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W sobotę, 16 października 2021, odbyły się ogrodnicze warsztaty praktyczne z 

grupą 16 uczestników, zorganizowane przez Stowarzyszenie „Dolina Wełny” w 

partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Bonus Locus”. Polem działania była siedziba 

Stowarzyszenia „Bonus Locus” – teren pod adresem Kamienica 26, 62-113 

Kamienica. Warsztat podzielony był na dwa bloki tematyczne: rabaty warstwowe i 

gildie roślinne. 

 
W celu przeprowadzenia warsztatów, przygotowane zostało stanowisko oraz 

zakupione sadzonki roślinne (m.in. świdośliwy, karagany syberyjskie, porzeczki 

czarne, śliwa i grusza, łubin, cebule ozdobne) oraz materiały na ściółkę 

organiczną (m.in. zrębki drewniane, słoma, kartony papierowe niefoliowane, 

kompost, obornik), jak również niezbędne narzędzia. W części rekreacyjnej 

ogrodu, przygotowany został również wspaniały poczęstunek dla wszystkich. 
 
 
 
 
 



Po przybyciu kompletu Uczestników, około godziny 10.00, rozpoczęliśmy 

warsztaty. 

Po powitaniu Uczestników przez Prezesa Stowarzyszenia “Dolina Wełny”, pana 

Janusza Woźniaka, przedstawiłam siebie oraz plan warsztatów na ten dzień. 

Omówione zostały także sprawy organizacyjne, m.in. miejsce i czas poczęstunku 

oraz logistyka. 

Po wstępie, przystąpiliśmy do pierwszego bloku warsztatów. 
 

 

 
 
 



Przy wstępie merytorycznym, przedstawiłam generalne pojęcie permakultury - 

ogólną jej definicję oraz kontekst tego, czym mieliśmy zajmować się tego dnia. 

Tematyką pierwszej części warsztatów były rabaty warstwowe, inaczej grządki 

typu “lazania”. Celem takich rabat jest zagospodarowanie przestrzeni - trawnika, 

pola, ugoru - pod rabaty warzywne czy ozdobne przy najmniejszym wysiłku, przez 

przekopywania czy ściągania darni, a z użyciem materii organicznej. Innym celem 

jest także użyźnienie gleby, stworzenie miejsca pod przyszłe uprawy, które 

pozwoli na ich prowadzenie bez użycia nawozów sztucznych i niewielkim wysiłku. 

 
Po omówieniu przeze mnie teorii - zalet takich rabat oraz sposobu ich wykonania 

- przystąpiliśmy do części praktycznej. 

Na wyznaczonym uprzednio terenie, porośniętym przez rośliny umiarkowanie 

inwazyjne, kolejno ułożyliśmy 7 warstw następujących materiałów: kartonów, 

przekompostowanego obornika, kompostu w różnym stadium rozkładu oraz 

słomy. Tak zbudowana rabata, o wysokości kilkudziesięciu centymetrów, będzie 

oczekiwała w tej formie na wiosenne siewy. 
 
 
 
 
 



 



Po przerwie na gorący napój i przekąski, przystąpiliśmy do drugiego bloku 

warsztatów - tworzenia gildii roślinnych. 

Najpierw przedstawiłam teorię tworzenia takich wieloletnich zestawień roślin, 

których głównym bohaterem jest najczęściej drzewko lub krzew owocowy. 

Przedstawiłam zalety takich rozwiązań oraz 6 funkcji roślin - członków takiej gildii. 

Przygotowałam 7 stanowisk do stworzenia nowych gildii lub stworzenia gildii przy 

istniejącym już owocowym drzewie. Uczestnicy zostali podzieleni na grupy po 2-3 

osoby i każdy miał za zadanie posadzenie roślin w omówiony sposób. 

Całość, po posadzeniu, została także wyściółkowana zrębkami drewnianymi oraz 

słomą. W tej formie pozostanie do wiosny, a w kolejnych sezonach warto 

uzupełniać gildie o nowe rośliny wielofunkcyjne. 

 
 

Uczestnicy pracowali z wyjątkową sprawnością, była to bardzo zgrana grupa! 



 



Po zrealizowaniu programu warsztatów, Uczestnicy otrzymali krótki skrypt w 

formie papierowej z podsumowaniem treści wydarzenia (załącznik do raportu). 

Mieliśmy również czas na posiłek przy ognisku, który wykorzystaliśmy m.in. na 

luźniejsze już rozmowy wokół tematyki ogrodnictwa. Wszyscy mają swoje 

doświadczenie w tym temacie, działając na swoich terenach i działkach, w 

związku z tym tematów wspólnych było sporo. 

Całość zakończyła się po południu, około godziny 17.00, kiedy odjechały ostatnie 

osoby. 



Serdecznie dziękuję za możliwość poprowadzenia tego wydarzenia. Warsztat 

spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem przez wszystkich uczestniczących, a dla 

mnie był źródłem wielkiej radości i satysfakcji! 

 
Joanna Bilska. 

 
 
 

 


