
1 
 

IV Festiwal Ogrodowy w Bolestraszycach 2014 
Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach 
Instytucja Kultury Samorz du Województwa Podkarpackiego 

37-700 Przemy l, skrytka pocztowa 471, tel./fax 16 671 64 25, e-mail: arboretum@poczta.onet.pl 
 
 

Redakcja: JJan Rylke, Narcyz Piórecki; 
zdj cia: NNarcyz Piórecki, Marek Horwat, Aneta Pliszka, Piotr Szwiec;  

komentarze:  Jan Rylke 
 

 
 

 



2 
 

 
Ogrodniczka 

 

Ogrodniczka, która otwiera kolejny, czwarty festiwal ogrodowy, troch  si  zestarzała. Zało yła kapelusz 
i ciemne okulary. Sam festiwal jeszcze si  nie zestarzał. Ma dopiero cztery lata. Festiwal Ogrodowy 
w Bolestraszycach koło Przemy la jest poligonem, który pozwala zorientowa  si , jak nowe formy sztuki 
współczesnej s  aplikowane do sztuki ogrodowej. Jest to na festiwalu bardzo widoczne i mo emy to 
w poszczególnych ogrodach zaobserwowa  w formie modeli wyra aj cych ekspresj  lub pokazuj cych 
nasz stosunek, wobec otoczenia, zewn trzno ci.  
Taki model profesjonalnego, stałego ogrodu, to: Ogrodosfera (1) i Hydrosfera (3) – w formie modelu – 
modelu tak e Litosfera (21).  
Model rodzenia si  wiata, to: Ogród I (5) i Przestrze  permanentnej transformacji (27).  
Model zarówno wiata, jaki Raju, to: Ogród znacze  (6) i Ogród szcz cia (22).  
Model miejsca zamieszkiwanego, to: Ogród Kalwaria (15).  
Model ogrodu miło ci, to: Ogród na zamówienie (16).  
Model ogrodu wiejskiego, to: Ogród wiejski (4), a model ogrodu miejskiego Domek z ogródkiem (17).  
Mamy te  modele intelektualnej narracji – Porozmawiajmy o sztuce (20) i Pochwała powolno ci (24).  
Mamy modele ogrodu moralitetu, jak Chciwo  (18) i Protest Garden - CENA 100% (19). Mamy ogro-
dy modele ró nych profesji: architektury – Wodne marzenie (13), rze by – Ogród Poza Ziemi  (9), 
przyrody - Wierzby i woda (8), budownictwa – instalacja Czarny obelisk (26).  
Mamy modele ogrodu stylowego – Ogród – Pop Art czy art (10). 
Mamy modele dekoracji przestrzeni publicznej, jak Podkarpacie – kraina obfito ci (7).  
Mamy modele krajobrazu: krajobraz przeniesiony do ogrodu, to Muzyczny ogród postkatastroficzny 
(12), pokaz dynamiki krajobrazu, to Reinkarnacja (2), model krajobrazu rolniczego, to Od powie-
trza…(11), a krajobrazu przemysłowego Kaplica postindustrialna (25).  
Ogl daj c wymienione 27 ogrodów odczuwamy, jak niezwykle bogate mo liwo ci drzemi  w sztuce 
ogrodowej, gdzie jak w lustrze odbija si  wiat współczesny, ale te  jego przeszło  i przyszło . Widz c 
ich autorów, od uczniów (uczennic), po starców (dojrzałe kobiety) dostrzegamy, e jest to najpowszech-
niejsza ze sztuk i człowiekowi (ale te  ro linom i zwierz tom) najbli sza. Jest to tak e ywa sztuka – inna 
o ka dej porze roku, czasem zanikaj ca albo dojrzewaj ca. Nie tylko poruszaj ca umysł, ale tak e zmy-
sły, tak e te, które ze sztuki zazwyczaj nie korzystaj : zmysł równowagi, dotyku, w chu, smaku, ciepła. 
Tak e odpowiadaj ca na t sknot  za pi knem, której sztuka współczesna nie zawsze zaspokaja. 
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Ogród 1. Ogrodosfera 
Autorzy: Pracownia Architektury Krajobrazu Zielony Zak tek; Joanna Patrycja Korczak-Wodnicka  
z zespołem w składzie: Agnieszka Chadaj, Agnieszka Gali ska, Joanna Kara . www.projektogrodu.pl.   

 
Ogrodosfera ł czy sfer  materialn  i duchow , dzi ki czemu przestrze  kreowana przez nas jest bli ej 
człowieka i jego potrzeb. Inspiracj  ogrodu było dla nas koło...kr g... kula... sfera i tak jak wiat składa 
si  z kolejnych warstw i sfer (np. atmosfera, hydrosfera), tak i ten ogród jest wielowarstwowy przede 
wszystkim w wymiarze duchowym, emocjonalnym. Idee te przekazujemy poprzez kompozycj .  
Komentarz: Ten ogród formalnie niewiele si  zmienia, ale ulegaj  zmianie kształtuj ce ten ogród 
priorytety. Pierwszy ogród, z 2011 roku, to był ogród szkła. Drugi ogród, z 2012 roku, to był ogród 
domu, a urowej kuli, w której mo na było odpocz . Trzeci ogród z 2013 roku, to ogród ro lin, które 
dopiero teraz stworzyły pi kn , kwietn  ł k . Czwarty rok, to ju  tajemniczy ogród, który wkroczył 
w strefy eschatologiczne i stworzył ducha miejsca. Ten ogród składa si  z bylin, które zawieraj  pomi dzy 
sob  przyja nie i z roku na rok pi kniej c otaczaj  nasz dom - wiat. Zwarta kompozycja przestrzenna 
jest wyprowadzona ze skali i kształtu działki. Mimo zdecydowanej formy jest przyjazna u ytkownikom. 
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Ogród 2. Reinkarnacja 
Autor Narcyz Piórecki.  

  
Reinkarnacja – ci gło  – transformacja. Gał zie wierzbowe – ci te – po posadzeniu w ziemi puszczaj  
li cie. Zyskuj  nowe ycie. Góry – rozsadzone, rozdrobnione, przerobione na gruz i piach, wypalone na 
cement. Na koniec staj  si  płytami betonowymi – nowymi kamieniami, trzymaj cymi wraz z głazami 
granitu czarn  foli  zrobion  ze zu ytych butelek. Stworzony z tych materiałów ogród symbolizuje 
witalno  i ci gło  ycia.  

 
Komentarz: Ten ogród, a wła ciwie instalacja, która jak dywan na schodach pałacu wprowadza nas 
w wiat ogrodów,  istnieje ju  trzeci rok. Zielony, wierzbowy dywan pokrył gał zkami i zdominował płyty 
i kamienie, jak groby naszej przeszło ci. Mamy tutaj d enie człowieka do ogarni cia ziemi, do jej 
przykrycia, opakowania i jeszcze przytrzymania tego ci arem płyt i kamieni. Widoczne jest jednak tak e 
d enie przyrody do przełamania ludzkiej dominacji, które wyra a si  wzrastaj cymi gał zkami wierzby. 
Cało  pokazuje istot  sztuki ogrodowej, ale w sposób delikatny. W tym roku nast piła ju  nie tylko 
reinkarnacja, ale reinkarnacje. Teraz ten ogród zmienia si  wraz z porami roku, yje. Za ka dym razem 
wprowadza nas w inny wiat przyrody, która przebiera si  w szaty kolejnych miesi cy.  
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Ogród 3. Hydrosfera 
Autorzy: Joanna Patrycja Korczak-Wodnicka z zespołem w składzie: Justyna Wilkowska, Grzegorz 
Chmielewski.  

  
Wprowadzamy do naszego ogrodu prawdziw  wod . Jednak nie b dzie to tylko akcent dekoracyjno-
kompozycyjny, ale dominuj cy element zało enia. Zbiornik wykonali my na wodoszczelnej membranie 
– Geogumie. W swoim projekcie chcemy wykorzysta  materiały i ro liny kojarz ce si  z wod  i jej 
otoczeniem. Woda daje ycie, oczyszcza, odpr a i pobudza do działania. Pragniemy, aby nasz ogród 
dostarczał u ytkownikowi takich wła nie odczu  – relaksu i pozytywnej energii. Oczywi cie nie mo e te  
zabrakn  punktu kulminacyjnego ogrodu. W tym przypadku postaramy si  skutecznie przyku  uwag  
odwiedzaj cych. 
Komentarz: Ten ogród tak e istnieje ju  trzeci rok. W pierwszym roku wiecił si  i błyszczał. W drugim 
roku spowa niał, nabrał barw stonowanych, chocia  t czowych. Tak e sadzawka, w której zal gły si  
kumaki, podzieliła si  na dwie odr bne cz ci: na pokryt  rz s  cz  nizinn  – abi  – i wy ynn , 
przezroczyst  z czerwonymi rybkami i odbiciem kolorowych gał zi. Jest to ogród od wi tny, bo drzewo, 
chocia  po mierci, zostało ubrane w sukni  balow . Ogl daj c ten ogród prze yłem ol nienie – ogród 
powinien by  pi kny! To chyba dzisiaj jedyne z dzieł sztuki, które powinny by  pi kne. Do tego odbicie 
w wodzie – a jak mówił Cézanne, nad wod  jest dwa razy pi kniej. W tym roku zakwitły w wodzie lotosy. 
Hydrosfera stała si  miejscem, w którym, jak Lotofagowie, mo emy zapomnie  o wiecie zewn trznym 
i pogr y  si  w medytacji. 
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Ogród 4. Ogród wiejski 
Autorzy: uczniowie Technikum Architektury Krajobrazu w Zespole Szkół Ekonomicznych im. K. K. 
Baczy skiego w Przemy lu. 

  
Fot. Marek Horwat 

Inspiracj  dla tego projektu były ogródki wiejskie naszych bab : kolorowe, pachn ce, w których obok 
rabat kwiatowych nie mogło zabrakn  grz dki z warzywami, ziołami, gdzie rosły porzeczki, maliny 
i poziomki. Zało enie zaprojektowano w formie 4 nieregularnych rabat umieszczonych po dwóch 
stronach cie ki prowadz cej do domu wiejskiego. Dwie rabaty obsadzono bylinami i kwiatami 
jednorocznymi, na nast pnych dwóch posadzono ro liny u ytkowe, ł cz c je z kwiatami głównie 
jednorocznymi. Na rabatach posadzono byliny typowe dla ogrodu wiejskiego: słoneczniki, płomyki 
wiechowate, ostró ki, malwy, naparstnice, piwonie, serduszk  okazał , nachyłki, krwawnik kichawiec, 
wiesiołki, toje  kropkowan , go dziki brodate, a tak e kwiaty jednoroczne: aksamitk , nasturcj , astry 
i pi knie pachn c  wieczorem maciejk . W cz ci u ytkowej ogrodu posadzono: pomidory koktajlowe, 
sałat , kapust , fasol , zioła i poziomki, ł cz c je z aksamitk  i nasturcj . Mamy nadziej , e nasz projekt 
pozwoli cho  na chwil  przenie  zwiedzaj cych do wiejskiego ogrodu, poczu  jego atmosfer  i pi kno. 
Komentarz: Ten ogród te  istnieje ju  trzeci rok. W pierwszym roku uczniowie z Przemy la zało yli 
rabaty miejskie. Stały w ogródku troch  samotnie. W drugim stworzyli ogródek wiejski z klasycznym 
domkiem i honorow  drog . Po jej obu stronach pojawiaj  si  rabaty z kwiatami, ale te  z ziołami 
i kapust . Powstał archetyp ogrodu. archetyp, który znaj  dzieci na całym wiecie. W trzecim roku ten 
archetyp zbli ył si  do rzeczywisto ci. Z projektu przekształcił si  w prawdziwe obej cie, w którym 
mo emy odpocz . 
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Ogród 5. Ogród I 
Autor Marek Sak. 

  
Ogród jeden – w sensie jedyny 
Ogród pierwszy – w sensie kolejno ci 
Ogród pierwszy – w rankingu 
Surowy ogród zestawiony jest z przestrzeni  zamkni t  magicznym kr giem, izoluj cym go od 
rozbuchanej barbarzy skiej niesko czono ci. 
Raj – ycie w wiecznej nie wiadomo ci. 

wiat zewn trzny – ycie, mier , rado , cierpienie. 
Komentarz: Ten ogród te  istnieje ju  trzeci rok. Jako rodz cy si  wiat zastygł, jak kosmos po 
pierwszym wybuchu. W drugim roku ogród zrobił si  bardziej eschatologiczny. Wydzielony biał  siatk  
wygenerował przestrze  pierwotn , kosmiczn . Kamie , jego centrum i istota, w którym rozwin ły si  
rozchodniki i wyci gaj  do nieba łodygi, stał si  w nim wysp  kiełkuj cej natury. W trzecim roku zaczyna 
pokrywa  si  patyn , nabiera historii. Staje si  pocz tkiem symbolicznym, muzealnym. Co , co nie tylko 
wyrosło z pustego miejsca, ale w tym trwa i dojrzewa. Jest te  samotne. 
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Ogród 6 – Ogród znacze  
Autorzy: Izabela Myszka-St pór, Jan Rylke, współpraca Tomasz Łocha. 
Ogród znacze  prezentowany jest po raz trzeci, a wła ciwie czwarty, bo rozwin ł si  z pierwszego, 
w budowie którego uczestniczyły jeszcze Małgorzata Dembowska, Karolina Grygoriew i Anna 
Wilczy ska. Pokazuje „swojsko ” w krajobrazie, wyra a dwoisto  obcowania z przyrod . Jest tu „dom” 
ze stołem, przy którym siadaj  odwiedzaj cy festiwal widzowie. Droga, która prowadzi od gór do morza, 
oddziela przestrze  „ogrodow ” od „krajobrazowej”. W ogrodowej cz ci, mi dzy ró ami i sadem, 
uprawiamy ro liny u ytkowe. W cz ci parkowej, w ród d bów, buków i głogów, wije si  cie ka, przy 
której rosn  paprocie. cie ka ta prowadzi do miejsca, w którym ka dy mo e sta  si  „szcz liwym 
wybrankiem” i uchwyci  t  chwil  w fotografii, tak jak czyni  to w naszych parkach nowo e cy. W 
ogrodzie z roku na rok przybywa wymownych artefaktów, a ro liny coraz mocniej oddziałuj  na zmysły. 
Komentarz: Ten ogród, po przekształceniach, istnieje ju  czwarty rok. Wej cie z głuszcem i kogutem 
pokazuje dwoist  natur  krajobrazu: parkow  i ogrodow . Altana, któr  zwiało w 2011 roku, została 
porz dnie postawiona, z drewnianym dachem wymalowanym w lec ce ptaki. Cz  le na zmieniła si  w 
parkow . Obok wilków biegnie teraz w ród kwiatów i paproci cie ka. Zamiast Adama i Ewy z ogrodu 
rajskiego widnieje w nim lubny portret angielskiej pary ksi cej, przedstawiaj cy współczesny obraz 
rajskiej pary. Zamiast domu jest altana i piec chlebowy, zbudowany i wypróbowany w tym roku. Przed 
wej ciem do ogrodu stoi, zamiast anioła z mieczem gorej cym, ogrodniczka z grabiami, pilnuj ca 
porz dku znacze . Mówi te  o roli kobiet w utrzymywaniu porz dku wiata. 
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Ogród 7. Podkarpacie – kraina obfito ci 
Autorzy: Janusz Skalski, Stanisław Dziubak. 
Chcemy w sposób symboliczny wyrazi  nasz emocjonalny stosunek do Podkarpacia. W realizacji 
naszego ogrodu odwołujemy si  do dawnej symboliki, która od wieków jest czytelna w swym ideowym 
przekazie i formalnie zrozumiała. Dlatego u yli my rogów obfito ci i tarczy herbowej Podkarpacia. Róg 
obfito ci jest elementem, który był i jest rzadko wykorzystywany w sztuce ogrodowej. Jednak mo na 
znale  przykłady, które potwierdzaj  u ycie tego symbolu. Dlatego jego u ycie wydało nam si  
interesuj ce pod wzgl dem twórczego działania. Z rogów obfito ci b d  wysypywa  si  surowce skalne 
pozyskiwane na Podkarpaciu, kanistry z rop  naftow  i inne elementy. Natomiast u ycie tarczy herbowej 
ma na celu upowszechnianie tego symbolu w wiadomo ci społecznej. 
Komentarz: Ten ogród, a wła ciwie tradycyjne wyró nienie wa nej przestrzeni publicznej, istnieje ju  
trzeci rok. W ubiegłym roku godło Podkarpacia zostało po huraganach przez pana Tomka du o 
porz dniej zrobione. W tym roku kosze obfito ci znikły, kwiaty si  rozwin ły. Miejsce z publicznego 
placu apelowego zmieniło si  w intymny zak tek, gdzie mo na odpocz  i ycie płynie wolniej. Lepiej 
symbolizuje Podkarpacie, ten ubogi, ale szlachetny zak tek, kiedy  le cy w centrum, a dzi  wci ni ty w 
k t Polski. 
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Ogród 8 - Wierzby i woda 
Autor: Stanisław Dziubak przy współpracy Mariusza Czernickiego. 
U ycie wikliny ywo rosn cej i wikliny ci tej w formach wyplatanych. Umieszczenie jej 
w charakterystycznym dla niej otoczeniu. Kumaki zaj ły staw natychmiast i dały o sobie zna  ju  
w ogrodzie z 2011 roku. W tym roku wida  w ogrodzie efekt nasadze  ro lin wodnych. W pełni 
kwitnienia s  lilie wodne w odmianach. W ogrodzie ro nie marsylia czterolistna, strzałka wodna, oczeret 
jeziorny, pontederia sercolistna, abieniec babka wodna, kotewka orzech wodny, czermie  błotna, 
abieniec drobnokwiatowy i osoka aloesowata. W bliskim otoczeniu prac wiklinowych kwitn  funkie. 

Komentarz: W tym ogrodzie ro liny wodne i przywodne stworzyły ju  taki rajski zak tek, e zepchn ły 
na margines rze by wiklinowe. Po wej ciu do ogrodu idziemy nad wod  i patrzymy w ni , jak w ogie , 
bo ogród z wod  jest ogrodem kompletnym. Je li chcesz odpocz , siadasz w wiklinowym fotelu 
i odpoczywasz. 
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Ogród 9. Ogród Poza Ziemi  
Koncepcja projektu ogrodu: Łucja Rogala – firma Strefa Zieleni, Głogów Małopolski. Aran acja 
i realizacja projektu: Anna Chodak-Konop, Sylwia Dudek, Krzysztof Fory , Jolanta Janas, Beata 
Janiczek, Zbigniew Janiczek, Monika Jankowicz, Stanisław Machowski, Mariusz Niziołek, Danuta 
Pelczar - studenci PWSZ w Kro nie, kierunek Rolnictwo, specjalno : Ochrona i Kształtowanie 
Krajobrazu pod kierunkiem opiekuna: Marty Pisarek, arch. kraj. Autor szklanej rze by: Jakub Kijowski, 
wykonanie projektu - firma INVESTLAND, Krosno. 
Krosno, miasto poło one na południu województwa podkarpackiego, to miasto szkła, w którym od kilku 
pokole  kultywuje si  tradycje produkcji szkła dekoratorskiego. Obecnie aspekt ten wykorzystany został 
do wykreowania markowego produktu turystycznego. W tym celu, mi dzy innymi, otworzono Centrum 
Dziedzictwa Szkła i zaprojektowano Szklany Szlak, w skład którego wchodzi szklana mała architektura 
tematycznie zwi zana z histori  miasta lub cyklem produkcyjnym szkła dmuchanego. Dlatego te  
studenci zaprojektowali ogród, w którym dominuj cym elementem b dzie kro nie skie szkło. 
Zaprojektowano ogród minimalistyczny w stylu nowoczesnym charakteryzuj cy si  prost , oszcz dn  w 
wyrazie form  i surow  kompozycj . Ogród został podzielony na trzy cz ci: stref  niebia sk , 
przej ciow  i piekieln . Podziału na strefy dokonano poprzez poprowadzenie odpowiednio trawiastych 
cie ek wokół i przez rodek ogrodu. Strefa niebia ska i piekielna nie maj  okre lonego kształtu, strefa 

przej ciowa ma kształt ryby - symbolu przemian. W cz ci niebia skiej posadzono biało kwitn c  
lawend  w skolistn , w cz ci przej ciowej barwinek pospolity o li ciach białobrzegich, a w cz ci 
piekielnej czerwonolistny berberys Thumberga. 
Dominant  układu kompozycyjnego jest szklana rze ba, w postaci 3,5-metrowego anioła, wykona ze 
szkła i metalu, unosz ca si  strzeli cie w strefie niebia skiej ogrodu. Cało  kompozycji dopełniaj  p dy 
winoro li rozło one w cz ci piekielnej, maj ce symbolizowa  popl tane ludzkie losy poszukuj ce drogi 
do innego wiata. 
Komentarz: To jest nowy ogród. Szkło w ogrodzie odnajduje si  doskonale. Jest przezroczyste, jak 
struktury ro lin, chwyta, jak one, wiatło. Jak kwiaty przechowuje w sobie kolory. Jako gorej cy anioł 
dominuje nad piekłem, czy cem i niebem, które dopiero si  w kolejnych latach naprawd  si  rozwin , 
ale piekło nie b dzie nam zagra a , bo i tak złoty anioł jest najwa niejszy.  
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Ogród 10. Ogród – Pop Art czy art 
Autorka: Irena Pełczy ska-IPROJEKT z udziałem El biety i Anny Majlert (Gospodarstwo Ogrodnicze 
Majlert) dostawcami materiału szkółkarskiego oraz firmy Karat Elektro Recykling S.A., która wypo yczy-
ła obudowy monitorów. 
W tym roku proponuj  zabaw  dla informatyków, internautów i wszystkich sympatyków komputerów. 
Pragn  wyci gn  ich zza biurek i z klimatyzowanych pomieszcze . Wszystkich zapalonych kompute-
rowców zapraszam na łono natury. Mo e zaczerpn  wie ego powietrza w towarzystwie znanych sobie 
kształtów, zatrzymaj  si  cho  na chwil , wsłuchuj c si  w szum komputerowej fontanny czy usi d  przy 
monitorowym stoliku. Wszystko w ywej kolorystyce zarówno sprz tów, jak i ro lin. Ciekawe czy moni-
tory s  w stanie zast pi  stare opony lub wann ? 
Komentarz: Ten ogród powstał w ubiegłym roku. Główn  w nim rol  odgrywaj  artefakty techniczne. 
Zostały one oswojone, jak wcze niej pop-art i powi zane z wyrastaj cym z monitorów wiatem ro lin-
nym. Cało  okre la mailowa małpa (sobaka, lisiczka) tworz ca internetowy labirynt. Jest to kompozycja, 
jak mawiaj  teoretycy ogrodowej sztuki, oparta na dialogu z sytuacj . wiat wirtualny został sprowadzony 
do wiata rzeczywistego, w którym mo emy zobaczy , jak naprawd  wygl da. Autorka wcze niej stworzy-
ła w tym miejscu tradycyjny ogród wiejski, który teraz został zamieniony w nowoczesny ogród wiejski 
rodem z globalnej wioski. Monitory co prawda si  nie rozwijaj , ale kwiatki w nich i owszem. 
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Ogród 11. Od powietrza, ognia, głodu i wojny… 
Autorzy: Beata J. Gawryszewska, Jan Rylke, Janusz Skalski. 
Ogród ywiołów. ywioły ł cz  si  i przenikaj  zgodnie z zasad , e …rodzi wod , woda rodzi ziemi , 
ziemia rodzi ogie , ogie  rodzi wiatr, wiatr rodzi wod , woda rodzi… Ł ka jest podzielona na 4 cz ci 
bronione przez opiekunów polskiego krajobrazu, którzy koryguj  ywioły do ludzkiej skali: wi tego 
Izydora, rz dz cego ziemi , który chroni przed głodem, wi tego Rocha, rz dz cego powietrzem, który 
chroni przed zaraz , wi tego Floriana, rz dz cego ogniem, który chroni przed po arem, wi tego Jana 
Nepomucena, rz dz cego wod , który chroni przed powodzi . 
Komentarz: Ten ogród niewiele si  zmienił od czterech lat. Drzewka, bruk i krzesełka wokół kapliczek 
stworzyły zamiast jednego krajobrazu, który pokazywał odchodz cy ju  w przeszło  polski krajobraz 
rolniczy, małe ogródki z kapliczkami przy czterech wej ciach. Kamie  z inskrypcj , tytułowe motto 
ogrodu przywołuj ce jedno  i przemian  rz dz cych krajobrazem ywiołów, które je ł czyło, zarosło 
traw . Poniewa  ka dy ogródek ma przód i tył, na odwrocie kapliczek napisałem modlitwy do poszcze-
gólnych wi tych. Rozrastaj  si  drzewa przy kapliczkach, a same kapliczki si  pochylaj  do ziemi. 
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Ogród 12. Muzyczny ogród postkatastroficzny 
Autorzy: Kolektyw Parque-no (www.parque-no.org) Krzysztof Herman, Jakub Słomkowski, Maciej Łep-
kowski wraz ze studentami specjalizacji Sztuka Ogrodu i Krajobrazu SGGW: Martyna Baran i Amade-
usz Kaczmarski (w drugim sezonie).  
Ogród ten przenosi nas do beztroskich czasów młodo ci, wspomnienia wakacji nad jeziorem i szumu 
trzcin. Druga edycja ogrodu nawi zuje tak e do idyllicznych wizji wiata opartego na poszukiwaniu miło-
ci i błogo ci. Te sielskie wspomnienia zlewaj  si  tu jednak z nut  katastroficznej przyszło ci. Sam ro-

wer wodny widzimy jako najlepiej przystosowany pojazd do realiów wiata w czasach globalnej katastrofy 
(globalnego ocieplenia). Nap dzany sił  naszych mi ni b dzie pływał ponad zgliszczami naszej cywiliza-
cji. Wszyscy dzi  jeste my jak te dzieci na wakacjach, beztroscy, pozostawieni bez opieki, ostrze eni 
o niebezpiecze stwach, łamiemy zasady, ignorujemy ostrze enia i nie zwa aj c ma konsekwencje, ładu-
jemy si  w tarapaty. W ogrodzie chcemy ł czy  dwa składowe elementy duszy współczesnego człowieka: 
ch  zabawy, beztrosk  i naiwno  oraz pod wiadomy l k przed niepewn  przyszło ci . Wchodz c do 
ogrodu stajemy na pomo cie, który prowadzi nas do zacumowanego, otoczonego „trzcinami” roweru 
wodnego - jest to fragment przeniesionego krajobrazu przeszło ci i przyszło ci równocze nie. 
Komentarz: Rower wodny w coraz bujniejszych, na laduj cych trzciny trawach, stoi ju  czwarty rok. Tro-
ch  zapomniany pomnik przeszło ci, jak zapomniane s  wakacje nad wod , kiedy na wczasy lecimy sa-
molotem. Na takim pomniku, ale te  na przystanku autobusowym, czy nad łó kiem na koloniach, pi-
szemy: tu byłem. Autorzy poprosili, eby pomalowa  rower wodny na biało i dali mazaki, eby pomaza  
na rowerze wodnym co  od siebie. Została postkatastrofa, ale ju  bez muzyki. 
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Ogród 13. Wodne marzenie 
Autorzy: Wojciech Kosi ski, Przemysław Kowalski, Miłosz Zieli ski. 
UpalnyDZIE -PRAGNIENIE-łykWODYczystej-wytchnienie-OCHŁODA spokój-SKAŁA-RUCH- 
S T R U M I E  –MARZENIE. RUCH-strumie -BARIERA-fala-niepokój-MOST-przej cie-ratunek. 
SKAŁA-siła-ostoja-SCHRONIENIE CIANA-zamkni cie-BARIERA-krajobraz-OKNO-widok. 
W upalne dni pragnienie staje si  jednym z najdotkliwszych odczu . Łyk wody, czystej wody, zdaje si  
by  ut sknion  nagrod . Niekiedy jednak ju  sam widok niespokojnego górskiego strumienia, wij cego 
si  w ród skał daje ochłod  rozgrzanemu umysłowi. Nawet samo marzenie o wodzie przynosi ulg . 
Ciecz. Bez zapachu i smaku. ródło ycia ale te  zniszczenia. Ł czy i dzieli. 
Komentarz: Ten ogród istnieje ju  czwarty rok. Ogród troch  wymy lony i mocno podporz dkowany 
projektowi. Jest porz dnie i profesjonalnie zrobiony, karpackie dzwonki od dwóch lat kwitn  i wodne 
marzenie, przynajmniej na czas ich kwitnienia, staje si  rzeczywisto ci . Sam ogród niewiele si  zmienia i 
trwa. Jak marzenia. Szkoła krakowska jako pierwsza zaj ła si  architektur  krajobrazu. Dlatego z ostro -
no ci  podchodzi do ogrodu. Ten ogród te  jest troch  wn trzem krajobrazowym, w którym najwa niej-
sze s  ciany i podłoga. W rodku dwa kamienie tul  si  do siebie, bo w krajobrazie nie czuj  si  tak 
bezpiecznie jak w ogrodzie. 
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Ogród 14. Ogród Kalwaria 
Autorki: Beata J. Gawryszewska, Izabela Myszka-St pór przy współpracy Ewy Antoniewskiej i Anny 
Łocha. 
Kalwaria to edukacyjny ogród pokazowy, tworzony w procesie kreacji przestrzeni przy domu. Powstaje 
zgodnie z ide  urz dzania ogrodów wiejskich na Podkarpaciu. Tworzony jest przez kobiety w procesie 
podporz dkowanym boskim prawom natury. Na terenie Arboretum stan ł stary, wiejski dom przenie-
siony z Kalwarii Pacławskiej. Dom i ogród maj  stanowi  miejsce prezentacji tradycji przestrzennych wsi 
podkarpackiej. Autorki ogrodu, dla zachowania prawdy przekazu postanowiły urz dzi  go w procesual-
nym, „archeologicznym” eksperymencie. O wizerunku – kompozycji i zastosowanych rozwi zaniach 
decydujemy w trakcie pracy. Praktyka i pragmatyka decyduj  o kształcie ogrodzenia, szeroko ci grz dek, 
układu rabat. Układ kompozycji ogrodowej wzorowany jest na podziałach przestrzeni stosowanych 
w ogrodach tego regionu od dziesi tek lat. Koncepcja szaty ro linnej, zarówno ro lin ozdobnych, jak i 
u ytkowych powstała w oparciu o przekazywan  z pokolenia na pokolenie tradycj  upraw ogrodniczych. 

  
Komentarz: Ogród wiejski jest i doskonali si  z roku na rok. Zmienia si  diametralnie tylko wtedy, kiedy 
gospodarze wyjad  sobie do miasta. Dlatego cechuje go ewolucja – wi cej ro lin, lepiej opisanych, wy-
godniejsze doj cie. Powstało du o parków etnograficznych, a w nich przed chałupami zało ono kwiato-
we lub ziołowe ogródki. Jest jednak pewna ró nica. Tam chałupa była podmiotem, a ogródek jego de-
koracj . Tutaj chałupa jest tłem, a podmiotem ogród pokazowy „Kalwaria”. Jest to tzw. ogród kuchenny, 
w którym warzywa, zioła i kwiaty s  materi  pracy kobiety wiejskiej. W tym ogrodzie przez ro liny i sta-
rania o nie pokazana jest dusza kobiety – w zamierzeniu podkarpackiej, a w rzeczywisto ci ka dej. 
Z nowo ci przykryto dom dachem, a ogród zelektryfikowano – i to nie tak zwyczajnie. „Czarne” – ultra-
fioletowe wiatło wydobywa, jak zapis historii, tajemnicze sentencje. Do tego w warzywniku ja niej  wia-
tłowody jako brodiura warzywnych grz dek. Taka wie  nie tylko dogania, ale przegania nasz  cywilizacj .  
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Ogród 15. Ogród na zamówienie 
Autorka Lilla Kulka. 
Do stworzenia ogrodu wykorzystano wcze niej istniej ce prace artystyczne przeznaczone do galerii i sal 
wystawowych. Obiekty te, wkomponowane w wyznaczon  naturalnymi warunkami przestrze  Arbore-
tum, maj  spełni  rol  narratora „opowie ci” o przemijaniu, czyli o yciu w jego ró norodnych formach. 
Głównym wyzwaniem artystycznym i zarazem technicznym projektowanego ogrodu było zderzanie ze 
sob  biegunowo ró nych tworzyw i elementów w taki sposób, by zaistniały w pełnej symbiozie z otacza-
j c  ro linno ci  i stanowiły jedno  z otoczeniem. 
Komentarz: Ten ogród, a wła ciwie instalacja, po czterech latach ju  na stałe wpisał si  w brzezin . Po-
kazuje Adama z Ew  w północnym raju. Ta para ukazuje si  na ró nych poziomach, bo w naszym yciu, 
jak to było u Pierwszych Rodziców, bywaj  wzloty i upadki. Ich wznoszenie odbywa si  na czerwonym 
dywanie. Nie wiadomo, czy ten dywan jest dostojny, czy dramatyczny. W ka dym razie jest to instalacja 
na czerwonym dywanie. 
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Ogród 16. Litosfera 
Autorzy: Joanna Patrycja Korczak-Wodnicka, Justyna Wilkowska, Grzegorz Chmielewski. 

ywa makieta w kształcie kuli, gdzie przez klosz b dzie wida  zaprojektowany ogród wykonany 
w zminiaturyzowanej formie z naturalnych materiałów: ro lin, ziemi, kamieni itp. 
Komentarz: Obok Ogrodosfery i Hydrosfery Patrycja stworzyła Litosfer . Poniewa  mamy j  wsz dzie 
pod nogami, jako ogród mogła zaistnie  tylko w odpowiedniej skali. Jest w takim ogrodzie pełen obieg 
materii i energii, s  mchy bliskie skałom i jest kopuła nieba. Jednym słowem jest wiatoogród. Ten 
ogród istnieje ju  drugi rok. Przetrwał zim  i rozrasta si  mówi c, e małe jest pi kne i nic go nie 
zniszczy. Zostaje w głowie, jak szkolny rysunek przedstawiaj cy w drowca, który dotarł do ko ca wiata. 
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Ogród 17. Domek z ogródkiem 
Autorki: Aleksandra Pawlik- wierz, El bieta Piórecka. 
Zało eniem adaptacji niewielkiej przestrzeni zielonej było stworzenie iluzji odwiecznego pragnienia ka -
dego człowieka, i nie chodzi tu o władz  czy te  dobra materialne ale o DOMEK Z OGRÓDKIEM. 
Człowiek, realizuj c swoje yciowe aspiracje osi gn ł ten cel w ró nym wymiarze. Mogła by  to chatka 
z sadem, pałac z rozległym zało eniem parkowym lub mieszkanie w bloku z działk . Przestrze  ogródka 
aran ował w sposób spełniaj cy jego własne, indywidualne wyobra enie o zielonej przestrzeni, kształtuj c 
przy tym swoj  intymn  relacj  ze wiatem przyrody. Nasz OGRÓDEK zło ony jest z dwóch cz ci: 
zewn trznej i wewn trznej. Pierwsza z nich zewn trzna symbolizuje przyjazny pozytywny zwi zek czło-
wieka z natur , z której odwa nie czerpie sił  i rado . S  to: sło ce, kwiaty, piew ptaków. W drugiej 
cz ci wewn trznej dominuj cym elementem jest DOM, azyl, miejsce bezpiecznego schronienia. Jest to 
przestrze , która broni nas przed negatywnymi, nieprzyjaznymi siłami, jakimi s : zimno, deszcz, mrok 
nocy. DOMEK Z OGRÓDKIEM to dialog człowieka z natur , człowieka, który sam jest cz stk  natury 
w naturalnej przestrzeni. Fantazyjna wizja mistycznego ogrodu, w którym człowiek jest równoprawnym 
partnerem, ujarzmia przyrod  w ograniczonej przestrzeni własnego OGRODU. 
Komentarz: Obok kwiatów w tym ogródku króluje włóczka. Ona tworzy barwne powierzchnie, oplata 
w sweterek deski i kamienie. Robienie na drutach, dzi ki któremu ludzie w PRL-u wygl dali barwniej i 
było im cieplej, przestało by  potrzebne. Z działania u ytecznego stało si  sztuk . W tym wypadku sztu-
k  ogrodow . Domek z ogródkiem istnieje ju  drugi rok. W tym roku dostał nowe ubranka, a na jabłon-
ce zawisły czerwone jabłuszka. W alkowie na dywaniku kolorowe kamienie dokumentuj  pi kne sny. 
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Ogród 18. Ogród szcz cia 
Autorzy: Agata Koprowska, Monika Kaplita, Magdalena Kilja ska, Mariusz Teler, Ewelina Barzyk, Kin-
ga Basamania, Monika Wójcik, Sylwia Susz, Monika Luka, Monika Wójcik, Martyna Stapi ska, Domi-
nika Such, Anna Wójcik, Ewa Ko ciółek, Weronika Skwara, Marta Rynkar, Paweł Zdu czyk. Opiekun 
Koła: Agata Tekiela. Wsparcie merytoryczne: Zbigniew Czerniakowski, Agata Gajdek, Barbara Krupa, 
Anna Sołtysik. Uniwersytet Rzeszowski, Studenckie Koło Naukowe Architektów Krajobrazu „Perspek-
tywa”. 
Ogród szcz cia to miejsce magiczne. Ka dy, kto owego szcz cia szuka, mo e je odnale  z łatwo ci -
jest na wyci gni cie r ki. Jego symbolem oczywi cie jest czterolistna koniczyna, która uwidacznia si  
w ogrodzie pod kilkoma postaciami. To takie proste wejd  i pozwól, by rado , miło  i szcz cie oto-
czyły ci  wokół. Plan ogrodu to zarys li cia czterolistnej koniczyny, której poszczególne listki to pachn ce 
serduszka, wypełnione biał  koniczyn . W ogrodzie dostrzec mo na symbol przypominaj cy biały krzy  
herbu Podkarpacia, obsadzony smagliczk  nadmorsk , nawi zuj cy do miejsca, w którym znajduje si  
ogród. Kwaterowy podział ogrodu powoduje swobodny dost p do rabat z ka dej strony. Obrze a ogro-
du obsadzono ro linno ci  o purpurowym ulistnieniu, mocno kontrastuj c  z gł boka zieleni  koniczy-
ny i nie nobiał  smagliczk , co powoduje skupienie uwagi go ci na wn trzu zało enia. Zwiedzaj cych 
ogród zach camy do aktywnego uczestnictwa w jego yciu, a do szukania i zabierania ze sob  tytułowego 
szcz cia w postaci czterolistnej koniczynki. 
Komentarz: Jak si  ma szcz cie, to si  znajduje czterolistn  koniczynk , która przywołuje szcz cie. 
W zakładaniu tego ogrodu uczestniczyło wielu ludzi. Je eli zgodnie upi kszamy nasze otoczenie, to b -
dziemy w nim szcz liwi. Jak si  stworzy wielk  koniczynk , to przywoła ona wielkie szcz cie, którym 
mo na si  podzieli . 
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Ogród 19. Blokowisko 
Autor Narcyz Piórecki. 

  

  

 
Komentarz: Ogród – ławka. Gdyby zrobi  z niego socjogram, wyszło by, e obraduje tu dwupartyjny 
sejm albo odpoczywaj  ołnierze w przerwie walki. Siedzi si  w ka dym razie bardzo wygodnie i sempi-
terna wypoczywa. Palma troch  niepotrzebna i jest to jedyny wypadek, e ro lina zawadza w ogródku. 
Zawadza dlatego, e drewno pachnie, nagrzewa si  w sło cu, moknie w deszczu, pokazuje słoje swoich 
losów. da naszej wył czno ci. Mo na ogród, jak dom, zbudowa  wył cznie z drewna. 
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Ogród 20. Chciwo  
Autor Witold Mityk. 
Idea ogrodu: wizja ogrodu niepohamowanego konsumenta ogarni tego chciwo ci . Kompozycja jest 
przedstawieniem w przestrzeni india skiego powiedzenia: „Kiedy zostanie wyci te ostatnie drzewo,  
ostatnia rzeka zostanie zatruta i zginie ostatnia ryba, wtedy zrozumiemy, e nie da si  je  pieni dzy”. 
Obecnie nabywanie rzeczy, których niekoniecznie potrzebujemy lub nie potrzebujemy takiej ich ilo ci, 
stało si  wyznacznikiem dobrobytu, wysokiego poziomu ycia. Jednak czy dzi ki temu jeste my szcz -
liwsi? Traktujemy planet  jak hipermarket, w którym kupujemy z kart  bez limitu. Oczekujemy ci głe-

go wzrostu gospodarczego, ci gle wi cej i wi cej. Tymczasem yjemy w wiecie z ograniczonymi zasoba-
mi, wi c nie ma mo liwo ci spełnienia takich oczekiwa . damy maksymalnych korzy ci materialnych, 
zapominaj c o relacjach społecznych i rodowisku. By  mo e ta wizja skłoni do zastanowienia. Czy pro-
dukty, które kupiłem naprawd  s  mi potrzebne? Czy nie marnotrawi  energii, wody, zasobów natural-
nych? Czy zostało wystarczaj co dla innych? „Ziemia jest w stanie zaspokoi  potrzeby wszystkich ludzi, 
nie jest jednak w stanie zaspokoi  ich chciwo ci” – Mahatma Gandhi 
Komentarz: Powód, impuls do stworzenia takiego ogrodu, który ma nas zrobi  lepszymi, jest godny po-
chwały. Znacznie jest jednak wa niejsze, e jest to dobrze zrobiony ogród, w którym przyjemnie jest 
usi  i popatrze  na ska on  wod , w której pi knie odbija si  w dzie  sło ce, a w nocy gwiazdy. Jak 
pisał Władysław Stró ewski, warto ci nadestetyczne powinny by  zakotwiczone w warto ciach artystycz-
nych i estetycznych, bo inaczej nie działaj . Czy b dziemy przez to moralniejsi? Na pewno b dzie nam 
przyjemniej i swobodnie przejdziemy przez Ucho Igielne. 
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Ogród 21. Pochwała powolno ci 
Autorzy: Wojciech Januszczyk, Katarzyna Szczypior, Jan Kami ski. GARDEN CONCEPT ARCHI-
TEKCI KRAJOBRAZU W.JANUSZCZYK, P.SZKOŁUT SP.J. 
Idea ogrodu odwołuje si  do kondycji współczesnego człowieka, na któr  ogromny wpływ ma presja 
czasu. Szybko  zachodz cych procesów i ich natłok cz sto uniemo liwiaj  codzienn  refleksj  i smako-
wanie ycia. Kontrastem dla dominuj cych trendów s  ró nego rodzaju próby powrotu do zrównowa o-
nego gospodarowania czasem. Odkrywamy na nowo powolno  jako istotn , a zapomnian  warto  
w ludzkim yciu. Nasz ogród przybli a t  ide  poprzez elementy budz ce skojarzenia z powolnym upły-
wem czasu, w którym jest miejsce nie tylko na szybk  realizacj  kolejnych zada  ale tak e na twórcz  
refleksj , odpoczynek, nud  przede wszystkim spotkanie z drugim człowiekiem. Drewniane okna, ł ka 
kwietna, brzozy i ró nego rodzaju siedziska wykonane ze starych elementów drewnianych chałup zapra-
szaj  do tego, by wyjrze  przez okno i porozmawia  z kim , usi  wspólnie na ławce w cieniu drzewa, 
znale  chwil  na lektur , ponudzi  si  w leniwe słoneczne popołudnie, pospacerowa . Go cie ogrodu, 
je li b d  uwa ni, zauwa  tak e drobne lady powolno ci: pozostawione gdzieniegdzie niedopite fili-
anki kawy, sandały zdj te przez kogo , kto postanowił boso pobiega  po trawie, otwart  ksi k , szki-

cownik na chwil  odło ony przez rysownika i inne, które samemu mo na odnale  i odczyta  zgodnie 
z własnym do wiadczeniem. Jest to wi c miejsce terapeutyczne, ucz ce równowagi pomi dzy działaniem 
i odpoczynkiem ycia w którym nie ilo  lecz jako  prze ywania staje si  warto ci . 

  

   
Komentarz: Spojrzenie w lustro, to spojrzenie w gł b siebie. W po piechu ycia unikamy tego. W daw-
nych parkach istniało co , co si  nazywało wi tyni  Dumania. Dzisiaj zast piły j  miejsca z Wi-Fi. Tutaj 
mamy ogród dumania z miejscami refleksji i meblami pami taj cymi czas, kiedy rzeczywisto  nie była 
wirtualna, ale dotkliwie realna. I trzeba było si  w takim miejscu chowa , bo samotno  nie była drama-
tem, ale przywilejem. Japo czycy wymy lili w takim celu pawilony do picia herbaty. Tutaj mamy co , co 
ł czy herbaciarni  ze wi tyni  dumania. 
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Ogród 22. Kapliczka postindustrialna. 
Autor: Jan Rylke. 
Kapliczka ze wi tymi chroni cymi wiat uprzemysłowiony. wi ty Krzysztof, od wypadków komunika-
cyjnych. wi ta Barbara od wypadków przy pracy. Od zniewolenia wi ty Jerzy Popiełuszko. Do zbudo-
wania kapliczki wykorzystałem zu yty filtr na wod , który otrzymał nowe, duchowe zadanie, dlatego 
kapliczka nosi nazw  postindustrialnej. 

 

 
Komentarz: Do zbudowania kapliczki wykorzystałem zu yty filtr na wod , który tym samym otrzymał 
nowe, duchowe zadanie filtrowania zwyczajno ci w wi to . Tak jak krajobraz wiejski został r cznie 
wykonany z materiałów naturalnych – drewna, płótna, farb i kamienia, tak ta kapliczka nie ma własnego 
krajobrazu, została porzucona pod płotem. Jest wytworzona z materiałów przetworzonych, współcze-
snych: ze stali, ywic syntetycznych, r czna praca została przemielona przez laserowe wydruki na metalu 
i porcelanie. Pokazuje brak szacunku dla ludzkiej pracy i krajobrazu wzniesionego wysiłkiem robotni-
ków. Odwołuje si  do ludzkiej solidarno ci, której wyrazem były kiedy  symboliczne groby ksi dza Po-
piełuszki. 
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Ogród 23. Porozmawiajmy o sztuce. 
Autorki: Stanisława Zacharko-Łagowska i Maria Polakowska. Wewn trz gładkiego, zielonego (z trawy) 
kr gu ustawione b d , równie  tworz c 33. okr g, siedziska – drewniane pie ki. Wewn trz kr gu utwo-
rzonego przez te siedziska, na ziemi wyło onej włóknin  uło ona b dzie barwna kompozycja – taki ro-
dzaj mandali – z obrazu, wykonanego z podstawowych materiałów plastycznych, czyli kamieni łamanych, 
w gla drzewnego, fragmentów drewna i okr głych kamieni, które pomalowane b d  na ró ne kolory. 
Komentarz: To miejsce do rozmowy istnieje ju  drugi rok. Wła ciwie nie jest to ogród, ale miejsce 
w parku dla du ych dzieci, które ju  znaj  literki i potrafi  si  nimi bawi . Kółko w kole – troch , jak 
przy ognisku, ale miejsce nie takie zmysłowe, bardziej intelektualne. Rodzaj interaktywnej piaskownicy. 
Siedzimy, patrzymy na kamyki, które opatrzone literkami nabieraj  znacze . Mo emy pogra  w scrab-
ble. Mo emy pofilozofowa  albo podyskutowa . 
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Ogród 24. Protest Garden – CENA 100% 
Autor: Wojciech Januszczyk – architekt krajobrazu. 
Czy wiesz jak wygl dał by ogród pokazowy na festiwalu ogrodów w Bolestraszycach, gdyby ogłoszono na 
niego przetarg, w którym jedyny m kryterium byłaby CENA? – CENA 100%. Dzi  wi kszo  przetargów 
na tereny zieleni: parki, skwery, ogrody dydaktyczne i inne przestrzenie publiczne wygrywana jest na 
takich zasadach. Najni sza oferta, tzw. 100% (sto procent ceny), wskazuje zwyci zc . Ta procedura roz-
poczyna si  ju  na etapie sporz dzania ofert na wykonanie projektów – dokumentacji budowlanych itp. 
Cho  pracownicy administracji i instytucji publicznych maj  mo liwo  wybrania innej drogi doboru 
projektanta, tj. konkurs – wybierane s  oferty najta sze, a co za tym idzie – nie boj  si  u y  słowa – 
najgorsze. Dokumentacje zawieraj  bł dy, s  niekompletne i cz sto wykonywane przez osoby niekompe-
tentne. Dobry projektant, szanuj cy swoj  prac  nie ma czego szuka  w zamówieniach publicznych. Ja-
ko  tak wykonanych projektów ma ewidentne przeło enie na jako  realizacji. W trakcie wyboru wy-
konawcy parku czy skweru jest podobnie. Cena 100% jest praktycznie jedynym kryterium, które go wery-
fikuje. Kwoty ofert realizacji s  du o ni sze ni  zakładane w kosztorysach inwestorskich. Kosztorysach, 
które wskazuj  realny koszt wykonania obiektu! W tym momencie przedstawiciele instytucji publicznych 
zazwyczaj ciesz  si , e zaoszcz dzili. A za oszcz dno ci zostan  pochwaleni przez przeło onych i mog  
zaplanowa  kolejn  inwestycj  w oparciu o te oszcz dno ci. Zwyci zca te  cieszy si  z wygranej! Czy nie 
powinien by  to jednak miech przez łzy? Czy tak naprawd  chodzi nam o tworzenie bubli? Czy party-
kularny interes działów inwestycji – zrealizowania jak najwi cej za jak najmniej – powinien by  najwa -
niejszy? Czy system przetargów promuj cy nieudolnych dyletanckich projektantów i wyniszczaj cy wy-
konawców w imieniu wolnego rynku to co  czemu ka dy musi si  podporz dkowa ? Oszcz dno  jest 
tylko pozorna. Wykonane dzi ki niej kolejne realizacje to nic innego jak kolejne buble. Wykonywane 
poni ej kosztorysów inwestorskich realizacje s  budowane tylko po to, by przetrwały okres gwarancyjny. 
Najni szej jako ci materiały i technologie, mało wykwalifikowani pracownicy nieznaj cy fachu i brak 
kultury pracy to tylko pocz tek problemu „Przetargów CENA 100%”. Kiedy ko czy si  okres gwaran-
cyjny, zamawiaj cy pozostaje z kilkoma takimi bublami, które zaczynaj  si  „sypa ”. Dzi  obiekty 
„100%” wytrzymuj  par  lat. Widocznie chodzi nam tylko o „przeci cie wst eczki” przez kogo  wa ne-
go przy otwarciu. Gdy ko czy si  okres gwarancyjny za naprawy płacimy wszyscy. Tu nie ko cz  si  pro-
blemy jakie serwujemy sobie „Cen  100%”. Wykonawcy postawieni pod cian  realizuj  obiekty próbu-
j c na wszelkie sposoby zarobi  i utrzyma  firm . le opracowane specyfikacje na „ziele ” cz sto daj  im 
t  mo liwo  poprzez ucieczk  w zły jako ciowo materiał ro linny, np. młode, małe ro liny o w tpliwej 
jako ci, czy tandetna katalogowa mała architektura niedostosowana do charakteru miejsca. Nijak si  to 
ma do wizualizacji przedstawianych przez projektantów. Cz sto wykonawcy rejteruj  z budowy, pozosta-
wiaj c nieopłaconych pracowników i podwykonawców. Ró nica w oszcz dno ciach wzgl dem kosztory-
sów inwestorskich to cz sto pieni dze pracowników fizycznych, którzy nie otrzymali wynagrodzenia! 
Cz sto nie maj  oni szans na odzyskanie pieni dzy, gdy  z oszcz dno ci nie podpisano z nimi umów 
o prac . Podwykonawcy poszczególnych bran , którzy realizowali prace na kredyt, ustawiaj  si  w kilku-
letnich kolejkach do s du, aby odzyska  cho  cz  wło onych pieni dzy. Nierzadko kara nie spotyka 
tych, którzy s  odpowiedzialni za ten stan rzeczy. Wygrałem przetarg! Mój ogród to obraz ceny sto pro-
cent!  
Komentarz: To jest nowy ogród, który powstał z frustracji. Ogrody festiwalowe w Bolestraszycach nie 
powstaj  w wyniku przetargu i nie s  ska one frustracj . Chocia  s  robione przy pomocy minimalnych 
rodków, nie s  ubogie. Pieni dze nie s  najwa niejsze, ale je eli s  jedynym miernikiem, to ogród wy-

gl da tak, jak na zdj ciach poni ej. Najbardziej na tym cierpi  ro liny – mo e zast pi  je ro liny ruderal-
ne. Ale kto zast pi architektów krajobrazu!? 
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Ogród 25. Instalacja „czarny obelisk” 
(wielkogabarytowy obiekt przestrzenny wykonany z zawansowanego technologicznie materiału płyt LA-
PITEC).  
Autor instalacji: Piotr Szwiec, autorzy konstrukcji: Marta Szwiec i przedstawiciel firmy Lapitec Sp.A. 
Roman Walerczyk. Obiekt wykonała i całkowicie sfinansowała firma Lapitec Sp. A. Instalacja „czarny 
obelisk” (wielkogabarytowy obiekt przestrzenny wykonany z zawansowanego technologicznie materiału 
płyt LAPITEC). 
Przestrze  odbieramy wieloma zmysłami, uczymy si  niej niejako na pami . Przyzwyczajamy si  do jej 
stanu, a zmiany, cho  w naszym klimacie ogromne, zachodz  płynnie. Powstała instalacja jest form  
prost , w swojej oszcz dno ci doskonał . Dzi ki zastosowaniu płyt LAPITEC – surowca o najwy szej 
jako ci – wydaje si  by  form  wr cz nierealnie idealn . Nie pozostawia do dyskusji swojego pochodze-
nia. To obiekt stworzony przez człowieka, obiekt przemysłowy, który w krajobrazie zastanym jest form  
obc , a jednocze nie na zasadzie silnego kontrastu form  dopełniaj c . Obiekt ma na celu uzmysłowie-
nie widzowi mo liwo ci zmian w zastanej, znanej mu przestrzeni. Oddziaływanie dzieła na widza nie 
ogranicza si  do dozna  wra eniowych, instalacja zaprasza do interakcji, skala obiektu jest z zamierzenia 
ró na. Obiekt wielkogabarytowy został wykonany w skali nieludzkiej z wykorzystaniem maksymalnego 
wymiaru płyty LAPITEC.  Bok wykonanego obiektu uzyskany został z jednej płyty o wymiarach a  150 
na 340 cm. Obiekt mniejszy w skali humanistycznej ma z zało enia zaprasza  zwiedzaj cych do interak-
cji, do u ywania. Na górnym pulpicie zainstalowano szachownic  oraz zaopatrzono go w pionki warca-
bów wykonane z płyt LAPITEC. Obiekty stoj  w relacji perspektywy powietrznej, ale te  hierarchicznej. 
Obiekt wi kszy, w domy le wa niejszy dominuje w zastanej przestrzeni, sprowadza mał  form  do funk-
cji podrz dnej, mimo i  jest ona no nikiem funkcji u ytkowej, w potocznym rozumieniu wa niejszej. 
Zastosowane spieki to płyta wielkoformatowa LAPITEC, wytwór najnowszej technologii. Poł czenie 
potencjału wła ciwo ci fizyko-mechanicznych materiałów ceramicznych z elegancj  naturalnych kolorów 
i struktur zarezerwowanych dla kamienia naturalnego. Stwarza to niespotykan  do tej pory mo liwo  
wykorzystania płyty w realizacjach o wysokim stopniu trudno ci. LAPITEC to produkt, którego poszu-
kuje architektura. Wi cej informacji o produkcie na www.lapitec.pl. Zamierzeniem autora jest nie tylko 
sprawdzenie zmienno ci stanów i zmienno ci relacji pomi dzy obiektami a zastan  przestrzeni , ale 
równie  swoiste badania nad relacjami z ró n  przestrzeni  urbanistyczn . Realizacja obecnie znajduje 
si  na terenie Arboretum w Bolestraszycach w kontek cie sztucznego ogrodu, w krajobrazie romantycz-
nym, wr cz bajkowym. Wcze niej dzieło sprawdzone zostało pod wzgl dem artystycznym i formalnym 
w Parku Uniejowskim w bezpo rednim s siedztwie Domu Pracy Twórczej i Zamku Arcybiskupów w 
ramach działa  artystycznych zwi zanych z Mi dzynarodowymi Warsztatami Projektowymi „UPS! De-
sign” w Uniejowie. 
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Komentarz: W XIX wieku popisem technologicznym była paryska wie a Eiffla. W XX wieku były to 
domy z fabryki. W XXI wieku popisem technologicznym s  nowe materiały kompozytowe. Wyst puj c 
w ogrodzie prezentuj  nie tylko aktualny styl High Tech, ale tak e racjonalny układ ortogonalny, który 
podkre laj  szachy. 
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Ogród 26. Przestrze  permanentnej transformacji 
Autor Marek Sak. 
Ogród permanentnych transformacji, przemian, to rzeczywisto . Nie ma chwili, aby nie pojawiały si  
w naturze jakie  zmiany. Jest to stan naturalny i niesko czony. Zakładam, e w mojej przestrzeni poja-
wiaj ce si  zmiany b d  głównie wynikiem ingerencji człowieka. Ogród b dzie si  rozrastał, powi kszał, 
ogrodnicy b d  decydowali o szacie ro linnej. Zakładam, e podstaw  jednak b d  pojawiaj ce si  
w nim ró norodne działania artystyczne zmieniaj ce zarówno powierzchni , kształt kamieni, jak i ich 
kolor, dynamizuj c tym samym naturalne procesy przemian. Działania te pozwol  materii i przestrzeni 
by  bezustannie  odmienn , bez przerwy ulega  zmianom i zaskakiwa . 
Komentarz: Na ko cu mamy ogród topiarny z kamieni. W ogrodach od staro ytno ci ogrodnicy strzygli 
ro liny w ró ne figury topiarne, czyli przystrzy one. Mo emy z krzewów lub drzew stworzy  psy, koty, 
ludzi lub abstrakcyjne bryły. Kamie , je li nie wyst pował w naturalnych formach, wcze niej stanowił 
materiał budowlany i rze biarski. Marek postanowił robi  z kamieni formy topiarne. Praca ci ka ale 
efektowna i nie trzeba kamieni ci gle na nowo przystrzyga , wystarczy raz. 

  

  



30 
 

Ogród 27. Ogród?...Dziwny?... 
Autor: Jacek Szwic – artysta fotografik, dziennikarz, członek Zwi zku Polskich Artystów Fotografików. 
Brał udział w ponad stu wystawach zbiorowych, miał 32 wystawy indywidualne w kraju i za granic  
(Francja, Grecja, Irlandia, Słowacja, Ukraina). Jego prace znajduj  si  w zbiorach Muzeum Andy 
Warhola w Medzilaborcach, w Muzeum Fotografii w Arles, w Galerii „ wiatło i cie ” we Lwowie, 
w Galerii Domu Polskiego w Dublinie oraz w galeriach krajowych i zbiorach prywatnych. Zorganizował 
wiele plenerów i akcji artystycznych, mi dzy innymi dwie edycje Mi dzynarodowego Festiwalu Fotografii 
w Przemy lu (1998, 1999). Zało ył i prowadzi mi dzynarodow  grup  twórcz  Black & White. Przez 
dziesi  lat prowadził White Photo Galery w Klubie Nied wiadek w Przemy lu, był kuratorem Galerii 
Fotografii „Mała sie ” w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej. Był autorem i kuratorem mi dzyna-
rodowego projektu „The Limit sof the dokument” realizowanego przez Galeri  Sztuki Współczesnej 
w Przemy lu. W ramach „Roma Decade” zrealizował autorski projekt Community Children In Medzi-
laborce, finansowany przez Fundation open Society Instytute (OSI-ZUG). Mieszka i tworzy w Przemy-
lu. e-mail:photjack@o2.pl.  

  

  
W Przemy lu od Rynku siedem minut spacerkiem, jest  jeden z najdziwniejszych w mie cie ogrodów, 
a w nim klimaty rodem z dzieci cych ba ni. Po rodku sadzawka w starej wannie, w której yje ółw 
czerwonolicy i pływa łódeczka z niebieskim aglem. Dla szklanej ryby ju  nie było miejsca, wi c spocz ła 
troch  wy ej, na kamieniach. Trzy kroki dalej szama ski słup wyznacza granic  innego miejsca. Tutaj 
wygl da tak. jakby prawie pół wieku opu cili je hipisi. Nieco dalej kawałek równo przystrzy onej trawy 
i oparta o cian  zieleni aluminiowa drabina, która po zmierzchu l ni jakim  dziwnym blaskiem. Do tego 
chi skie plastikowe owady, które po zmierzchu te  wiec . Po drugiej stronie stawu dwa ogrodowe le a-
ki, jakich dzisiaj nie kupi w markecie. A wszystko w bardzo naturalny sposób, jakby przez przypadek, 
wkomponowane w ziele , wszechobecn , rozpychaj c  si , miejscami puszczon  na dziko. Tam co par  
metrów mo na si  znale  w innej ba ni, niekoniecznie dla dzieci. Do tego wiatło. Zmieniaj ce barw , 
od bł kitu w południe, po ró  wieczorem, jeszcze bardziej pot guje niesamowito  miejsca. Przedmioty 
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o wietlone sło cem godzin  pó niej znikaj  w gł bokim cieniu surrealizm troch , jak z filmów Fellinie-
go. I jak tego nie fotografowa ? 
Komentarz: Na ko cu mamy ogród przeniesiony cyfrowo do arboretum. Pod daszkiem, koło pni drzew, 
zawisła fotograficzna wystawa dziwnego, przemyskiego ogrodu. Dzi ki aparatowi mo emy zajrze  wsz -
dzie – pod li cie, za drzewo. Mo emy te  sprasowa  czas i spojrze  na ogród i rano, i w południe, i wie-
czorem. Dzi ki aparatowi ujrzymy te  ogród okiem artysty i dostrze emy jego okiem pi kno. 
 

Towarzysz ca festiwalowi Konferencja: Projekt – rytmy przyrody.  
Festiwalowi towarzyszy zawsze mi dzynarodowa konferencja. W tym roku odbyła si  w galerii przy wej-
ciu do arboretum. Wygłoszono nast puj ce referaty: Pawła Durisa – Dobowy cykl człowieka; Beaty 

Joanny Gawryszewskiej – Sztuka w ogrodzie a sztuka krajobrazu. Przemiany w sztuce ogrodowej ogro-
dów rodzinnych u schyłku postmodernizmu; Igora Kudzeja – Obserwatorium w Humennè; Izabelli  
Myszka-St pór – Tematyka ogrodów pokazowych; Narcyza Pióreckiego – Festiwal Ogrodowy w Chau-
mont; Jana Rylke – Festiwale Ogrodowe, jako miejsce wypracowania nowych sposobów komponowania 
krajobrazu; Grzegorza S ka – Sło ce, dawca rytmów przyrody.  

  
Igor Kudzej i Beata Gawryszewska w trakcie wygłaszania referatów. 
 
Komentarz: Sam przegl d tytułów prezentowanych referatów wskazuje na szeroki wachlarz poruszanych 
tematów. Od bli szego i dalszego kosmosu, poprzez problemy czasu i miejsca, do konkretnych zagad-
nie  bezpo rednio zwi zanych z festiwalem. Problem naukowy konferencji został, mimo to, postawiony 
mocno i wyra nie. Musimy rozwa y  miejsce człowieka w obecnym czasie i miejscu. Rozwa y  w sposób 
zarówno abstrakcyjny, jaki konkretny. Z tak zrozumianego miejsca powinni my zbudowa  miejsce dla 
człowieka; znowu, tak dla człowieka poj tego w sposób abstrakcyjny, jak i dla człowieka konkretnego. 
To miejsce powinni my mocno osadzi  zarówno w wiecie kultury, jak i w wiecie natury. I w ko cu 
zobaczy , jak o tym miejscu my l  inni, zarówno twórcy ogrodów pokazowych – modelowych, jak te  
twórcy ogrodów rodzinnych. Festiwal i towarzysz ce otwarciu festiwalu konferencje, które odbywaj  si  
ju  od czterech lat, tworz  z Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach istotny o rodek my li 
o tendencjach i trendach kształtuj cych nasze rodowisko, a w szerszym wymiarze krajobraz Polski. 
Przez poło enie Bolestraszyc, w pobli u południowej i wschodniej granicy Polski, ten wymiar nabiera 
szerszego, europejskiego kontekstu. Tworzony w takim miejscu zaczyn współczesnego my lenia o poja-
wiaj cych si  formach estetycznych i mo liwo ci ich aplikacji w nasze otoczenie jest rozpowszechniany 
przez zwiedzaj cych arboretum, którzy rekrutuj  si  bezpo rednio z miło ników zarówno kultury, jak 
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natury. Ich liczba wielokrotnie przewy sza liczb  amatorów i koneserów współczesnej sztuki. Dzi ki nim 
problemy i zdobycze współczesnej sztuki, wprowadzone przez twórców do stworzonych i prezentowa-
nych ogrodów, przefiltrowane przez test prawdy, jaki stanowi dla kultury natura, s  szeroko rozpo-
wszechniane. Pozwalaj  nam porusza  si  swobodnie we współczesno ci. 
Na zako czenie musimy wspomnie  o twórcach festiwalu, którzy nie zawsze s  wymienieni z nazwiska. 
Twórca ogrodu festiwalowego przyje d a i w kilka czy kilkana cie dni montuje ogród. Ten ogród jest 
piel gnowany, poprawiany i utrzymywany przez rok, a w wielu wypadkach przez wiele lat przez pracow-
ników arboretum. Oni ze swoj  wiedz  przyrodnicz  i umiej tno ciami technicznymi pomagaj  stworzy  
zamierzon  form  ogrodu, a pó niej tuszuj  bł dy autorów. 
 
 

 
 
 
 


