
określonej funkcji 

Tereny poprzemysłowe, 
powojskowe, porolne, 

poportowe

Tereny zabudowy 
mieszkaniowej 

Tereny  
komunikacji

Tereny  
zieleni

Tereny  
usług

Tereny działalności 
gospodarczej

Tereny  
niezagospodarowane

Tereny  
problemowe
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Tab. 2. Podstawowe lokalizacje i formy przestrzenne ogrodnictwa miejskiego, grupy jego inicjatorów i odbiorców oraz funkcje w re-
witalizowanej przestrzeni miejskiej

Typy  
przestrzeni 

miejskiej

Główne lokalizacje 
i towarzyszące im 

formy przestrzenne 
ogrodów

Potencjalny  
inicjator –  
„opiekun” 

Najważniejsze  
grupy odbiorców –  

„konsumentów” 
(miejskich  

ogrodników)

Podstawowe funkcje  
w procesie rewitalizacji –  

„produkt”

Te
re

ny
  

za
bu

do
w

y 
m

ie
sz

ka
ni

ow
ej

Balkony, parapety, 
tarasy, dachy –  
tzw. ogrody  
doniczkowe

Osoby prywatne, 
gospodarstwa 
domowe

Rodzina, przyjaciele, 
sąsiedzi,  
przechodnie

– pozyskiwanie świeżej, lokalnej 
żywności (zioła, warzywa, 
owoce), sadzonek, nasion;

– organizacja wolnego czasu

Podwórka,  
dziedzińce –  
tzw. ogrody  
sąsiedzkie

Mieszkańcy  
budynku

Mieszkańcy budynku – 
sąsiedzi (osoby  
starsze, chore, 
rodziny z dziećmi, 
młodzież), rodzina, 
przyjaciele

– poprawa relacji sąsiedzkich;
– integracja i aktywizacja  

społeczna;
– organizacja wolnego czasu;
– terapia

Parcele  
międzyblokowe – 
tzw. ogrody  
kieszonkowe

Władze miejskie, 
właściciele gruntów 
i budynków,  
mieszkańcy  
sąsiednich  
budynków

Mieszkańcy dzielnicy –  
sąsiedzi (osoby  
starsze, chore, rodziny 
z dziećmi, młodzież), 
rodzina, przyjaciele, 
przechodnie

– tworzenie wizerunku  
dzielnicy;

– aktywizacja i integracja; 
– wzrost wartości  

nieruchomości

Te
re

ny
  

ko
m

un
ik

ac
ji Wiaty przystankowe,  

fragmenty ulic, 
chodników,  
poboczy –  
tzw. parklety

Władze miejskie, 
właściciele gruntów 
i budynków, lokalni 
przedsiębiorcy

Mieszkańcy miasta – 
sąsiedzi (osoby  
starsze, chore, rodziny 
z dziećmi, młodzież), 
przechodnie  
oraz turyści

– tworzenie miejsc przyjaznych 
mieszkańcom  
i przechodniom; 

– wzrost dochodów lokalnych 
podmiotów gospodarczych;

– poprawa wizerunku ulicy

Te
re

ny
  

zi
el

en
i

Skwery, zieleńce, 
fragmenty parków, 
ogrodów  
działkowych –  
tzw. ogrody  
społeczne

Władze miejskie, 
właściciele gruntów 
i budynków,  
mieszkańcy,  
nieformalne grupy, 
organizacje  
społeczne

Mieszkańcy miasta, 
turyści

– integracja i aktywizacja  
społeczna; 

– organizacja wydarzeń  
kulturalnych;

– organizacja wolnego czasu; 
– terapia;
– edukacja ekologiczna

Te
re

ny
  

us
łu

g 
i a

kt
yw

no
śc

i g
os

po
da

rc
ze

j Dachy budynków 
firm, hoteli,  
restauracji –  
tzw. ogrody  
odwrócone

Właściciele  
podmiotów  
gospodarczych,  
organizacje  
społeczne

Pracownicy,  
klienci podmiotu 
gospodarczego

– poprawa wizerunku  
podmiotu;

– organizacja wolnego czasu 
klientów; 

– poprawa warunków pracy 
osób zatrudnionych; 

– pozyskiwanie świeżej,  
lokalnej żywności 

Tereny towarzyszące 
szkołom, szpitalom, 
więzieniom, domom 
opieki – tzw. ogrody 
jadalne, kuchenne, 
lecznicze,  
terapeutyczne,  
integracyjne

Instytucje rządowe, 
nieformalne grupy, 
organizacje  
społeczne,  
właściciele gruntu

Uczniowie, pacjenci, 
więźniowie, osoby 
chore i samotne 
oraz innych nacji, 
banki żywności

– edukacja ekologiczna;
– promowanie zdrowego  

trybu życia;
– terapia;
– nauka zawodu;
– pozyskiwanie świeżej,  

lokalnej żywności 

Te
re

ny
  

pr
ob

le
m

ow
e

Tereny o docelowo 
określonej funkcji –  
tzw. ogrody  
tym czasowe,  
mobilne, pływające  
(nomadyczne)

Instytucje,  
nieformalne grupy,  
organizacje  
społeczne,  
właściciele gruntów

Uczestnicy  
wydarzeń  
kulturalnych

– upowszechnianie wiedzy 
ogrodniczej, ekologicznej;

– organizacja wydarzeń  
kulturalnych

Tereny poindustrialne, 
porolne, powojskowe, 
poportowe –  
tzw. farmy miejskie, 
ogrody pamięci

Ogrodnik, rolnik, 
producent, inwestor, 
władze miejskie, 
właściciele gruntów, 
instytucje

Poszukujący pracy, 
branża  
gastronomiczna 

– wzrost aktywności  
gospodarczej;

– pozyskiwanie dochodu

Źródło: opracowanie własne
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młodzież, ponadto osoby wykluczone społecznie. W związku 
z powyższym i przy uwzględnieniu lokalizacji ogrodu moż
na wyznaczyć główne cele i określić potencjalne „produkty” 
ogrodnictwa miejskiego. Okazuje się, że jest to bardzo szeroki 
i różnorodny wachlarz usług, które można pogrupować w na
stępujące podstawowe kategorie: 
– ekologiczne i produkcyjne, 
– edukacyjne i kulturalne, 
– rekreacyjne i turystyczne, 
– terapeutyczne i lecznicze, 
– ekonomiczne i estetyzujące,
– aktywizujące i integrujące społeczność.

Podsumowanie

Charakter współczesnego ogrodnictwa miejskiego jest 
inny niż w jego początkach. Obecnie pozyskiwanie żywności 
nie jest jedynym celem ogrodu, istotne są również różno
rodne usługi wobec społeczeństwa i relacje międzyludzkie 
wynikające z uprawy i pielęgnacji ogrodu. Obszary rolne 
mają istotne znaczenie w przyrodniczej rewitalizacji obszarów 
zurbanizowanych (Giecewicz 2005), natomiast ogrodnictwo 
miejskie może mieć szczególne zastosowanie zarówno w przy
rodniczej, przestrzennej, jak i społecznej rewitalizacji miasta. 
Jak powiedziano, w ramach procesu rewitalizacji kluczowymi 
zadaniami władz miast powinny być współpraca z mieszkań
cami, właściwe zarządzanie procesem, indywidualne podejście 
do każdego przypadku oraz przekonanie lokalnej społeczności, 
że ogrodnictwo miejskie może oznaczać nowe możliwości 
rozwoju (Ciesiółka, Jaroszewska 2010). 

Warto zauważyć, że ogrodnictwo miejskie jest charakte
rystyczne zarówno dla społeczeństw biednych, jak i bogatych 
ekonomicznie. Jest przedmiotem zainteresowania bardzo 
zróżnicowanej grupy społecznej począwszy od mieszkańców 
budynku, ulicy, dzielnicy lub miasta czy osób przyjezdnych – 
turystów i przechodniów, poprzez osoby starsze, niepełno
sprawne, chore, rodziny z dziećmi oraz młodzież, a także 
aktywnych zawodowo, skończywszy na osobach wykluczo
nych społecznie. W zależności od specyfiki przestrzeni mia
sta lub jego fragmentów współczesne ogrodnictwo miejskie 
może polegać zarówno na spontanicznym wykorzystywaniu 
niezagospodarowanych skrawków ziemi, jak i na planowym 
tworzeniu funkcjonalnie powiązanych z otoczeniem ogrodów 
tematycznych, a w przyszłości na realizowaniu już dziś po
wstających projektów agrourbanistycznych – zaawansowanych 

technologicznie farm, a nawet całych agromiast. Współcześnie 
w rewitalizowanych przestrzeniach miast odnotowuje się duże 
zainteresowanie ogrodami społecznymi i kieszonkowymi bądź 
parkletami. Warto zwrócić uwagę również na takie formy, jak 
ogrody towarzyszące różnego rodzaju instytucjom (np. szko
łom, szpitalom, więzieniom) lub podmiotom gospodarczym 
(np. hotelom, restauracjom), a także powstające w przestrze
niach niezagospodarowanych, jednak o docelowo określo
nej funkcji, gdzie tymczasowo ogrodnictwo miejskie może 
funkcjonować. Szczególnym przypadkiem mogą być ogrody 
pamięci, których zadaniem będzie upamiętnienie dawnych 
funkcji danej przestrzeni (np. terenów porolnych, powojsko
wych). Należy zauważyć, że przypisanie form ogrodów po
szczególnym lokalizacjom, a dzięki temu skierowanie ich do 
określonego odbiorcy, pozwala formułować właściwy program 
i realizować specyficzne funkcje oraz zadania rewitalizacyjne. 
Niezwykle różnorodny jest wachlarz „produktów” – usług 
świadczonych przez poszczególne formy ogrodów. Można je 
pogrupować w następujące podstawowe kategorie: ekologicz
ne i produkcyjne, edukacyjne i kulturalne, rekreacyjne i tury
styczne, terapeutyczne i lecznicze, ekonomiczne i estetyzujące 
oraz aktywizujące i integrujące społeczność. 

Wydaje się, że ogrody społeczne mogą mieć szczególne 
znaczenie jako element projektów społecznych w programach 
rewitalizacji mających na celu nie tylko aktywizację i integrację, 
ale też elementarne, uspołecznione działania na rzecz wzrostu 
świadomości przestrzeni, zainteresowania zielenią miejską, 
otoczeniem i działaniami na rzecz poprawy ładu przestrzen
nego. Niepokojący jest jednak tymczasowy charakter wielu 
tych obiektów – spontaniczne sąsiedzkie akcje zazieleniania 
terenu są cenną inicjatywą, lecz pozostawione bez opieki mogą 
negatywnie wpływać na estetykę przestrzeni, a także na relacje 
społeczne. Zatem konieczne jest wskazanie lidera (opiekuna 
ogrodu), przedstawienie regulaminu, a także programu zadań 
dla długiej perspektywy czasowej. Szczególnie ważne, zwłasz
cza w 1. fazie realizacji projektu, jest zabezpieczenie środków 
finansowych na jego realizację oraz wsparcie merytoryczne 
inicjatorów. Należy jednak pamiętać, że ogrodnictwo miej
skie stosowane na obszarach rewitalizowanych ma czasowy 
charakter (również ze względu na cykl wegetacyjny roślin). 
Wydaje się, że po zakończeniu rewitalizacji – ustąpieniu 
problemu i wyjściu z recesji – niektóre ogrody ukształtowane 
w tym procesie powinny ewoluować do form terenów zieleni 
o bardziej trwałych cechach, służąc celom ogólnospołecznym 
i ogólnomiejskim.
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Abstract

The article focuses on the problem of gardening in the city, 
which can be important instrument in the process of the social 
and spatial revitalization. The aim of the study is clarification 
of the concept of urban gardening, presentation of its main at-
tributes and spatial forms. Moreover, it will attempt to identify 

the tasks and functions of urban gardening, which are important 
especially in the context of social revitalization. The aims will be 
implemented based on examples of urban gardening in Poland 
and in the world.
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