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Mieszkańcy miast są coraz bardziej świadomi korzyści,
jakie zieleń im oferuje, i gotowi aktywnie angażować się
w jej ochronę i utrzymanie. Tam, gdzie mieszkańcy od lat
uczestniczą w ochronie terenów zieleni, powstaje kapitał
społeczny, który można wykorzystać w tworzeniu nowych
rozwiązań. W rozdziale omawiamy praktyki, w ramach
których taka współpraca mieszkańców z miastem miała
miejsce, a zainicjowanie pozytywnych procesów zmian
przyniosło społeczne i środowiskowe korzyści.
Słowa kluczowe: partycypacja społeczna; kapitał społeczny;
planowanie przestrzenne; edukacja ekologiczna; wolontariat
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Wprowadzenie
W rozdziale czwartym koncentrujemy się na
oddolnych działaniach mieszkańców, mających
pozytywny wpływ na kształtowanie obrazu zieleni w mieście i sposoby zarządzania nią. Choć
wiele inicjatyw społecznych na rzecz zieleni
wspomaga działania decydentów, jednostek miejskich i kadry urzędniczej, to jednak korzystanie
z potencjalnie ogromnej społecznej energii nie
jest praktyką powszechną w polskich miastach.
Brakuje świadomości korzyści takiej współpracy,
narzędzi ułatwiających komunikację oraz działalności edukacyjnej (informacyjnej) skierowanej
do kadry urzędniczej i mieszkańców. Tymczasem mieszkańcy to ważna i różnorodna grupa
interesariuszy, którzy chcą mieć coraz większy
wpływ na przestrzeń miejską i sposoby zarządzania nią, a ochronę i rozwój zieleni coraz częściej
uznają za ważny czynnik podnoszący jakość życia
w mieście.
Bodźcem aktywizującym mieszkańców może
być wdrażanie nowej polityki „uspołeczniania”
zarządzania zielenią w mieście, z silnym akcentem na komunikację i wykorzystanie potencjału obywatelskiego. Oprócz dobrych chęci
i deklaracji konieczne są jednak efektywne
metody współpracy. Pomocne jest rozwijanie
wiedzy i edukacja, budowanie zaufania, dialog
oraz udział niezależnych ekspertów i lokalnych
społecznych liderów. Współpraca ta może przybrać wiele form, czasami niekonwencjonalnych.
Mieszkańcy mogą włączyć się do współtworzenia i opieki na konkretnymi terenami (przykład
ogrodów społecznych), wskazywać miejsca do
nasadzeń oraz wspólnie z ekspertami wypracowywać innowacyjne, zintegrowane rozwiązania,
które następnie będą przez miasto wdrażane.
Konieczne jest też zabezpieczenie środków finansowych na działania aktywizujące mieszkańców, szczególnie kiedy inicjowane są oddolnie,
przez nich samych. Z czasem aktywni mieszkańcy mogą formalnie organizować się w stowarzyszenia albo przystąpić do już istniejących
lokalnych organizacji pozarządowych, co przyczynia się w praktyce do budowania społeczeństwa obywatelskiego (por. rozdział 5).

Zaangażowanie mieszkańców na
rzecz zieleni – niewykorzystany
potencjał
Zaangażowanie mieszkańców często kojarzone
jest z protestami społecznymi, np. przeciwko
wycince drzew, zabudowie terenów zieleni lub
brakowi aktywnej polityki miasta w zakresie ich
ochrony. W tych działaniach skierowanych „przeciwko” dotychczasowej, niekorzystnej społecznie
polityce zawarty jest ogromny potencjał nie tylko
do zmiany określonej niezadowalającej sytuacji
czy generalnego podejścia decydentów, ale i do
pozytywnego zaangażowania mieszkańców we
wdrażanie konkretnych rozwiązań. Jeśli decyzje
administracyjne budzą protesty społeczne (np.
dotyczące wycinek drzew czy zabudowy terenów
zieleni), warto rozważyć ich zmianę, ponowną
konsultację i nowe sposoby rozwiązywania konfliktów.
Wiele dużych parków w miastach zachodnioeuropejskich powstało na skutek oddolnych
inicjatyw grup obywateli, wieloletnich kampanii
społecznych na rzecz ich ochrony, a nawet akcji
protestacyjnych o burzliwym przebiegu, zmierzających do zablokowania planów przeznaczenia ich terenów pod inwestycje. Przykładem
może być berliński park Gleisdreieck (ramka 1),
który powstał w wyniku protestów społecznych
i uznawany jest za modelowy punkt odniesienia
dla realizowania partycypacji społecznej (Lachmund, 2013). W londyńskim Hampstead Heath
mieszkańcy stworzyli wspólnie „łańcuch ludzkich
rąk”, skutecznie blokując inwestycję budowlaną.
W Sutcliffe Park wieloletnia kampania lokalnej grupy działania z udziałem mieszkańców
i zaangażowanych naukowców doprowadziła do
zaniechania planów dalszej regulacji przeciwpowodziowej rzeki Quaggy kosztem środowiska.
Miasto sfinansowało natomiast projekt jej renaturyzacji i utworzenia nowego parku, który utrzymywany jest w sposób naturalny i został objęty
ochroną. W parku odtworzono tereny zalewowe,
chroniąc okoliczne zespoły mieszkaniowe. Działania te spotkały się z pozytywną reakcją mieszkańców, którzy do dziś korzystają z walorów nowego
terenu zieleni.
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Ramka 1. Park Gleisdreieck w Berlinie – efekt oddolnych działań mieszkańców
i otwartości ze strony miasta (autorka tekstu w ramce: Anna Wilczyńska)

Park Gleisdreieck w Berlinie utworzony został na terenach pokolejowych w bliskim sąsiedztwie centrum
miasta w latach 2009–2013 (kosztem ok. 15 mln euro). Został zaprojektowany na powierzchni 26 ha
po kilkuletnich konsultacjach z mieszkańcami, a jego powstanie poprzedziły protesty społeczne,
prowadzone od lat osiemdziesiątych XX wieku w celu ocalenia tej ważnej enklawy zieleni i naturalnej
sukcesji roślinności przed planami inwestycyjnymi.
Gleisdreieck był jednym z najważniejszych węzłów niemieckiej kolei państwowej. Od jego zamknięcia
w 1945 r. pozostawał nieużytkowany, zarastając spontaniczną roślinnością, stając się inspiracją
i punktem wyjścia dla projektu. Postępująca urbanizacja oraz coraz większa świadomość potrzeby
dobrze zaprojektowanych, wielofunkcyjnych i różnorodnych terenów zieleni miejskiej zrodziły pomysł
ochrony i rozwoju tego typu miejsc w Berlinie.
Możliwość utworzenia parku Gleisdreieck pojawiła się dzięki przyjęciu ustawy, która obligowała
deweloperów do rekompensowania zagospodarowania terenu poprzez inwestowanie w równoważny
obszarowo teren zieleni. Projekt parku został przygotowany ze zwróceniem szczególnej uwagi na
wartość historyczną, społeczną i przyrodniczą. Istotna była różnorodność interesariuszy, do których
należeli: deweloperzy, zarząd sąsiadujących dzielnic, różnorodni użytkownicy, władze miasta oraz
sprywatyzowana spółka kolejowa. Dodatkowo, jeszcze na długo przed realizacją projektu, lokalna grupa
ogrodników miejskich rozwinęła w tym miejscu ogród społeczny.
Od 2006 r. odbywał się proces konsultacyjny poprzedzający konkurs projektowy. Przeprowadzono
ankiety, spotkania, spacery i warsztaty. Ponadto podczas tzw. weekendu projektowego przedstawiono
wizje architektów oraz przeprowadzono z nimi warsztaty, w których udział wzięło ok. 500–600 osób.
Uwag z tego spotkania użyto w dalszym procesie projektowym, a potem przy podjęciu decyzji przez
jury. Warsztaty wskazały, że parkiem zainteresowane były przede wszystkim dwie grupy potencjalnych
użytkowników: jedna optująca za rozwojem miejsca do spokojnego wypoczynku, a druga za
intensywnym rozwojem aktywności sportowych. W wytycznych projektowych zapisano więc potrzebę
połączenia tych dwóch wizji, dodając do tego ochronę elementów zabytkowych i przyrodniczych oraz
powstałego wcześniej ogrodu społecznego.
W rezultacie powstał wyjątkowy park, będący pionierskim rozwiązaniem dla tego typu przestrzeni.
Naturalne materiały, jak drewno, a także minimalizm rozwiązań architektonicznych, podkreślają
charakter tego miejsca. Nowatorskim rozwiązaniem było też pozostawienie ruderalnej roślinności
i starych elementów kolejowych. Park składa się z dwóch części: zachodniej, złożonej z boisk
sportowych, oraz wschodniej, cichszej, zawierającej polany rekreacyjne i rezerwat przyrody.



Zrównoważony Rozwój — Zastosowania nr 6, 2018

| 59

fot. Piotr Dziurdzia

Włączanie mieszkańców w działania na rzecz zieleni 

Rysunek 1. Pikieta protestacyjna z udziałem autora w małym kamieniołomie (2018) na Zakrzówku zagrożonym
zabudową w wyniku zapisów uchwalonego planu miejscowego. Miejsce to jest ważnym terenem rekreacyjnym
i siedliskiem chronionego gatunku węża – gniewosza. Organizatorką tej spontanicznej akcji była m.in. Cecylia
Malik i utworzona przez nią oraz jej siostrę Justynę Koeke nieformalna grupa Modraszek Kolektyw. Od
2014 r. Modraszek Kolektyw kontynuował działania z kolektywem Niedzielni (B. Koczenasz, J. Wesołowski,
P. Dziurdzia, M. Sala). W 2018 r. Rada Miasta Krakowa doprowadziła do utworzenia w tym miejscu nowego
użytku ekologicznego „Zakrzówek”, co było zwieńczeniem wieloletnich działań i kampanii społecznych na rzecz
jego pełnej ochrony

Podobne przykłady znamy również z Polski.
W Krakowie wieloletnie działania mieszkańców,
organizacji pozarządowych i artystów (Modraszek
Kolektyw) doprowadziły do utworzenia użytku
ekologicznego w części Zakrzówka najbardziej
zagrożonej zabudową. Mimo iż w efekcie niekorzystnych zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasto będzie musiało
wypłacić przedsiębiorcy inwestycyjnemu odszkodowanie za brak możliwości zabudowy na chronionym
obszarze, mieszkańcy zyskali gwarancję, że cenny
przyrodniczo teren w centrum miasta nie zostanie zabudowany. Nieodłączną częścią tego procesu
były pikiety i protesty z udziałem mieszkańców
przeciwko planowanej zabudowie terenów zieleni.
Warta podkreślenia jest działalność krakowskiej
aktywistki, performerki i artystki Cecylii Malik,
zaangażowanej w kwestie zieleni i jej ochrony.

Współtworzony przez nią Modraszek Kolektyw
aktywizował krakowian do działania, udzielał się
medialnie i uczestniczył w debatach publicznych,
pozwalał identyfikować się mieszkańcom poprzez
kreatywne działania artystyczne, wykorzystując
osiągnięcia mediów społecznościowych (rysunek 1).
Symbolem tych oddolnych protestów na rzecz pełnej ochrony Zakrzówka stał się występujący tam
„charyzmatyczny” gatunek motyla – stąd modraszkowe skrzydła u protestujących.
Działania protestacyjne angażujące mieszkańców wynikają w dużym stopniu z obecnych
uwarunkowań politycznych i kadrowych, niedoskonałości lub braku konsultacji społecznych,
często o znikomym przełożeniu na praktykę, oraz
dotychczasowej taktyki traktowania zieleni jako
kwestii drugorzędnej wobec zagadnień takich jak
inwestycje czy rozbudowa infrastruktury drogowej.
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Jak pokazuje raport Najwyższej Izby Kontroli (NIK
2017), powierzchnia terenów zieleni w największych polskich miastach nie zwiększyła się w latach
2014–2017. Z terenów gminnych usunięto w tym
okresie więcej drzew niż posadzono albo brakuje
danych w tym zakresie. Decydenci w niewielkim
zakresie wykorzystują też narzędzia planistyczne
w celu zabezpieczenia niezabudowanych terenów
zieleni i zakładania w ich miejscu nowych, zwłaszcza dużych, parków miejskich.
Takie niezgodne z oczekiwaniami dużego
grona mieszkańców zarządzanie terenami zieleni
niejednokrotnie wywołuje konflikty, do których
rozwiązywania decydenci i kadra urzędnicza nie
są dostatecznie przygotowani, a często nawet przychylnie nastawieni. Dlatego konieczne jest, aby
odpowiedzialni za stan zieleni w mieście decydenci i podlegli im dyrektorzy jednostek posiadali
kompetencje komunikacyjne, w tym umiejętność
dialogu z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi, aby byli gotowi prowadzić dziesiątki,
a często setki konsultacji i spotkań z mieszkańcami. Interesujący może być w tym kontekście
pomysł krakowskiej grupy ADaSie (por. studium
przypadku 4.1), aby powołać nowe stanowisko,
tj. Wiceprezydenta Miasta ds. Zrównoważonego
Rozwoju. Najlepsza na to stanowisko byłaby osoba
otwarta na współpracę z mieszkańcami i organizacjami, która „rozumie jak działa nowoczesna
metropolia, która uczy się od innych miast”, dostrzega wyzwania XXI wieku. Mogłaby być wybierana pośród kandydatów zgłaszanych przez
środowisko mieszkańców i aktywistów miejskich
(Facebook, @adasie.org, 5.11.2018). Konkretne
zapisy dotyczące jej roli powinny zostać zawarte
w dokumentach planistycznych miasta i strategiach, jak również w konkretnych projektach dotyczących m.in. edukacji ekologicznej, efektywności
energetycznej, mobilności i gospodarki wodnej.
Podobne rozwiązanie zastosowano z powodzeniem w Słupsku, gdzie prezydent Robert Biedroń
powołał swoją pełnomocniczkę ds. zrównoważonego rozwoju.
Zgłaszane przez mieszkańców postulaty pokazują wprost, że wiele protestów i konfliktów wokół zieleni w miastach stanowi okazję do zmiany
dotychczasowych polityk i form współpracy mię
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Rysunek 2. 12 czerwca 2016 r. podczas pikniku
przy ul. Zieleniewskiego w Krakowie – przy bramie
do przyszłego parku Grzegórzeckiego – mieszkańcy
zaadaptowali zaniedbany skwerek (działka należała
do gminy), gdzie zasadzili drzewa, krzewy i kwiaty,
co stanowiło symboliczny krok na drodze do
utworzenia nowego parku

dzy poszczególnymi wydziałami miasta i zainteresowanymi stronami. Jednym z narzędzi takiej
współpracy mogą być powołane przy urzędach
wielu miast ciała dialogu, jak np. komisje dialogu
obywatelskiego (KDO) lub społecznego. W Krakowie jedną z najbardziej aktywnych jest KDO ds.
Środowiska, w ramach której udaje się w gronie
lokalnych organizacji, w tym reprezentujących ich
ekspertów, opiniować, dyskutować i przegłosowywać uchwały dotyczące najważniejszych tematów
w zakresie zieleni. Uczestniczą w posiedzeniach
tej komisji zarówno przedstawiciele administracji
publicznej, jak i mieszkańcy, którzy często zwracają
się do organizacji z prośbą o podjęcie ważnego dla
nich tematu. Uchwały przegłosowane przez komisję
trafiają bezpośrednio do decydentów reprezentujących odpowiednie wydziały urzędu miasta. Stowarzyszenia zakładane i reprezentujące mieszkańców
mogą też dołączyć do KDO i uczestniczyć aktywnie
w jej obradach.
Dobrym przykładem zmiany w polskich realiach
jest współpraca zarządów zieleni z mieszkańcami
w zakładaniu ogrodów społecznych i innych terenów zieleni w mieście, szczególnie tam, gdzie ich
brakuje lub nie są chronione przed zabudową. Część
z nich może być zakładana w ramach budżetów partycypacyjnych, w ramach których mieszkańcy sami
zgłaszają konkretne rozwiązania i lokalizacje (por.
rozdział 8), jak park linearny Re-kreacja lub ogród
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Rysunek 3. Symboliczne przecięcie ogrodzenia, czyli otwarcie nowego parku w Krakowie (1 września 2018 r.).
Od tego dnia mieszkańcy mogą swobodnie spacerować po zielonym terenie, który od kilkudziesięciu lat był
niedostępny

społeczny Siemaszki (oba w Krakowie). Otwartość
instytucji miejskich na współpracę dobrze widać
na przykładzie zakładanych Parków Krakowian
(por. studium przypadku 4.2). Z kolei otwarcie nowego parku Grzegórzeckiego (również w Krakowie)
poprzedziła kilkuletnia kampania społeczna realizowana przez Stowarzyszenie mieszkańców Zielone Grzegórzki na rzecz ochrony przed zabudową
terenu należącego do wojska (rysunek 2). Dzięki
aktywności mieszkańców (udziale w procedurze
uchwalania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego na etapie wniosków i uwag, konsultacji społecznych), a także organizowaniu wielu akcji promocyjnych (wydarzenia, pikniki, aktywności
internetowe), w listopadzie 2017 r. władze Miasta
Krakowa, Województwa Małopolskiego oraz Agencja Mienia Wojskowego poinformowały o podpisaniu aktu notarialnego dotyczącego zamiany działek,
co umożliwiło zachowanie 5,3-hektarowego terenu
na park obok zaplanowanej inwestycji Centrum
Muzyki. Stowarzyszenie, kontynuując swoje
działania, zorganizowało we współpracy z ZZM
symboliczne otwarcie parku (rysunek 3). Mimo że

całkowite urządzenie parku zaplanowane jest na
kolejne lata, podstawowe uporządkowanie terenu
i udostępnienie go mieszkańcom w „dzikiej i naturalnej” formie (bez parkowej infrastruktury i małej
architektury) także spełnia swoją rolę, dzięki czemu
teren ten jest uczęszczanym miejscem spacerowym.
Z czasem pojedyncze skuteczne działania mogą
stać się praktyką w zarządzaniu zielenią, a ciągle wypracowywane mechanizmy współpracy z mieszkańcami inspiracją i punktem odniesienia dla innych
dzielnic i miast. Bardzo dobrze pokazuje to działalność nieformalnej grupy ADaSie (por. studium
przypadku 4.1).

Udział i rola mieszkańców
w decyzjach dotyczących zieleni
i planowaniu przestrzennym
Kolejnym przejawem zaangażowania mieszkańców w sprawy zieleni w miastach jest ich coraz
większa aktywność w procesach uchwalania aktów
planistycznych, takich jak studia uwarunkowań
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Rysunek 4. Rodzinny spacer edukacyjny na
zagrożonych łąkach w Toniach (Kraków),
zrealizowany w ramach projektu edukacyjnego
„Oswajamy przyrodę miasta i okolic”
koordynowanego przez autora – sierpień 2017 r.

i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
dokumenty powołujące ustawowe formy ochrony
przyrody (np. użytki ekologiczne). Obejmuje ona
konsultacje procedowanych planów miejscowych,
ale też obecność mieszkańców wespół z organizacjami pozarządowymi na posiedzeniach komisji
i sesjach rad miast i innych stosownych instytucji. Pozytywnym przykładem zaangażowania
mieszkańców są też nadsyłane uwagi, popierające
ustalenia planów zabezpieczających tereny zieleni
w miastach jako potencjalne parki miejskie, tereny
rekreacyjne lub naturalne, wskazujące na potrzebę
bardziej aktywnej polityki w zakresie kształtowania
zieleni i ochrony krajobrazu.
Na przykładzie Krakowa widać, że częstą barierą administracyjną jest jednak brak konsultacji
na poziomie niektórych rad dzielnic, co miało miejsce w przypadku tworzenia planu rozproszonego
dla 215 terenów zieleni nieprzeznaczanych pod
zabudowę. Pozytywnym przykładem aktywności mieszkańców i uwzględniania ich postulatów
w procesach planowania jest natomiast „ochronny”
plan miejscowy „Łąki – Tonie” dla parku rzecznego
w Toniach w Krakowie (195 ha), chroniący zieleń,
ale też korytarz przewietrzania miasta. Złożone
przez mieszkańców całego miasta wnioski stanowiły argument dla decydentów za jego przyjęciem
pomimo protestów właścicieli działek i potencjalnych inwestorów. Władze miasta zadeklarowały na

Rysunek 5. Spotkanie mieszkańców
zaangażowanych w ochronę terenu nad Drwinką,
również element projektu edukacyjnego „Oswajamy
przyrodę miasta i okolic”

stępnie wykup prawie 65 ha łąk na cele publiczne
i ochrony przyrody. Zgłaszanie uwag do tego planu
poprzedziła kampania organizacji pozarządowych,
mieszkańców miasta, naukowców i artystów, zachęcająca do nadsyłania uwag do planu z poparciem
dla jego ustaleń. Pojawiły się także artykuły na ten
temat w lokalnych mediach, w których obecny był
głos mieszkańców, naukowców i organizacji reprezentujących stronę społeczną. Wcześniej realizowane były działania edukacyjne na zagrożonych
terenach (rysunki 4 i 5).
Warto w tym kontekście wspomnieć o zagranicznych przykładach angażujących mieszkańców
w planowanie zieleni, w tym tak szczegółowych jak
wskazywanie miejsc sadzenia nowych drzew (co
zresztą wykorzystano również w programie „Milion
drzew dla Warszawy”, por. studium przypadku 7.2).

Mieszkańcy w dialogu i współpracy
z miastem – nowe pola
zaangażowania
Świadomość, że tereny zieleni są potrzebne mieszkańcom, nadal nie jest powszechna wśród włodarzy
miast i gmin. Z drugiej strony głos mieszkańców i organizacji nie zawsze jest jednolity, a bywa, że potrzeby
i oczekiwania są rozbieżne albo wręcz się wykluczają
(budowa parkingu, rekreacyjne urządzenie, prace pielęgnacyjne zieleni, zachowanie walorów naturalności
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Rysunek 6. Ogród społeczny Meanwhile
Community Garden w Londynie pokazuje
rolę zaangażowania lokalnej społeczności we
współtworzenie tego parku. Założony w 1976 r.
– jako tymczasowy (meanwhile) teren zieleni
w miejscu rozbiórek – przetrwał do dziś. W 2000 r.
przeszedł kompleksową rewitalizację. Składa
się z kilku części: m.in. najstarszego skateparku
w Londynie, placów zabaw oraz niewielkiego,
„kontenerowego” pawilonu (górne zdjęcie) służącego
mieszkańcom do edukacji i spotkań oraz jako
pomieszczenie o funkcji zaplecza w tzw. dzikim
ogrodzie (dolne zdjęcie)

itp.). O skuteczności wypracowanych z miastem
rozwiązań świadczy to, na ile udało się uwzględnić
„rozmaite za i przeciw”, przełożyć postulaty i wnioski
z konsultacji na kompleksowe rozwiązania projektowe i sposób zarządzania, uwzględniające wymagania ochrony środowiska i zróżnicowane potrzeby
społeczne. Istotna jest także dyskusja o tym, co
wspólnie się udało, oraz umiejętność wykorzystania
wypracowanego kapitału społecznego do kolejnych
projektów i działań. Ważny jest poza tym komunikat
o wzajemnych korzyściach takiej współpracy: odpowiedź na rzeczywiste potrzeby mieszkańców, budowanie kapitału społecznego, zapobieganie konfliktom

społecznym, uwzględnienie interesu społecznego,
poprawa jakości życia i stanu środowiska.
Miasta w niewystarczającym stopniu wykorzystują także potencjał lokalnych organizacji pozarządowych w realizacji ustawowego obowiązku
edukowania mieszkańców i zwiększania ich świadomości ekologicznej. Pokazuje to przywołany
przykład Zakrzówka, gdzie wieloletnia współpraca
formalnych i nieformalnych grup mieszkańców, artystów, naukowców, części polityków oraz organizacji
doprowadziła do skutecznej ochrony tego miejsca
poprzez uchwalenie użytku ekologicznego. Organizacje mogą być aktywnym partnerem i przejąć część
zadań publicznych w tym zakresie, pomagając dotrzeć do mieszkańców i angażować ich do działania
(por. rozdział 5). Wiele z inicjatyw mieszkańców
i grup działania ma charakter niesformalizowany
i opiera się na aktywności lokalnych liderów czy
kolektywów, często jest prowadzona przez media
społecznościowe. Zrzeszanie się mieszkańców w stowarzyszenia lub fundacje bądź ich partnerska współpraca z organizacjami pozarządowymi może uczynić
z nich skuteczniejszych partnerów we współpracy
z administracją publiczną oraz usprawnić prowadzenie działań oddolnych. Pozwoli też pozyskiwać
środki finansowe niezbędne na realizację planów.
Nową przestrzenią do inicjowania takiej współpracy z mieszkańcami i reprezentującymi ich organizacjami mogą być nowoczesne centra edukacji
ekologicznej i wielofunkcyjne pawilony finansowane
przez zarządy zieleni miejskiej. Przyszłościowym rozwiązaniem jest zapraszanie do ich współtworzenia
przedstawicieli aktywnych mieszkańców i lokalnych
liderów. Nowe pawilony mogą powstawać nie tylko
w parkach miejskich, ale też w bardziej naturalnych
obszarach, które powinny być urządzane z myślą
o edukacji ekologicznej. Pełnią one dodatkowo
funkcję zaplecza dla opiekujących się nimi nieformalnych grup lub organizacji, ale też miejsca rozmaitych działań kulturalnych i edukacyjnych, spotkań,
przestrzeni wspomagającej aktywność mieszkańców,
co ilustruje przypadek Meanwhile Community Garden (rysunek 6). Przykładem przestrzeni o podobnej
funkcji jest Miejsce Spotkań w Łodzi, stworzone
przez organizację Społecznie Zaangażowani. Choć
nie znajduje się ono na terenie zieleni, przeprowadzono tam wiele dyskusji dotyczących tematyki
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Rysunek 7. Działania na rzecz lokalnego środowiska
angażują i integrują mieszkańców. Na zdjęciu
budowa nowych zbiorników dla płazów z udziałem
okolicznych mieszkańców i organizacji London
Wildlife Trust zarządzającej chronionym terenem
Woodberry Wetlands, Londyn, Wielka Brytania

zarządzania środowiskiem przyrodniczym miasta
(por. studium przypadku 6.1). Mimo że wiele takich
działań powstaje oddolnie, w duchu społeczeństwa
obywatelskiego, to pomocny może być udział miejskich instytucji odpowiedzialnych za dialog obywatelski, w tym miejskich i dzielnicowych centrów
obywatelskich, miejskich centrów dialogu i innych
jednostek odpowiedzialnych za wspieranie inicjatyw
społecznych.

W kierunku partycypacyjnego
zarządzania przyrodą miasta –
wolontariat przyrodniczy
W sprzyjających warunkach prawnych, finansowych i politycznych to zaangażowani mieszkańcy
i reprezentujące ich organizacje mogą przejąć częściową odpowiedzialność za zarządzanie terenami
zieleni oraz realizację polityk miejskich w zakresie
ich ochrony. Modelowe sposoby tworzenia takich
warunków są często wypracowywane w ramach
międzynarodowych projektów. Sporym wyzwaniem
dla miast są tereny rolne, tracące swoje dotychczasowe funkcje i produkcyjne uzasadnienie. Pokazuje
to projekt Re:URBAN, realizowany przez Zarząd
Zieleni Miejskiej w Krakowie przy współpracy
z partnerami zagranicznymi. Wspólnie z mieszkańcami, ekspertami i miejskimi urzędnikami od
spraw zieleni wypracowuje się sposoby lepszego


funkcjonowania ogrodów społecznych, ale też
zakładania farm miejskich. Rozwiązania te łączą
funkcje produkcyjne upraw rolnych z edukacyjnymi,
ekologicznymi i społecznymi. Ważna jest także integracja mieszkańców, którzy inicjują i uczestniczą
w powstawaniu ogrodów społecznych oraz koordynują lokalne działania. Przykładem czerpania
z zagranicznych sprawdzonych praktyk są nowo
zakładane centra edukacji ekologicznej i pawilony
powstające w polskich miastach (Kraków, Warszawa), które stają się innowacyjnym narzędziem
ochrony przyrody, połączonym z aktywną edukacją
ekologiczną z udziałem mieszkańców miast.
Podobne rozwiązania często pojawiają się za
granicą (w literaturze anglojęzycznej określane jako
stewardship lub civic ecology – por. Douglas i James
(2015), Krasny i in. (2014)), ale są wciąż rzadkością
w polskich miastach. Trudno przekonać decydentów o konieczności takiej współpracy w kontekście
najcenniejszych przyrodniczo terenów, np. obszarów sieci NATURA 2000. Tymczasem zaangażowanie mieszkańców nie tylko może stanowić
źródło oszczędności, ale przede wszystkim służy
edukacji ekologicznej i dostarcza satysfakcji z udziału
w ważnych przedsięwzięciach. Współpraca może
dotyczyć renaturyzacji zdegradowanych cieków
wodnych i przywracania ekosystemom miejskim
ich utraconej funkcji oraz naturalnego charakteru.
Wiele półnaturalnych i chronionych terenów można
z powodzeniem przystosować i udostępnić trwale
mieszkańcom.
Ważnym i sprawdzonym za granicą polem
do rozwijania takiej współpracy jest wolontariat
przyrodniczy. Beatley (2011) na przykładzie australijskich miast wskazuje na interesującą inicjatywę
urban bushcare – sieć grup mieszkańców zaangażowanych w opiekę i działania na polu renaturyzacji
niewielkich ekosystemów miejskich. Działania te
mają także istotny wymiar społeczny, integrują
mieszkańców, poprawiają ich samopoczucie, dają
świadomość przynależności do lokalnej społeczności i więzi z przyrodą. Sieć ta, powstała w 1990 r.,
składa się już z 124 grup, a tworzy ją 2500 wolontariuszy zaangażowanych w działania na rzecz
ochrony przyrody i renaturyzacji (odbudowy) zdegradowanych siedlisk, ale też edukacji ekologicznej
zamieszkujących w ich otoczeniu ludzi.
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Z kolei w Woodberry Wetlands, londyńskim terenie chronionym i udostępnionym dla mieszkańców,
okoliczni mieszkańcy włączają się w działania z zakresu czynnej ochrony przyrody (rysunek 7). Budują
i pogłębiają zbiorniki dla płazów i organizmów wodnych, koszą trzcinę i wierzby, aby zachować ważne
siedliska ptaków i gatunki flory. Podobne działania
mogą być zainicjowane przy współpracy organizacji
pozarządowych i administracji publicznej.
Wiele terenów leżących odłogiem stanowi potencjał do inicjowania nowych form współpracy
i edukowania o konieczności ich ochrony z aktywnym udziałem mieszkańców (np. tereny łąkowe
w miastach). Miasto może wykorzystać tu potencjał
organizacji pozarządowych, udzielając pomocy merytorycznej i materialnej, a nawet finansując działania
na rzecz ochrony przyrody, pod warunkiem że uda
się aktywizować mieszkańców. Mattijssen i in. (2018)
pokazują, że działania inicjowane przez aktywnych
mieszkańców – od wieszania budek i uprawy ogrodów miejskich do ochrony i wolontariatu przyrodniczego – przyczyniają się do zwiększenia świadomości
ekologicznej, a na dłuższą metę pomagają w osiągnięciu założonych przez władze celów ekologicznych na
poziomie lokalnym i krajowym.

Zakończenie
Opisane rozwiązania i przykłady aktywizacji mieszkańców na rzecz zieleni nie wyczerpują katalogu
form takiej partycypacji. Mogą być jednak wskazówką i inspiracją, jakie działania można i warto
podjąć oraz sfinansować, aby angażować mieszkańców i wykorzystać ich potencjał, oddając im głos,
odpowiadając adekwatnie na zgłaszane potrzeby
społeczne, zapobiegając konfliktom. Przykłady
z polskich i zagranicznych miast dowodzą korzyści
wynikających z takich modeli zarządzania zielenią, w których respektuje się prawa mieszkańców
do współdecydowania o przestrzeni, w której żyją.
W tym procesie to mieszkańcy wypracowują wspólnie rozwiązania, które następnie są z powodzeniem
wdrażane. Warto także wspomnieć, że konflikty
społeczne i protesty mogą istotnie się przyczyniać
do zmiany dotychczasowej polityki i sposobów komunikacji oraz do tworzenia nowych rozwiązań.

W społeczeństwie demokratycznym i informacyjnym współpraca z mieszkańcami odbywa się nie
na poziomie deklaracji, ale konkretnych działań
ułatwiających zarządzanie zielenią w mieście i nie
ogranicza się jedynie do przeprowadzenia konsultacji. Powinna znaleźć odzwierciedlenie w opracowaniach strategicznych, finansowaniu i wdrażaniu
rozwiązań, które sprawdziły się w innych miastach,
oraz na monitorowaniu ich efektów.
Aby zaangażowanie mieszkańców w ochronę
zieleni okazało się skuteczne i trwałe oraz przyczyniało się do rozwiązywania problemów w porozumieniu z miastem i jego jednostkami, ważna
jest konsekwentna polityka w tym zakresie. Opisane w rozdziale przykłady wskazują na pozytywną
zmianę, jaka zaszła w postrzeganiu partycypacyjnego zarządzania zielenią. Mieszkańcy coraz aktywniej i chętniej chcą współdecydować o przyrodzie
w mieście, preferowanych sposobach jej kształtowania i przyszłych funkcjach, oraz wskazywać zarządcom terenów konkretne rozwiązania.
Proces ten nie jest łatwy, ale odpowiednio prowadzony pozwala zapobiec wielu późniejszym konfliktom
społecznym i jest korzystny dla wszystkich interesariuszy. Przykład z Krakowa pokazuje, że to właśnie
instytucje odpowiedzialne za stan zieleni w mieście
(w Krakowie – ZZM) są szczególnie predysponowane
do współdziałania z mieszkańcami i prowadzenia konsultacji. Oczywiście mogą być w tym wspierane przez
organizacje pozarządowe (por. rozdział 5). Mimo iż
jest to proces czasochłonny i wymagający, przynosi
ostatecznie dobre rezultaty i pozwala wypracować
kapitał społeczny, który zaprocentuje w kolejnych
działaniach. Z drugiej strony, akcje inicjowane przez
mieszkańców i reprezentujących ich liderów wymagają
zabezpieczenia środków na pomoc w ich realizacji,
jeżeli współpraca z administracją miejską ma mieć charakter trwały. Interesującą, a być może przyszłościową
formą takiej współpracy jest udział niezrzeszonych
mieszkańców i organizacji pozarządowych w ochronie
parków „typu XXL”, czyli rozległych terenów niezabudowanych, a tam gdzie to konieczne, w odtwarzaniu
zdegradowanych ekosystemów miejskich i przywracaniu im utraconych funkcji (np. terenów podmokłych
w miastach). Tym inicjatywom powinny towarzyszyć
działania edukacyjne, co jest stałą praktyką w przypadku wielu miast zachodnioeuropejskich.
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STUDIUM PRZYPADKU 4.1

„Skrzyknęli się na fejsie, żeby zrobić coś
dobrego” – o nieformalnych inicjatywach
mieszkańców na przykładzie ADaSie
Kasper Jakubowski
Politechnika Krakowska
Fundacja Dzieci w Naturę

początku było trudno, pracowaliśmy całkiem
na zasadzie guerilla action. Natomiast z czasem
nastąpiło dużo zmian: pojawienie się Zarządu
Zieleni Miejskiej w Krakowie, dostrzeżenie przez
Prezydenta potrzeby rozmowy z organizacjami
i grupami mieszkańców, trochę zmian w ZIKiT
(Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu
w Krakowie – przyp. aut.); zbudowaliśmy relacje
z radnymi oraz, co bardzo istotne, z prasą. Trudno
było przekonać urzędników, że czasem warto
wyjść do ludzi. Jak chcieliśmy sadzić kwiatki na
ul. Smółki w 2014 r., to ZIKiT, odpowiedzialny
wtedy za zieleń, kazał nam robić projekty nasadzeń w donicach, a jak posadziliśmy na partyzanta, to wyplewili. Dwa lata później sadziliśmy
znów: ZZM dał drzewo oraz pożyczył łopaty.
Gigantyczna zmiana”.
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O tym, jak owocna może być współpraca z lokalnymi liderami, czyli ludźmi, którzy wyróżniają się
w lokalnych działaniach i potrafią wokół nich gromadzić innych mieszkańców, świadczy sukces nieformalnej grupy mieszkańców ADaSie z Krakowa,
której inicjatorką i liderką jest Agata Bloswick. Nazwa grupy powstała w opozycji do często przywołanego hasła „nie da się” jako wyrazu bezsilności
polityków i urzędników odpowiedzialnych za stan
przestrzeni publicznych i zieleni. Grupa ta jest
przykładem skutecznego oddolnego ruchu humanizującego zaniedbane miejsca w miastach i mobilizującego innych do podobnych działań. Sukcesy
ADaSie, o których wspomina Agata Bloswick, to
zwrócenie uwagi władz miasta na konieczność działań w zapomnianych przestrzeniach i społeczna
walka z plagą nielegalnego graffiti.
Grupa ta zapoczątkowała też ideę Parków Krakowian, w których rodzice mogą posadzić drzewo
upamiętniające narodziny swoich dzieci (por. studium przypadku 4.2). W Krakowie są już trzy
w pełni obsadzone przez mieszkańców parki, które
powstały od podstaw. Dlaczego się udało? „Proste
przesłanie: do tego, żeby coś zmienić w mieście,
potrzebujesz trochę chęci, nic więcej” – mówi w rozmowie Agata Bloswick.
O fenomenie tej grupy i jej aktywności świadczy to, że nie ma żadnego finansowania, nie jest
zarejestrowana, przez co pokazuje, że każdy
mieszkaniec może być „ADaSiem” (sic!) i ma
taką samą moc sprawczą. Jak podkreśla Agata
Bloswick, „w zakresie współpracy z miastem na

Rysunek 8. Jeden z Parków Krakowian zakładanych
z inicjatywy nieformalnej grupy mieszkańców
działającej w mediach społecznościowych ADaSie

fot. Bogusław Świerzowski

Rysunek 9. Schody pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego na krakowskim Podgórzu, które mieszkańcy
spontanicznie zdecydowali się upiększyć. Dołączyli do nich też inni mieszkańcy, w tym pracownicy Zarządu
Zieleni Miejskiej w Krakowie

Grupa ta do mobilizowania mieszkańców
i komunikacji z miastem wykorzystuje media społecznościowe (Facebook) i udaje się jej osiągnąć
maksymalny zasięg na poziomie 40 tys. osób. Pokazuje to potencjał tego kanału komunikacji i – jak
dodaje jej inicjatorka – „pokazuje naszą siłę oraz
mocne stanowisko w rozmowach z miastem i zapewnia często miejsce przy stole rozmów w różnych
projektach”. Ważnym argumentem jest to, że grupa
unika politycznej identyfikacji i bieżącej polityki,
a skupia się na identyfikacji problemów w otoczeniu
i ich pozytywnym rozwiązywaniu. „Niech zacznie



nam przeszkadzać bylejakość w przestrzeni wokół nas. Jak zaczniemy od takich drobiazgów, to
już od tego całkiem blisko do prawdziwego zaangażowania: raz zauważone problemy nie dają się
«odzobaczyć». Nasz dom nie kończy się na wycieraczce. Może się kończyć w windzie, na podwórku,
na granicy dzielnicy czy całego miasta. Jeśli zdamy
sobie z tego sprawę, będzie to pierwsza lekcja demokracji obywatelskiej. Nasz jeden głos w urnie ma
znaczenie, tak samo jak nasze dwie ręce podnoszące
śmiecia czy sadzące jednego kwiatka” – podsumowuje Agata Bloswick.
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STUDIUM PRZYPADKU 4.2

Park Krakowian
Aleksandra Mikolaszek
Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

pozwoliłaby połączyć wartościową ideę z jasnymi
standardami sadzenia, które w mieście nie może
przebiegać przypadkowo. Pierwszym krokiem było
wyznaczenie lokalizacji, dla której przez miejskiego
architekta krajobrazu opracowany został projekt
nasadzeń. Uwzględniać musiał takie rozmieszczenie drzew, aby w przyszłości miejsce to mogło stać
się parkiem z pełną infrastrukturą, taką jak alejki,
ławki, kosze, miejsca do piknikowania w cieniu posadzonych drzew. Lokalizacja oraz warunki siedliskowe były kluczowe przy doborze odpowiednich
gatunków drzew, aby w jak największym stopniu
zadbać o dobre warunki wzrostu. W tym aspek-
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Drzewo upamiętniające narodziny dziecka to
mocno zakorzeniona w naszej świadomości tradycja. Obecnie częściej przytaczana jest jako miły
zwyczaj niż praktykowana, zwłaszcza w przypadku
życia w dużej aglomeracji miejskiej, jaką jest Kraków. Tradycję tę kultywuje projekt Park Krakowian, realizowany przez Zarząd Zieleni Miejskiej
w Krakowie (ZZM). Oferuje on mieszkańcom
możliwość upamiętnienia narodzin swojego dziecka
przez posadzenie drzewa. Początkiem inicjatywy
był oddolny ruch mieszkańców skupionych wokół
grupy ADaSie (por. studium przypadku 4.1), zainspirowanych parkiem w Krasiczynie, w którym
sadzono dęby i lipy dla upamiętnienia narodzin
dzieci arystokratów. Grupa aktywistów podjęła rozmowy z urzędem, aby dać krakowianom podobną
możliwość na wyznaczonym pod takie sadzenia
terenie. Akcja dedykowana mieszkańcom, a więc
zorganizowana na szerszą skalę niż jednostkowe
sadzenia drzewa na prywatnej działce, w mocno
zurbanizowanej aglomeracji miejskiej, przestaje
mieć tylko wymiar sentymentalny. Sadzone drzewa
przyczyniają się do poprawy jakości powietrza,
dostarczają też szeregu innych korzyści. Nie do
przecenienia jest również aspekt społeczny, mowa
bowiem o aktywizacji i zaangażowaniu mieszkańców w sam proces sadzenia. Drzewo posadzone
wspólnie z dzieckiem, a później opieka nad nim,
to idealny punkt wyjścia do zainteresowania najmłodszych tematem zieleni.
Aby w Krakowie zaczęły powstawać Parki Krakowian, niezbędne było znalezienie formuły, która

Rysunek 10. Park Krakowian – na pierwszym planie
drzewo z pamiątkową tabliczką
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cie niemożliwe było więc kierowanie się jedynie
utartym zwyczajem, według którego dla chłopców
sadzi się dęby, a dla dziewczynek lipę czy brzozę.
Te same powody zadecydowały również o tym,
że mieszkańcy nie mogą podczas takiej akcji sadzić drzew przyniesionych przez siebie, ponieważ rośliny muszą spełniać określone parametry
wielkości oraz jakości. Te i inne kluczowe kwestie organizacyjne zostały zawarte w regulaminie
przyjętym przez uczestników. Zgłoszenia mogli
dokonać pełnoletni krakowianie i tym samym wyrazić chęć posadzenia drzewa dla dziecka, które
nie ukończyło 18. roku życia według zasady „jeden
uczestnik – jedno drzewo”. Rejestracja możliwa
była wyłącznie poprzez formularz cyklicznie uruchamiany na stronie internetowej ZZM. Dawał
on również możliwość wyboru, czy drzewko ma
być opatrzone pamiątkową tabliczką z imieniem,
nazwiskiem i datą urodzenia pociechy (żadne z tych
danych nie były obligatoryjne, mogło to być np.
samo imię). Park Krakowian został zorganizowany
jako akcja bezpłatna dla mieszkańców. ZZM zakupił drzewa oraz poniósł koszt wyprodukowania
pamiątkowych tabliczek.
Pierwszy Park Krakowian powstał w maju
2016 r. przy ul. Księcia Józefa, gdzie drzewa sadziło 205 krakowskich rodzin. Zainteresowanie
akcją przerosło najśmielsze oczekiwania, ponieważ dostępne miejsca rozeszły się w mgnieniu oka,
a 27 maja 2016 r. około godz. 10 pierwsze szpadle
przerzucały ziemię. Teren sadzenia został wcześniej
przygotowany, wywiercono odpowiednie otwory,
przy których rozstawione zostały gatunki drzew
zgodnie z przygotowanym przez ZZM projektem.
Na miejscu obecni byli również pracownicy, którzy
służyli mieszkańcom fachową wiedzą i pomocą przy
sadzeniu. Parki Krakowian powstałe przy ul. Ks.
Józefa, ul. Falistej i ul. Ptaszyckiego to na chwilę
obecną 1205 drzew posadzonych przez mieszkańców i dzięki mieszkańcom, ponieważ to od nich
wszystko się zaczęło.

Rysunek 11. Park Krakowian – pierwszy park
posadzony przez samych mieszkańców

Przedsięwzięcia takie jak to pokazują, że nawet
jednostkowe zaangażowanie w troskę o zieleń ma
sens, bo każdy, chcąc posadzić drzewo tylko dla
swojego dziecka, przyczynił się do stworzenia ponad
7,7 ha zadrzewionego terenu w naszym mieście.
W myśl zasady – jedno drzewo posadzone samemu
jest cenniejsze niż cały las posadzony przez kogoś –
dla wielu krakowskich rodzin Parki Krakowian staną
się miejscami wyjątkowymi, darzonymi ogromnym
sentymentem, a co za tym idzie – szacunkiem i zamiłowaniem do zieleni, które poprzez taki drobny
gest zostanie zaszczepione następnemu pokoleniu.
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