
           
 

Warsztat OGRÓDKI DZIAŁKOWE 

a) Prowadzili: Michał Ciesielski, Sylwia Słopak 

b) Uczestników było (na oko): 25 

c) Metody warsztatu: luźna dyskusja, ale bazująca na metodzie rombów. Poza tym 

dodatkowo korzystaliśmy w dyskusji ze slajdów i przygotowanej wcześniej tezy, którą 

wspólnie obaliliśmy. 

d) Główne konkluzje:  

Zdefiniowaliśmy główne problemy związane z ogrodami działkowymi: 

- brak otwarcia ogrodów (skala otwarcia w zależności od lokalizacji we Wrocławiu i 

najbliższego otoczenia ogrodu) 

- brak partnerskiej komunikacji pomiędzy Urzędem Miasta, ogrodami działkowymi, 

NGOsami, Radami Osiedli 

- brak wystarczającej edukacji dotyczącej tematu ogrodów (edukacja szkolna, edukacja 

użytkowników ogrodów, edukacja na terenach ogrodów, ukierunkowana na gości ogrodów, 

którzy w przyszłości mogą być ich użytkownikami) 

- brak profesjonalnej, całościowej inwentaryzacji i waloryzacji ogrodów działkowych pod 

kątem między innymi: potrzeb w zakresie otwarcia ogrodów, potrzeb w zakresie 

dofinansowania otwartych ogrodów, wytycznych do wprowadzania zmian, 

- potrzeba sytuowania ogrodów (nowych i istniejących) w klinach przewietrzających miasto, 

dzięki czemu stałyby się częścią systemu zieleni miasta. Dodatkowym atutem ogrodów w 

klinach jest mała wysokość zieleni, co powoduje lepsze przewietrzanie niż np. lokowanie w 

klinach lasów. 

- zbyt słabe zaznaczenie ogrodów w Studium… Powinny stać się częścią systemu zieleni 

miasta i zostać wyraźnie naniesione na planszy środowiskowej (również w legendzie). 

- brak komórki miejskiej odpowiedzialnej za sprawy ogrodów i koordynującej  działania z 

nimi związane (szczególnie istotne we Wrocławiu, gdzie stanowią one duży procent 

powierzchni miasta). 

- słabe wyposażenie otwartych części ogrodów w takie funkcje, aby były one atrakcyjne 

przez cały rok. 

- problem potrzeby wypracowania standardów przestrzeni wspólnych (aby były one 

chętnie odwiedzane nie tylko przez użytkowników ogródków).  

- problem stworzenia możliwości dla istnienia farm miejskich 

- problem z niedostrzeganiem wartości ogrodów jako odrębnego rodzaju zieleni w mieście, 



           
 

o swojej specyfice  (nie park, nie zamknięte działki, ale coś pośredniego, dodatkowo 

stanowiące miejsce produkcji żywności) 

- niewykorzystanie potencjału okolic pól irygacyjnych jako możliwego miejsca sytuowania 

nowych ogrodów  

- pszczoły w mieście, (kluczowy element w przypadku ogrodów działkowych). 

e) Ewentualne inne pomysły, jakie pojawiły się w trakcie dyskusji. I/lub odpowiedzi na 

zadane pytania: … 

W przypadku warsztatów o ogrodach działkowych udało się to przypadkowo, ale może w 

kolejnych edycjach spróbować większy nacisk położyć na to, żeby pojawiły się grupy osób 

reprezentujące różne spojrzenia na dany ten temat. Na przykład – jak na warsztaty o 

osiedlach grodzonych przyciągnąć tych, którzy chwalą sobie mieszkanie na takim osiedlu?  

f) Ewentualne dodatkowe rekomendacje merytoryczne prowadzącego/prowadzącej 

(oczywiście z zaznaczeniem, że nie są bezpośrednim uzyskiem warsztatu, a późniejszą 

refleksją): 

Niesformułowanym wprost, ale ważnym wnioskiem z warsztatów jest naszym zdaniem 

zmiana podejścia mieszkańców Wrocławia do ogrodów i co za tym idzie – potrzeba zmiany 

polityki Miasta wobec tych terenów. Z postrzegania ich jako niedostępnych obszarów, 

ogródków dla emerytów, stają się obszarami, wobec których pojawia się potrzeba ich 

użytkowania, ale bardziej otwartego, nastawionego na miejsce spotkań, wspólnych działań 

międzypokoleniowych i pozyskania zdrowej żywności.  


