
Konferencja Miasto Marzeń 
 
 

1 października 2010 roku na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego 

w Katowicach odbyła się konferencja Miasto Marzeń.  Nazwa nie jest myląca - 

spotkanie dotyczyło problematyki miejskiej, a motywem przewodnim był ogród. Wybór 

nie przypadkowy, gdyż konferencja była jednym z wydarzeń organizowanych przez 

Biuro Europejskiej Stolicy Kultury 2016, w związku z kandydaturą Katowic do tytułu 

Europejskiej Stolicy Kultury i promocją Katowic jako Miasta Ogrodów.  

 

Marzyciele, ul. Mariacka 

  Szereg wykładów, których można było wysłuchać w piątek, to nie jedyne wydarzenie. 

Towarzyszyły mu koncerty, warsztaty i wystawy, a co najciekawsze, instalacje miejskie, które 

można podziwiać w centrum Katowic od 30 września. Na konferencji pojawiło się wiele 

znakomitych osobistości z Polski i zagranicy. Z Francji przybył Patrick Blanc - botanik, 

specjalista od ogrodów wertykalnych oraz Philippe Leduc i Marc-Antoine Mathieu - twórcy 

plakatów i scenografii wystaw. Prosto z Holandii przyjechał Tom Rijven - architekt 



ekologiczny, znany jako biobudowniczy. Wśród gości była również silna reprezentacja 

rodzimych specjalistów. W ich gronie młody, ale już uhonorowany licznymi nagrodami śląski 

architekt Tomasz Konior oraz profesorowie: Tadeusz Sławek i Marian Oslislo.  

 Jako pierwszy wystąpił Patrick Blanc. Już swoim niebanalnym image’m (zielone 

włosy i koszula) przekonał publiczność o swej wysokiej klasie artystycznej. Wystąpienie 

dotyczyło tworzonych przez niego na ścianach, filarach, całych fasadach budynków, w ich 

wnętrzach, a nawet na mostach, zielonych ogrodów, zwanych ogrodami wertykalnymi. 

Fenomenem Blanc’a jest to, iż jego przygoda z ogrodami wertykalnymi rozpoczęła się już 

w wieku 12 lat, kiedy to stworzył akwarium ze zwisającymi roślinkami. Z czasem jego 

twórczością zainteresowało się Muzeum Nauki i Techniki w Paryżu. Jednakże, dopiero 

w latach 90 w ludziach zrodziła się potrzeba wcielenia roślinności w tkankę miejską. Wtedy 

to Blanc został zauważony i doceniony przez szersze grono odbiorców. W swej pracy 

wykorzystuje on wykształcenie botanicznie oraz obserwacje dokonane podczas podróży po 

świecie. Najchętniej wędruje do tych miejsc, gdzie ręka ludzka nie ingeruje, a przyroda jest 

sobie panem i władcą. Cała trudność tworzonych przez niego instalacji polega na doborze 

odpowiednich roślin do klimatu. Zadanie jest tym trudniejsze, że na 100 m
2
 może znajdować 

się od 100 do 130 gatunków roślin. Co ciekawe, w tym wyśmienitym gronie roślinności 

z całego świata mogą się znajdować również chwasty i zioła takie jak chociażby tymianek, 

czy bazylia. Sama konstrukcja ogrodu jest prosta, wręcz jak przysłowiowa „budowa cepa”. 

Wystarczy stalowa rama, folia, filc i system nawadniający. Oczywiście, istnieje także 

prawdopodobieństwo porażki, albowiem zawsze znajdzie się kilka roślin, które nie dadzą rady 

przystosować się do nowych warunków. Jednakże, dzięki systemowi wertykalnemu 

ewentualność niepowodzenia jest znacznie ograniczona. Słuchaczy bardzo interesowało, co 

się dzieje zimą z takimi ogrodami, szczególnie w miejscach, gdzie panują trudne warunki 

klimatyczne. Blanc powtarzał, że to nie problem, wystarczy dobrać odpowiednie rośliny, tak, 

aby nawet zimą część z nich była zielona. Patrick Blanc przekonywał również, że jego ogrody 

wertykalne to nie tylko zieleń wprowadzona w betonową przestrzeń. Mają one bardzo 

pozytywny wpływ na otoczenie, gdyż regulują temperaturę oraz oczyszczają powietrze 

z zanieczyszczeń, wyłapując molekuły.  

 Jako kolejny, głos zabrał Tomasz Konior, który przekonywał, że miasta potrzebują 

przestrzeni, w której można by się zatrzymać. Jak wiadomo, każde miejsce ma spełniać jakąś 

funkcję, zaspokajać jakąś część ludzkich potrzeb, poczynając od relaksu, a na pamięci i czci 

kończąc. Jednak, coraz częściej planując miasta zapomina się o tych potrzebach. Przykład 

banalny, a jakże często spotykany - zapomina się o zapewnieniu miejsc do siedzenia, 



w postaci chociażby ławek, czy murków. Jak wiadomo przestrzeń będzie żyła, tylko wtedy, 

gdy będą tam ludzie. Natomiast stanie się tak, gdy zaczniemy projektować przestrzeń jako 

całość, a nie po małym fragmencie, budynek po budynku. Tylko całość może stworzyć coś, 

co będzie ogrodem zmysłów, czego architekt życzył Katowicom.  

 Gdy już poznaliśmy tajemnicę tworzenia ogrodów wertykalnych i projektowania 

ogrodów zmysłów, przyszedł czas na budownictwo i to nie byle jakie, bo ekologiczne. 

Kolejny gość, Tom Rijven przedstawił krok po kroku jak samemu, tanim kosztem można 

stworzyć ekologiczną budowlę. Architekt śladem pierwszego gościa, również postanowił 

zaskoczyć publiczność i na aulę wkroczył ze snopkiem siana.  Nie miał on służyć ani jako 

siedzenie, ani też do jedzenia, ale jako model. Rijven przy użyciu siana tłumaczył 

i demonstrował przepływy powietrza, sposób izolacji i utrzymania temperatury, w jego 

ekologicznych budowlach. Całość wystąpienia dopełnił pokazem zdjęć zrobionych w czasie 

jego pracy. Jednakże, ekologia ekologią, a pieniądze swoją drogą. Toteż dowiedzieliśmy się, 

że koszty budowy dowolnego obiektu, to nie tylko ceny materiałów i koszty wykonania, ale 

również koszty użytkowania oraz koszty recyklingu. Jak przekonywał prelegent 

w budownictwie ekologicznym, a więc ze słomy, siana, gliny i drewna koszty są najniższe, 

a co bardzo ważne, nie cierpi na tym wytrzymałość budowli. Tak, więc samemu 

i to za relatywnie niewielkie pieniądze można zbudować sobie dom, który dzięki użyciu gliny 

przeniesie nas w bajkowy świat „plastusiów”. 

 Nadszedł czas na przeniesienie się do świata literatury, a to za sprawą kolejnego 

gościa, profesora Tadeusza Sławka, który mówił o ogrodzie przebaczenia. Jego wystąpienie, 

poruszyło publiczność - nawet osoby na co dzień nie związane z literaturą i nie 

zainteresowane nią, słuchały z uwagą. To zapewne dzięki niezwykłej charyzmie, z jaką 

przemawiał prelegent. Tematyka wystąpienia pozornie nie związana z miastem, okazała się 

być idealnie w nie wpasowana. Ogród o jakim mówił profesor Sławek to przenośnia miejsce 

w mieście, to element, które jest fałdą, bruzdą, wyróżnikiem w gładkim i opływającym 

mieście. Powinien być tym elementem, który zastanawia, pyta dlaczego, ale i odpowiada na to 

pytanie i dzięki temu nadaje miastu wartość. 

 Następny ogród, z jakim było nam dane obcować w trakcie konferencji, to ogród słów. 

Profesor Marian Oslislo udowodnił, że słowa są magiczne i mogą wywoływać obrazy. 

Pokazał, jak artyści mogą bawić się słowem, zmieniając kształty i kolory liter. Udowodnił, że  

wyobraźnia artysty poddającego się pasji tworzenia, może być nieograniczona, a inspirację 

może czerpać zewsząd. Bowiem słowo znajduje się wszędzie, otacza nas, towarzyszy nam na 

każdy kroku, toteż dowolny jest sposób jego eksponowania. Już starożytni Rzymianie 



zapoczątkowali ten proces, a dzisiejsze cywilizacje kontynuują tworząc fonty, pichacao, czy 

pichadores. Te ostatnie dwie bardzo ciekawe i dźwięczne nazwy oznaczają unikatowe graffiti 

na ścianach i pustych budynkach, które z pewnością warte są zobaczenia.  

 

Piony, ul. Jordana 

 

 Konferencja zakończyła się prezentacją Lucie Lom, a więc Philippe Leduc 

i Marc-Antoine Mathieu. Są to specjaliści od plakatów i instalacji „brużdżących” 

w otaczającej nas codzienności. Celem twórców jest zakłócenie porządku i harmonii 

w mieście. Chcą oni, aby ich dzieła mieszały, wywoływały reakcje publiczności. Do 

najciekawszych, już zrealizowanych instalacji oprócz Marzycieli, których spotkać można było 

przy kamienicy mieszczącej się na ul. Mariackiej w Katowicach należą: skamieniałe 

samochody, port morski, czy 3000m
2
 odwróconego lasu, który zawisł nad rynkiem w jednym 

z miast na północy Francji. Oprócz tych realizacji, które miały zwracać uwagę, skłaniać do 

przemyśleń, była także taka, której przeznaczeniem było ograniczenie uciążliwości 

wykonywanych w mieście prac ziemnych. W tym celu umieszczono w ich obszarze 400 

figurek aniołów i demonów dzięki, którym każdy mógł poczuć się jak archeolog. Szczęśliwy 

znalazca mógł zabrać na pamiątkę figurkę do domu. Świetny pomysł, a może by zastosować 

coś takiego na polskich, wciąż dziurawych i ciągle remontowanych drogach? 

Podsumowując konferencję, goście nietuzinkowi, jedyni w swej dziedzinie eksperci, 

publiczność zróżnicowana pod każdym względem, a spoiwem łączącym ich wszystkich był 

ogród. Poczynając od tego realnego, zielonego, na symbolicznym, ukrytym kończąc. 



Zaproszeni goście przybywali nie tylko po to by wygłosić swoją kwestę. Z zainteresowaniem 

słuchali, co inni mają do powiedzenia, chłonęli całym sobą, również czerpali inspiracje. Kto 

wie, może owocem konferencji Miasto Marzeń będzie nowa instalacja? Może Tom Rijven 

spełni swoje marzenie i wybuduje w Katowicach ekologiczny wieżowiec, a Patrick Blanc 

stworzy ogród wertykalny idealnie wpasowujący się w przemysłowy, śląski klimat? Cóż, 

pozostaje nam tylko trzymać kciuki i mieć nadzieję na jeszcze więcej ciekawych wydarzeń 

i inwencji w mieście przed nami. 

 

 

Anna Klimaniec 

SKN Nieruchomości     


