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MAK DIY, 
czyli proszę 

siadać

Miejskie ogrodnictwo 
zrób to sam, a najlepiej z kimś

tekst Monika Prończuk

Anna Rosinke i Maciej 
Chmara to artyści 
i designerzy. Chcą 

projektować przedmioty, 
które i za 50 lat będą 

nadal uznawane 
za przydatne i ładne.  

Powiedział, że postawi im piwo, 
jeżeli pomogą mu pielić. Tak aktywizował 

sąsiadów twórca Naszego Parku na Kabatach, 
Jacek Powałka. Ogrodnictwo w wydaniu DIY 

to poważna sprawa, oprócz sadzenia roślin polega 
na walce z bylejakością, brzydotą i lokalną władzą.

W środowe popołudnie Jacek Pował-
ka, na co dzień dyrektor marke-

tingu w międzynarodowej korporacji, 
w krótkich spodenkach i gumowych 
rękawicach plewi własnoręcznie zasa-
dzoną lawendę przed swoim blokiem 
na Kabatach. 
– Jak tu tak przed tobą stoję, to strasznie 
mi głupio. Powinienem był to zrobić już 
ze trzy tygodnie temu, ale ostatnio pra-
wie w każdy weekend jestem w delegacji 
– tłumaczy z zakłopotaniem.
Jacek swoją pierwszą aleję platanów sa-
dził po długiej walce z urzędem dzielnicy 

w wolnym czasie i za własne pieniądze już 
ponad 10 lat temu.
Iga Kołodziej, zawód wyuczony i wyko-
nywany: architekt krajobrazu, na swoim 
czterometrowym balkonie na warszaw-
skiej Ochocie uprawia wraz ze współlo-
katorami pomidory, paprykę, bakłażana, 
ale też bazylię, lawendę, miętę na mojito 
i selery na zupę. A w wolnym czasie or-
ganizuje warsztaty, na których uczy, jak 
przygotowywać bomby (tak, bomby!) 
kwiatowe, oraz koordynuje partyzanckie 
(bo bez pozwolenia urzędu miasta) i le-
galne (z przyzwoleniem, a czasem nawet 

pomocą lokalnych władz) akcje sadzenia 
kwiatów w przestrzeni miejskiej, któ-
ra w świadomości Polaków pozostaje 
niczyja. Najsłynniejszą zorganizowała 
na terenie PKP Ursus, który podczas co-
dziennej drogi do pracy straszył ją pustką 
betonowych donic i peronami pełnymi 
niedopałków.
Na pierwszą akcję sadzenia kwiatów 
przed kawiarnią Solec 44, zorganizowa-
ną przez Grzegorza Młynarskiego, współ-
właściciela firmy Kwiatkibratki, przyszło 
ponad 200 osób. Mimo że zainteresowa-
nie poważnie przekroczyło jego oczeki-
wania, Grzegorz się nie łudzi, że zmienił 
podejście ludzi do życia. – Takie akcje są 
fajne, modne i fotogeniczne. Mają po-
tencjał wirusowy, dają nadzieję, że lu-
dzie sami zaczną robić podobne rzeczy. 
Ja jednak mam obawy, że tak się wcale 
nie stanie i na tej jednej akcji się skończy.

GUERILLA GARDENING
Jacek nie chce być nazywany aktywistą 
– jego zdaniem brzmi to jakoś hipstersko, 
jakby robił coś tylko po to, żeby się wylan-
sować. A jemu po prostu nie podobało się 
puste klepisko pod blokiem. Kiedy więc 
urząd dzielnicy nie zareagował na którąś 
z kolei prośbę o interwencję, postanowił 
wziąć sprawy w swoje ręce. Nie miał wtedy 
pojęcia o ogrodnictwie, a tym bardziej o 
sadzeniu drzew (jego tata był żołnierzem 
zawodowym, a mama fryzjerką w Nowym 
Sączu), postanowił więc poprosić o pomoc 
sąsiadów. To nie było jednak łatwe. Jak 
wspomina, byli bardzo nieufni – myśle-
li, że jest przedstawicielem szkółki roślin 
i próbuje im coś sprzedać. Jak sam przy-
znaje, w Polsce czyn społeczny jest fatalnie 
kojarzony, wszyscy więc byli przekonani, 
że chce sadzić rośliny dla własnej korzyści.
U Igi wszystko zaczęło się od fascynacji 
Brytyjczykiem Richardem Reynoldsem 
i jego ruchem guerilla gardening, czyli 
miejską partyzantką ogrodniczą, której 
głównym założeniem jest walka z brzy-
dotą zaniedbanych terenów miejskich. 
Albo właściwie jeszcze wcześniej – jedna 
jej babcia miała ogród w małym mia-
steczku, a druga działkę pracowniczą. 
Dla Igi więc wiedza o tym, jak się sadzi 
i pieli, była czymś naturalnym. Ale to nie 
było tak, że obudziła się pewnego dnia i 

Do zbudowania taboretu MAK jest potrzebna płyta drewniana o grubości 
27 mm (sklejka, płyta warstwowa lub szalunkowa – w razie użycia płyty o innej 
grubości należy zaadaptować plany), o minimalnych rozmiarach 100x42 cm, 
18 śrub do drewna 4x45 mm, piła ręczna, wkrętarka, wiertło 4 mm, miarka, 
ołówek i kątomierz. 

1. Wyrysuj dokładnie wszystkie 8 części tabo-
retu na płycie drewna, używając miarki i kąto-
mierza, następnie wytnij elementy najdokład-
niej, jak potrafisz. 

2. Patrząc na rysunek 2, dokładnie zaznacz na 
płytach A i B miejsca, w których mają znaleźć 
się śruby, a następnie wywierć w tych miej-
scach otwory, używając wiertła 4 mm.

3. Połącz dwiema śrubami prostokąt B oraz 
trójkąt C, zwracając uwagę, aby krótszy bok 
trójkąta C (182,7 mm) był skierowany do góry 
(rysunek 3). To samo powtórz z drugim prosto-
kątem B i trójkątem C. 

4. Dokręć trójkąt D do uprzednio połączonych 
elementów, zwracając uwagę, by bok małego 
trójkąta D wystawał 13 mm powyżej górnej 
krawędzi prostokąta B. To samo powtórz z dru-
gim trójkątem D, przykręcając go w analogicz-
ny sposób, tylko z drugiej strony prostokąta B 
(rysunek 4).

5. Przykręć drugi prostokąt B i trójkąt C do 
trójkąta D, pamiętając o 13-mm odstępie od 
górnej krawędzi prostokąta B. 

6. Ułóż prostokąt A tak, by środek płyty A po-
krywał się dokładnie ze środkiem płyty B i do-
kręć płytę za pomocą 3 śrub. To samo wykonaj 
z druga płytą A. Twój taboret jest gotowy. 
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Zrób sobie 
teorię 

spiskową
W Roswell wylądowało 
UFO, Elvis wiecznie 
żywy i parę innych 
teorii do składania 

firmy Tamiya.

postanowiła zacząć sadzić kwiaty na pe-
ronie. Proces był długi.
– Potrzebowałam czasu, żeby się przemóc. 
Normalne jest, że najpierw się boisz: ob-
ciachu, tego, że ktoś cię pogoni, reakcji 
innych… Ale w końcu stwierdziłam: 
a co mi tam, zrobię to. Będzie zabawnie 
– opowiada.
Skrzyknęła znajomych i nocą poszli sa-
dzić kwiaty na peronie. Nikt ich nie po-
gonił, a wręcz przeciwnie. Miejscowe pi-
jaczki kibicowały, młodzież pilnowała, 
żeby przypadkiem nie podeptać świeżo 
zasadzonych kwiatów. Przed akcją doni-
ce służyły do stawiania na nich butelek 
po piwie. Potem, jak ktoś stawiał butel-
kę, to delikatnie, na samym brzegu, żeby 
przypadkiem nie wpadła do środka. 
Aż w końcu PKP zrobiły remont peronu, 
zalały wszystko betonem i wyrzuciły do-
nice – uznały je za element niebezpieczny. 
Natomiast lokalnej dziennikarce przed-
stawiciel PKP powiedział, że kwiaty sa-
dzili wspólnie z urzędem miasta.
Grzegorz na pytanie o motywację mówi 
z pewnym wahaniem, że ludzie nazywają 
go aktywistą.
– A ja nie wiem, czy nim jestem. Pew-
nie tak, bo to wszystko wzięło się stąd, 
że chcę zmieniać świadomość ludzi, lubię 
z nimi pracować, aktywizować i to daje 
mi kopa. Wkurza mnie, gdy ludzie trak-
tują nasze akcje jak odpustową rozrywkę. 
Ogrody, które zakładaliśmy, bardzo szyb-
ko podupadały – brakowało rąk do pra-
cy i systematyczności. Wolimy działania 
systemowe – wtedy możemy sprawić, 
żeby ludzie na stałe nabrali nowych na-
wyków. Teraz np. razem z H&M rozdaje-
my sadzonki drzew. Akcja jest skierowana 
do Kowalskiego, który zaangażuje swoją 
wspólnotę. Jego zadaniem jest zdoby-
cie pozwolenia i namówienie sąsiadów, 
którzy wspólnie zasadzą i poradzą sobie 
z tymi sadzonkami. Jest szansa, że jak bę-
dzie im się dobrze współpracować, to być 
może następnym razem nie będą potrze-
bowali zewnętrznego bodźca.

STRZAŁ W KOLANO
Na wzmiankę o urzędzie dzielnicy Jacek 
się denerwuje.
– Idioci, najpierw nie chcieli tu nic zro-
bić, a teraz koszą mi trawę i niszczą korę 

drzew – widzisz, jakie wszystkie zrujno-
wane? Jak usypywałem tę górkę, to przy-
jechała pani z rady dzielnicy, położyła się 
pod tirem i powiedziała, że na to nie po-
zwoli, bo to jest samowolka budowlana. 
A jak sadziłem lipy, to dostałem od straż-
nika miejskiego mandat. Długo nie mógł 
wymyślić dobrego pretekstu – w końcu 
sadzenia drzew nie ma w kodeksie. Osta-
tecznie wpisał niszczenie zieleni miejskiej, 
bo rozkopywałem trawę.
Wiadomo, że częścią atrakcyjności ta-
kich akcji jest ich nielegalny charakter. 
Ale Grzegorz zapewnia, że nigdy nie miał 
problemów z lokalnymi władzami.
– Rzeczywiście, nie przejmujemy się 
za bardzo tym, czy nasze akcje są legalne. 
Zdarzało nam się robić rzeczy, na które 
nie mieliśmy pozwolenia, jak np. obsa-
dzanie kwiatami Biblioteki Krasińskich 
albo dziur w jezdni. Ale czasem też 
współpracujemy z urzędem miasta przy 
niektórych projektach. Robienie proble-
mów z naszych akcji w momencie, gdy 
lokalnym władzom zależy na promocji 
modelu otwartego współrządzenia, było-
by strzałem w kolano. Poza tym to nasze 
działania raczej poprawiają przestrzeń, 
niż szkodzą.
Podobnie uważa Iga.
– W sumie to raczej dodajemy coś do kra-
jobrazu, niż go niszczymy. Dlatego obo-
jętne mi jest, czy akcje, które robię, są 
legalne, czy nielegalne. Jeśli ktoś złapie 

mnie za rękę przy sadzeniu tulipanów, to 
wtedy możemy podyskutować, a na razie 
robię swoje.

BYLEJAKOŚĆ DRAŻNI
Oczywiście upiększanie przestrzeni miej-
skiej jest dla Igi ważne, ale właściwie to 
całe ogrodnictwo jest tylko pretekstem.
– Badania robione wśród amerykań-
skich miejskich ogrodników pokazały, 
że największą frajdę sprawia im nie sam 
proces sadzenia, ale spotkanie z drugim 
człowiekiem. Ogrodnictwo to takie moc-
no socjalizujące zajęcie. Zresztą Richard 
Reynolds, którego spotkałam ostatnio 
w Londynie, spotkał swoją żonę podczas 
jednej ze swoich akcji – uśmiecha się Iga.
Grzegorz: – Wiadomo, sadzenie kwiatów 
jest ładne i przyjemne, ale to tylko spo-
sób, żeby nie mówić pompatycznie o rze-
czach, które naprawdę chcę zmieniać. 
Drażni mnie bylejakość, brak zaangażo-
wania ludzi w swoją przestrzeń i – co za 
tym idzie – w swoje życie. Polacy non stop 
narzekają, a potem stoją z założonymi rę-
kami i patrzą, co zrobią inni. Miejskie 
ogrodnictwo daje na wielu poziomach 
możliwość zmiany tej postawy. Chcemy 
wywołać rewolucję, ale niekoniecznie 
związaną wyłącznie z zazielenieniem mia-
sta. To musi być sprzężone z wywołaniem 
zaangażowania wśród ludzi.

NIEUFNOŚĆ ZNIKA
Czy miejskie ogrodnictwo to chwilowy 
kaprys zblazowanych mieszczan? Iga 
uważa, że to przejaw rzeczywistej tęsk-
noty – za kontaktem z naturą, za zrobie-
niem czegoś własnoręcznie, zobaczeniem 
efektów swojej pracy. Moda na ekologię 
za to ośmiela ludzi, żeby tę tęsknotę wy-
rażać – pomidory na balkonie przestały 
być atrybutem słoika z Biłgoraja. Iga nie 
ukrywa, że w jakiś sposób chciałaby zmie-
nić sposób myślenia ludzi o mieście, żeby 
poczuli, że ta przestrzeń jest ich, a nie ni-
czyja. I żeby się bardziej w nią zaanga-
żowali. Czasem wystarczy tylko impuls, 
żeby ludzie się ruszyli – i w roli takiego 
impulsu widzi swoje akcje. Ma znajomych 
z dziećmi, którzy też się tym zajmują – ro-
dzina wcale nie musi ograniczać. To nie 
jest też zabawa tylko dla młodych i boga-
tych. Przecież ogródki działkowe istnieją 

w Polsce od kilkudziesięciu lat, a dla 
wielu emerytów jest to najlepszy spo-
sób spędzania wolnego czasu.
Grzegorz też obserwuje zwrot świa-
domości w Polakach. Jest socjologiem 
i interesuje się zmianą społeczną – jak 
tłumaczy, to jego wspólnik Jakub jest 
od ogrodnictwa, a on „od ludzi”.
– Bogacimy się, nasze podstawowe 
potrzeby są zaspokojone i zaczyna-
my patrzeć poza czubek własnego 
nosa. Wprawdzie jeszcze daleko nam 
do tego, żeby nie widzieć nic uwłacza-
jącego w obrzydzanym nam przez lata 
dobrze wspólnym, ale zaczęło obcho-
dzić nas nasze podwórko. Oczywiście, 
że nie możemy wszystkich nagle wy-
gonić na ulice i kazać im sadzić kwia-
ty, to musi być dobrowolne.
Dzisiaj dawne klepisko pod blokiem 
Jacka, Nasz Park, to sporych rozmia-
rów skwer, na którym znajdują się nie 
tylko platany, lecz także brzozy, kasz-
tanowce, lawenda, czarne porzeczki. 
Kiedy tak stoimy i plewimy, co chwi-
lę ktoś podchodzi, żeby się przywitać 
i pogadać. Jacek kończy lawendę, 
a ja się zastanawiam, skąd bierze się 
w nim motywacja do walki z urzędem 
miasta, sąsiadami, lenistwem.
– Wiesz co? My wszyscy tu w Warsza-
wie jesteśmy nie stąd. Stąd ta totalna 
anonimowość, nawet na własnej klat-
ce schodowej nie wychodzimy poza 
bezosobowe „dzień dobry”. A czło-
wiek jest jednak istotą społeczną 
i gdzieś musi się realizować – i to się 
chyba w jakiś sposób przejawia w na-
szym ogrodnictwie – tłumaczy Jacek.
– My się teraz po prostu dzięki Nasze-
mu Parkowi wszyscy dobrze znamy. 
Mamy dyżury w plewieniu i podlewa-
niu, dzielimy się kosztami utrzymania 
roślin. Nieufność sąsiadów stopnio-
wo znikała, teraz wspólnie robimy też 
inne akcje DIY – pikniki, kino letnie, 
będziemy organizować koncerty for-
tepianowe na świeżym powietrzu. Ale 
nie sądzę, żeby ci ludzie się zmienili. 
Oni po prostu się uaktywnili – zo-
stali w jakimś stopniu uwolnieni, był 
im potrzebny impuls, lider, no i na-
reszcie uwidocznił się ich prawdziwy 
potencjał. 
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