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P O D Z I Ę K O W A N I E

P O D Z I Ę K O W A N I E

Wyrażenie moich najgłębszych podziękowań wydaje się najprostsze 
w porządku chronologicznym, zacznę więc od moich rodziców 

Roda i Val, którzy zawsze byli przy mnie, nawet gdy podejrzewali, że stra-
ciłem rozum. Kocham was oboje bardzo. Następnie, Billowi Mollisonowi 
i Davidowi Holmgrenowi, dziękuję za sformułowanie najlepszej wizji ludz-
kości i nazwanie jej permakulturą. Podobnie jak ich książka, tak i ta jest 
poświęcona Gai i wszystkim, którzy na niej żyją...

Kontynuując, z pierwszych pionierów permakultury to Tanya była 
tą, która wprowadziła mnie w arkana słowa „P” lata temu. Steve Char-
ter upewnił się, że nie będę w stanie uciec, zapraszając Stephena Nutta, 
aby poprowadził kurs projektowania w naszym wspólnym domu (jestem 
bardzo wdzięczny, że prowadziłeś kurs tylko dla czterech osób). Tony 
Wright umożliwił mi ujrzenie permakultury w innym świetle. Dziękuję 
wam wszystkim. Moja eksperymentalna podróż rozpoczęła się następnie 
na Szmaragdowej Wyspie w Tiaia, gdzie poznałem między innymi dar cho-
dzenia boso. Giri i Sagara, wystawiliście mnie na ciężką próbę, ale poka-
zaliście mi tak wiele w ciągu tego jednego roku. Nauczyłem się tam wdra-
żać to, o czym czytałem w książkach Roberta Harta, Patricka Whitefielda, 
Kena Ferna, Masanobu Fukuoki i Roberta Kourika.

Po powrocie do Anglii zakładałem ogrody i dołączałem do społeczno-
ści, ucząc się wiele od licznych rówieśników i mentorów w tych wcze-
snych dniach – Julia, Sandra, Jane, Simon, George, Pat, Sue, Ann i Phil 
– wszyscy graliście ważną rolę. Andy, Chris i Looby, dziękuję Wam za by-
cie dalekowzrocznym i pomysł, aby wspólnie założyć Designed Visions1 
i za wszystko, czego mnie nauczyliście po drodze. Ogromne podziękowa-
nia dla Andy’ego Goldringa za wszystko, co zrobił w Permaculture Asso-
ciation2. Hannah, Peter, Klaudia, Mel B i wszyscy inni, z którymi uczyłem 
permakultury, to była wspaniała przygoda. Mel C, dziękuję za więcej czasu 
na pisanie.

1 https://www.designedvisions.com/ – przyp. tłum.
2 Permaculture Association – brytyjska badawcza i edukacyjna organizacja charytatywna, 

promująca teorię i praktykę permakultury w Anglii i poza jej granicami. – przyp. tłum.

Co do samej książki; wielkie podziękowania dla Tima i Maddy za od-
wagę i opublikowanie mojej pierwszej książki. Gary i Katy, dziękuję wam 
obojgu za cenne uwagi do rękopisu.

Wreszcie Jules. Bez wszystkich Twoich korekt i dbania o przyziemne 
zadania w celu zaoszczędzenia mi czasu, z pewnością nie posunąłbym się 
tak daleko. Jednak największym darem, jaki dajesz, jest wiara we mnie 
i twoja miłość. Dziękuję bardzo za bycie w moim życiu i radość z podróży. 
Niech ona długo trwa.

https://www.designedvisions.com/
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S Ł O W O  W S T Ę P N E

To nie jest kolejna książka o permakulturze. Jest już mnóstwo doskona-
łych tekstów na ten temat wyjaśniających wiele zasad projektowania, 

strategii i technik permakultury, które mogą pomóc uczynić świat lepszym 
miejscem dla nas wszystkich. Przewodnik ten jest nieco inny. Został napi-
sany, aby osobom z podstawową znajomością permakultury lepiej objaśnić 
cały proces projektowania.

W swojej karierze nauczyciela spotykam wielu uczniów, którzy ukończy-
li kurs wprowadzający, lub przeczytali jedną czy dwie książki i zrozumieli 
podstawowe pojęcia, ale wciąż nie są pewni, jak to wszystko połączyć. Po-
nieważ integracja jest kluczem do dobrego projektowania, ten przewodnik 
ma na celu uporządkowanie tej wiedzy i stworzenie użytecznego wzorca, 
który będzie można zastosować do własnych prac projektowych.

Ten przewodnik powstał jako seria arkuszy, stworzonych, aby pomóc 
studentom podczas moich weekendowych kursów projektowania perma-
kulturowego. Zauważyłem, że ze względu na kilkutygodniowe przerwy 
między weekendami kursowymi, studenci często zapominali o ważnych 
szczegółach. Chciałem zapewnić im jasną ścieżkę, którą mogliby podążać 
podczas swojej praktyki projektowania u siebie w domu.

Po wprowadzeniu tych arkuszy, projekty studentów poprawiły się zna-
cząco, więc jako eksperyment zacząłem przekazywać je grupom projekto-
wym na moich kursach stacjonarnych. Informacje zwrotne były ponownie 
bardzo pozytywne. Następnie niektórzy uczniowie zasugerowali, żebym 
opublikował je jako książkę.

Więc oto jest. Mam nadzieję, że ten przewodnik pomoże ci zrozumieć 
proces projektowania i da ci pewność pozwalającą wyjść do ludzi i zdo-
być doświadczenie, które ostatecznie uczyni cię uznanym projektantem/
projektantką permakultury, którym/którą chcesz zostać.

Miłej podróży!

P R Z E D M O W A

Niektóre osoby trzymają swoje narzędzia rzucone w kąt, wyszczerbione, 
tępe i zaniedbane. Inni utrzymują je w idealnym porządku w schlud-

nym zestawie narzędzi, każde na swoim miejscu, naoliwione, naostrzone 
i gotowe do pracy. Aranya jest jednym z tych drugich, a ta książka to jego 
skrzynka z narzędziami. Otwórz księgę, a na jej stronach od razu znaj-
dziesz narzędzie potrzebne do projektowania, od triangulacji po kusząco 
nazwane „linie pożądania”. Wszystko tu jest.

Nie przeciągajmy jednak struny z tą metaforą narzędzi. Projektowanie 
permakulturowe nie jest przypadkowym zbiorem dobrych pomysłów, jest 
to proces. Zaczyna się od chłonnego etapu obserwacji i słuchania, prze-
chodzi przez etap twórczego podejmowania decyzji projektowych i prowa-
dzi do wdrożenia w terenie oraz do refleksji na temat tego, czy poprawka 
tu, poprawka tam mogą być przydatne. Aranya prowadzi cię przez cały 
proces z taką samą precyzją, z jaką opisuje poszczególne narzędzia do 
projektowania.

Dla większości osób uczestnictwo w kursie projektowania permakultu-
rowego jest ważnym wydarzeniem życiowym. Otwiera drzwi do nowego 
sposobu patrzenia na świat, do nowego sposobu bycia w świecie. Wpływa 
na ciebie na tak wielu poziomach, że niezależnie od tego, jak dobrze robiłeś 
notatki, nieuchronnie niektóre informacje przechodzą obok ciebie. Właśnie 
dlatego napisałem The Earth Care Manual i dlatego Aranya napisał książ-
kę, którą masz w swoich rękach.

Patrick Whitefield
Projektant permakulturowy, nauczyciel autor

Glastonbury 2012
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J A K  K O R Z Y S T A Ć  Z  T E G O  P R Z E W O D N I K A

J A K  K O R Z Y S T A Ć  Z  T E G O 
P R Z E W O D N I K A

Na początek chciałbym powiedzieć, że przeznaczeniem tego przewod-
nika jest spędzanie z tobą czasu w terenie i bycie twoim towarzyszem 

w projektach permakulturowych. Z tego powodu uczyniłem go wystarcza-
jąco małym, aby zmieścił się w torbie lub dużej kieszeni. Zgodnie z trady-
cją permakulturowej wielofunkcyjności napisałem go tak, aby można go 
było czytać od deski do deski lub tylko od czasu do czasu sięgać do niego 
po nowe pomysły. To powiedziawszy, zalecam przeczytanie go przynaj-
mniej raz w całości, aby w pełni zrozumieć podróż projektanta, a następnie 
pracować z nim, aby umieścić wszystko, czego już nauczyłeś się o perma-
kulturze, w kontekście procesu projektowania. Podałem wiele szczegółów 
dla doświadczonych projektantów, ale jeśli jesteś nowicjuszem, nie czuj się 
zmuszony do uwzględniania wszystkiego, po prostu podążaj za tym, co Cię 
interesuje. Masz dużo czasu, aby nauczyć się detali. 

Pisząc przewodnik, postanowiłem skupić się wyłącznie na samym pro-
cesie projektowania, pomijając szczegóły technik, które można znaleźć 
w innych książkach napisanych już o permakulturze. Jednakże w ostatecz-
nym rozrachunku dodałem część, która wprowadzi Cię w świat systemów 
i wzorców. Zrobiłem to, ponieważ uważam, że podstawowe zrozumienie 
tego, jak działa otaczający nas świat, ma fundamentalne znaczenie dla 
możliwości zaprojektowania w nim czegokolwiek, i że tych rzeczy nie uczy 
się zbyt często gdzie indziej.

Książka składa się z trzech głównych części, z których każda podzielona 
jest na sekcje. Każda sekcja ma przypisany własny, kolorowy pasek u góry 
strony, aby pomóc ci ją łatwo znaleźć. Każda kończy się podsumowaniem 
głównych punktów, a większość także schematem blokowym dla tych, któ-
rzy taką formę preferują. W całym tekście podkreśliłem zasady i dyrekty-
wy, narzędzia projektowe oraz techniki, kiedy o nich wspominam. Za-
łączniki zawierają słownik mniej popularnych terminów oraz zbiór innych 
zasobów, z których niektóre udostępniłem jako pliki do pobrania online, 
oznaczone w tekście tym symbolem: ¤. Mam nadzieję, że wesprą one Twoją 
podróż edukacyjną i pomogą Ci zostać lepszym projektantem/ką.

Tak dla przypomnienia – chociaż oczywiście ten przewodnik wyglądał-
by bardzo ładnie, leżąc na półce z książkami, to pragnie on trochę żyć i nie-
co się wyszargać na brzegach. Proszę, uczyń go swoim przyjacielem. ☺

P R O J E K T O W A N I E  P E R M A K U L T U R O W E
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W S T Ę P

Co przyciągnęło cię do permakultury? Jeśli jesteś podobny do większo-
ści ludzi, których spotykam na kursach, poczułeś, że odkryłeś coś, co 

może pomóc Ci zmienić świat.
Być może odwiedziłeś inspirujący projekt i ktoś wspomniał to słowo 

albo ktoś dał ci książkę i podekscytowałeś się lepszymi sposobami uprawy 
żywności i tworzenia społeczności?

Podczas gdy permakultura przyciąga ludzi w każdym wieku i z różnych 
środowisk, wspólną cechą, jaką odkryłem w nich wszystkich, jest pilne 
pragnienie zrobienia czegoś z bałaganem, jakiego narobiliśmy na świecie. 
Ja sam czuję tę pilność, ale jak na ironię poprzez permakulturę odkryłem 
również, że żółw naprawdę może być szybszy niż zając. Lub przynajmniej 
mniej się napracuje, aby osiągnąć cel.

Nauczyłem się tego na własnej skórze, na przykład przez moją niecier-
pliwość w zakładaniu ogrodów. Kiedyś rozłożyłem kilka palet wokół przy-
czepy mieszkalnej, przy której planowałem zbudować taras, aby wiedzieć, 
gdzie zacząć zakładać moje grządki ściółkowane. Dopiero o wiele później 
zacząłem myśleć o wszystkich możliwych zastosowaniach takiego tarasu 
i że szerokość dwóch palet zamiast jednej byłaby znacznie bardziej rozsąd-
na. Spędziłem dużo czasu na ratowaniu roślin z cienia pod tą konstrukcją, 
kiedy ją budowałem.

Jak na ironię, jedną z najważniejszych rzeczy, które robię obecnie to sta-
rania, aby ludzie zwolnili. Po to, aby mieć pewność, że poznali dobrze kra-
jobraz, z którymi wchodzą w interakcje. Aby wzięli pod uwagę wszystkie 
dostępne dla nich opcje, a nie tylko te najbardziej oczywiste (być może wy-
brane dlatego, że je widzieli w telewizji zeszłego wieczoru). Aby pomyśleli 
w długofalowej perspektywie o tym, jak ich własne potrzeby oraz krajobraz 
wokół nich mógłby się zmienić (bo się zmieni).

Musimy podejmować działania, ale upewnijmy się najpierw, że dobrze 
je zaplanowaliśmy, aby później nie żałować. Dobrą wiadomością jest to, 
że dzięki permakulturze w swoim zestawie narzędzi będziesz mieć więk-
szość tego, czego potrzebujesz, aby wykonać dobrą robotę. Otwórzmy więc 
naszą skrzynkę z narzędziami i zajrzyjmy do środka...

J UŻ  J E S TE Ś  PROJ E K TANTK Ą /PROJ E K TANTE M
Za każdym razem, gdy robisz posiłek lub zmieniasz układ mebli w miesz-
kaniu, projektujesz. Możesz nie widzieć tego w ten sposób, gdyż analizu-
jesz podświadomie i czerpiesz z poprzednich doświadczeń, ale to nadal jest 
projektowanie. Już jesteś projektantem! To, co procesy projektowania per-
makulturowego oraz ta książka mają z kolei za zadanie uczynić, to dać ci 
podbudowę i dobry zbiór narzędzi mentalnych, dzięki którym twój proces 
projektowania stanie się jednocześnie bardziej przejrzysty i konsekwentnie 
udany.

Za każdym razem, gdy przygotowujesz posiłek lub przestawiasz meble, 
jest to stosunkowo szybki proces z natychmiastowym efektem. Czynno-
ści te wypróbowują pomysły w prawdziwym świecie; jeśli posiłek nie jest 
zbyt smaczny, wkrótce będzie kolejna okazja, aby zrobić coś lepszego. Jeśli 
układ mebli nie wygląda zbyt ładnie, możesz je łatwo przenieść ponownie. 
Konsekwencje nie są również poważne, gdy nie wszystko pójdzie zgodnie 
z planem, ponieważ w ten proces inwestujesz stosunkowo mało energii.

Jednakże, kiedy zaczynasz projektować ogród lub małe gospodarstwo, bu-
dynek lub zupełnie nowe źródło utrzymania, masz znacznie więcej do stra-
cenia. Po zbudowaniu domu lub stworzeniu ogrodu, po przekazaniu wymó-
wienia w pracy, wszelkie błędy są znacznie trudniejsze do naprawienia. Bill 
Mollison nazywa je „błędami typu 1” – to takie, których żałujemy każdego 
dnia, ponieważ sprawiają, że tak trudno jest wszystko inne zrobić poprawnie.

Doświadczenie życiowe może być dość niezawodnym przewodnikiem 
w naszych interakcjach z małymi codziennymi rzeczami (można bezpiecz-
nie zjeść to lub zrobić tamto), ale kiedy zaczynamy wchodzić w interakcje 
ze światem na większą skalę, zaczynamy uzyskiwać nieoczekiwane rezul-
taty. Te większe systemy nie zawsze zachowują się tak, jak się spodziewa-
my, dlatego warto mieć narzędzia do projektowania, które pomogą nam 
przewidzieć, co może pójść nie tak, i zaprojektować wokół nich nieco „sieci 
bezpieczeństwa”.

P R O J E K T O W A N I E  P E R M A K U L T U R O W E W S T Ę P
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C Z Ę ŚĆ  PIE RWSZ A

Przygotowania

Permakultura dostarcza nam stale rozwijającego się zestawu narzę-
dzi3,który pomaga nam z powodzeniem opracowywać złożone projekty. 
Proces opisany w tym przewodniku nie jest „jedynym słusznym sposo-
bem”, a raczej jest to jedna ze strategii, która, mam nadzieję, okaże się przy-
datna jako podstawa do wypracowania własnej.

3 Każdy, kto zajmuje się permakulturą, poszerza jej zakres, rozwijając ją dalej.
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U M I E J Ę T N O Ś Ć  O B S E R W A C J I

Natura zapewnia najlepsze przykłady złożonych systemów, które są nie 
tylko obfite, ale także odporne i samoczynnie zachowujące równowagę. 

Tak naprawdę jesteśmy całkowicie otoczeni przykładami doskonałej prakty-
ki – w tym naszych własnych ciał. Jednakże nierównowaga, którą teraz two-
rzymy w naturalnych systemach, pokazuje, że nasze ostatnie ludzkie dzia-
łania nie zostały tak dobrze zaprojektowane. Wiemy, że możemy zrobić to 
lepiej, a informacje zwrotne, które otrzymujemy, są częścią naszej edukacji.

Szybkie tempo współczesnego życia oznacza, że chociaż być może pa-
trzymy, to nie zawsze widzimy. Nie jesteśmy w stanie się skupić, gdy do-
chodzi do przeładowania informacjami, a tymczasem to, co nam najczę-
ściej umyka, to właśnie te sprawy, które utrzymują nas przy życiu z dnia 

na dzień. Aby odwrócić 
sytuację, musimy po-
nownie nauczyć się wi-
dzieć, dlatego permakul-
tura zachęca nas do bycia 
lepszymi obserwatorami. 
Starhawk w swojej książ-
ce The Earth Path ma dla 
nas dziewięć różnych 
sposobów na nauczenie 
się tego, a trening świa-
domości przyrody rów-

nież oferuje wiele takich zdolności. Umiejętności obserwacji były niezbęd-
ne naszym przodkom, aby pozostali przy życiu i pomimo naszego pozornie 
komfortowego współczesnego życia, mogą się one i dzisiaj okazać równie 
przydatne. Niebezpieczeństwa mogą być dla nas mniej widoczne, ale nie-
dostrzegane mogą być równie śmiertelne.

Na szczęście wielu z nas już teraz stoi na straży ludzkości, zwraca-
jąc uwagę innym na potencjalne niebezpieczeństwa związane z peak oil4 

4 Moment, gdy osiągnięty zostaje szczyt wydobycia ropy naftowej i zaczynają się problemy 
z jej dostępnością. Wielu ekspertów jest zdania, że moment ten już nastąpił.

i zmianami klimatu. Jako sprytni obserwatorzy tego, co poszło nie tak, 
jesteśmy również częścią drogi do tworzenia rozwiązań. Musimy tylko 
uczyć się na własnych błędach i zobaczyć, gdzie moglibyśmy dokony-
wać lepszych wyborów w przyszłości. Dobra obserwacja to dla nas ważna 
umiejętność gromadzenia informacji, które pozwalają nam tworzyć lepsze 
projekty – będziemy jej potrzebować do monitorowania skuteczności na-
szych kolejnych kreacji.

WZO RCE
Jedną z pierwszych rzeczy, które 
zauważamy, gdy obserwujemy na-
turalne ekosystemy, jest to, że pew-
ne wzorce pojawiają się w wielu 
sytuacjach i w różnych skalach. Te 
wzorce występują zarówno w cza-
sie, jak i w przestrzeni, i chociaż te 
pierwsze określają nasze rutynowe 
czynności, te drugie są często brane 
pod uwagę tylko ze względu na ich 
piękno. Jednak najczęściej wystę-
pujące wzorce przyrody ewoluowa-
ły na przestrzeni tysiącleci5 będąc najbardziej skutecznymi dla przetrwania.

Podczas gdy warunki na powierzchni Ziemi zmieniały się znacznie 
w czasie6, życie zawsze potrafiło się przystosować, by przetrwać i dobrze się 
rozwijać. Dlatego naszym wyzwaniem jest określenie, co wyróżnia każdy 
z tych wzorców oraz odpowiednie ich zastosowanie w naszych projektach.

Wzo rce  w  p r ze s tr ze n i
Nauka o wzorcach i ich udane zastosowanie w projektowaniu jest fascy-
nującym i szczegółowym tematem znacznie wykraczającym poza zakres 
tego przewodnika. Aczkolwiek, istnieją pewne kluczowe zasady, które – 
gdy je zrozumiemy – mogą pomóc nam efektywnie wykorzystać wzorce 

5 Natura wykonała 3,500,000,000 lat badań i rozwoju!
6 Poziom tlenu w atmosferze był kiedyś znacznie niższy, podobnie jak i temperatura Słońca, 

co wymagało wyższego poziomu gazów cieplarnianych.
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w naszych projektach. Po pierwsze, wzorce występują na granicy między 
dwoma różnymi ośrodkami lub systemami. Tak więc rozgałęziona, fraktal-
na postać brokułów jest po prostu krawędzią między rośliną a atmosferą, 
a fale na oceanie to krawędź, gdzie powietrze miesza się z wodą. Zasoby są 
wymieniane wzdłuż tych krawędzi; potrzeby są zaspokajane, a produkty 
odpadowe eliminowane, więc dzięki zwiększeniu powierzchni krawędzi 
natura zwiększa efektywność tej interakcji, jak również rozmiar i zdrowie 
organizmu. Stwierdzamy zatem, że wiele najczęstszych wzorców, które wi-
dzimy wokół siebie w przyrodzie (rozgałęzienia, fale, spirale, sieci itp.), ma 
rozległe „krawędzie”. Oczywiście najważniejszą krawędzią na tej pięknej 
planecie jest ta między ziemią a atmosferą, w której żyje prawie wszystko, 
a to dlatego, że tutaj wszystkie kluczowe elementy niezbędne do życia wy-
stępują razem.
Zastanów się, czym właściwie jest gleba – to minerały z ziemi miesza-
jące się z gazami z atmosfery i wodą z obu stref. Dlatego zdrowa gleba 
musi mieć dobrą strukturę, innymi słowy masę krawędzi, aby móc wspie-
rać życie! Z kolei życie przyspiesza interakcje między ziemią a atmosferą; 
w szczególności rośliny i drzewa znacznie zwiększając powierzchnię wy-
miany między tymi dwoma ośrodkami poprzez rozgałęzienie swych koron 
i korzeni. W ten sposób owi pośrednicy7 utrzymują energię i zasoby, takie 
jak światło słoneczne, minerały, woda i gazy, w ciągłym ruchu przez tę 
właśnie granicę; uzyskując dość, a nawet więcej niż potrzeba do wzrostu 
i uczynienia samych siebie coraz bardziej skutecznymi w wykonywaniu 
tej usługi, a także budowaniu gleby jako produktu ubocznego, który sam 
w sobie wspiera dalej więcej życia.

Oczywiście zdarzają się również chwile, kiedy korzystna jest minimali-
zacja krawędzi (w celu zmniejszenia wymiany). Widzimy to, kiedy stonoga 

zwija się w kulkę dla bezpieczeństwa lub kot zwi-
ja się, aby zatrzymać ciepło ciała. Oprócz tego, 
że mają najmniejszą krawędź (granicę), kule są 
również najbardziej stabilną formą, mimo to na-
tura zawsze szuka sposobów na zwiększenie kra-
wędzi przy jednoczesnym zachowaniu dynamicz-
nej stabilności. Komórka będzie się powiększać, 

7 Bill Mollison „Permaculture: A Designer’s Manual” s.78-79.

aż do osiągnięcia punktu niestabilności, kiedy podzieli się na dwie stabilne 
formy, lecz o większym łącznym polu powierzchni. Proces ten zachodzi 
ciągle, w formie pulsującej. Nasze własne ciała nie mogą powrócić do po-
staci stabilnej, kulistej kropli tylko dzięki inwestycji w szkielet, który trzy-
ma nas na baczność. Wiele innych form życia rozwija podobne struktury 
w celu zwiększenia swego pola powierzchni.

Nawet powierzchnia Ziemi, choć zbliżona do kulistej, jest ciągle za-
kłócana przez aktywność tektoniczną wypychającą pasma górskie oraz 
przez wiatr goniący fale przez oceany. Te wielkie pasma górskie są stop-
niowo mielone przez siły natury na coraz mniejsze kawałki, a każde pęk-
nięcie zwiększa krawędź, na której życie może się utrzymać. Tak więc, 
w przeciwieństwie do naszego strachu przed rozpadem, ten proces tworzy 
więcej możliwości dla życia.

Nauczono nas bać się entro-
pii8, ale bez tego procesu nie by-
łoby surowców dla życia, aby 
mogło tworzyć się na nowo. 
Wzorzec „rozproszony”, któ-
ry powstaje w wyniku proce-
sów wietrzenia skał, sprawia, 
że gleba o dobrej strukturze jest 
żyzna i tak skuteczna w oczyszczaniu zanieczyszczonej wody; wzorzec ten 
naśladujemy, korzystając z filtrów żwirowych w oczyszczalniach ścieków, 
gdzie żwir zapewnia znaczną powierzchnię, na której mogą żyć bakterie 
rozkładające fekalia w ściekach. Ten sam wzorzec znajdujemy ponownie 
w zastosowaniu w naszych własnych okrężnicach, gdzie bakterie wstępnie 
trawią nasze pożywienie za pośrednictwem ich ogromnego kolektywnego 
pola powierzchni9. Nie zapominaj, że reducenci pełnią istotną rolę w recyklingu 
w ekosystemach.

8 Entropia jest często postrzegana jako niepowstrzymana niszczycielska siła, której należy 
się bać i walczyć z nią za wszelką cenę. Obawiamy się, że nasze jedzenie gnije, a nasze 
samochody i nasze domy rozpadają się, stąd nasz wynalazek konserwantów i tworzyw 
niepodlegających biodegradacji. Jednak te rzeczy blokują niezbędne biologiczne składni-
ki odżywcze, potrzebne do stworzenia nowego życia.

9 Z drugiej strony, czy te bakterie są oddzielne, czy faktycznie są częścią nas? Niektórzy na-
ukowcy uważają obecnie, że 90% komórek w naszym ciele to mikroby, głównie bakterie.
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W naturze wokół nas widzimy wiele wzorców korzystnych interakcji. 
Nasze własne ciała są oczywiście najlepszym przykładem, jak wartościowe 
są udane relacje współpracy między komórkami. Oprócz obfitości organi-
zmów wielokomórkowych przyroda obfituje w symbiozy – bliskie i często 
długotrwałe zależności między różnymi gatunkami biologicznymi – i mo-
żemy zidentyfikować wzorce wskazujące, w jaki sposób współpracują one 
ze sobą. Nawet pozornie pasożytnicze związki po bliższym przyjrzeniu 
się ujawniają mutualizm. Bluszcz jest często obwiniany o zabijanie drzew 
i usuwany, aby temu zapobiec. Jednak jak taka relatywnie mała roślina 
może przytłoczyć duże zdrowe drzewo? Bluszcz stanowi ważne siedlisko 
dla dzikich zwierząt, a jego cięcie powoduje więcej szkody niż pożytku. 
Dokładne badania ujawniają, że tłamsi on tylko te drzewa, które już umie-
rają, które nie konkurują już z bluszczem o składniki odżywcze. Od tego 
momentu zapewnia ważną funkcję ekosystemu, zwiększając napór wiatru 
na drzewo i szybciej sprowadzając je z powrotem na ziemię, gdzie może 
się ono zamienić ponownie w glebę, aby nakarmić nowe życie – co jest 
szczególnie ważne w chłodnym klimacie umiarkowanym, gdzie procesy te 
zachodzą stosunkowo wolno. 

A zatem badając, co sprawia, że natura odnosi sukcesy, możemy pod-
patrywać zasady ekologii, które pokierują nas w naśladowaniu strategii 
przyrody. Życie zawsze stara się zwiększać korzystne interakcje, a energia 
i zasoby utrzymywane są w ruchu10. To sprawia, że system jest bogaty i sta-
bilny, ale i złożony.

Wzo rce  w  c za s i e
Są to wzorce bardziej znane, ponieważ nasze życie nieuchronnie obraca się 
wokół naszych na nie odpowiedzi. Pierwotne wzorce (napędowe), takie jak 
pory roku i cykle dnia/nocy, wywołują wzorce wtórne (reaktywne) w isto-
tach żywych, poprzez adaptację. W regionach umiarkowanych i polarnych 
rośliny dostosowują się do zmian sezonowych, rosnąc, gdy jest wystarczająca 
ilość ciepła, światła i wilgoci, a przechodzą w stan uśpienia, gdy ich brakuje. 
To z kolei wpływa na zachowanie gatunków żywiących się tymi roślinami, 

10 Energia we wszystkich postaciach musi być w ruchu, aby uniknąć stagnacji, np. płynąca 
woda niesie więcej rozpuszczonego tlenu, a tym samym wspiera lepiej życie.

które opracowały trzy główne strategie 
przetrwania w miesiącach zimowych.

Każda strategia wykorzystuje je-
sienne bogactwo dostępnej żywno-
ści. Niektóre zwierzęta przybierają 
na wadze, aby przetrzymać zimowe 
niedobory pożywienia, inne zapada-
ją w sen zimowy, a niektóre migrują. 
Być może nasi przodkowie również 
kiedyś migrowali, ale dla tych z nas, 
którzy obecnie mieszkają w chłodnych regionach, nasze stałe miejsca za-
mieszkania oferują nam dobre miejsca zimowego snu. Niestety, do ogrze-
wania ich wykorzystujemy starożytne światło słoneczne (paliwa kopalne), 
co klimatycznie może okazać się bardziej kosztowe niż migracja. Jednak 
nie mamy wyboru, nasz gatunek zawładnął już całą Ziemią i nie mamy 
dokąd się przenieść...

Studiując wzorce w czasie, możemy dokładniej przewidzieć nadejście 
wiosny, najlepszy czas na siew nasion dla dobrych zbiorów i ile czasu 
mamy, aby zbudować dom, zanim nadejdzie niesprzyjająca pogoda. Nieste-
ty, wiele obecnie funkcjonujących systemów ludzkich, takich jak wzorzec 
ośmiogodzinnego dnia pracy, nie uwzględnia sezonowych i dziennych wa-
hań poziomu energii. Przeprojektujmy to!

WPROWADZ E NIE  D O  SYS TE M ÓW
Podstawowa znajomość zachowania systemów jest kluczem do dobrego 
projektu. W rzeczywistości poświęcona temu jest cała teoria interdyscypli-
narna zwana Teorią Systemów11, która bada zachowanie złożonych syste-
mów w naturze, społeczeństwie i nauce. Jest to ważny element układanki 
permakulturowej, a Howard T. Odum, wczesny zwolennik ekologii syste-
mowej, miał wyraźny wpływ na pierwsze prace Davida Holmgrena12.

Kiedy więc łączymy określone rzeczy (elementy) razem w systemy 
(układy), jak się one zachowują (funkcjonują)? Rozważmy to, wybierając 

11 Donella H. Meadows „Thinking in Systems”.
12 Książka Davida „Permaculture – principles and pathways beyond sustainability” jest de-

dykowana Howardowi T. Odumowi.
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bardzo bliski przykład: nasz własny układ 
trawienny (układy-systemy często nazywane 
są wedle ich podstawowej funkcji).

Chociaż każdy z nas doświadczył 
w mniejszym lub większym stopniu proble-
mów wynikających z naszych wyborów ży-
wieniowych, nie każdy zna szczegóły funk-
cjonowania układu trawiennego. Jakie ele-
menty składają się na nasz układ trawienny? 
To zależy od tego, kogo zapytasz. Zajrzyj 
do podręczników medycznych lub przeszu-
kaj obrazki w Internecie, a uzyskasz wiele 
odpowiedzi. Niektóre diagramy pokazują 
tylko narządy jamy brzusznej, podczas gdy 
inne obejmują usta, gruczoły ślinowe itp. Ta 
rozbieżność wynika z faktu, że chociaż ciało 

ludzkie jako całość ma wyraźnie określone granice13, to jego podsystemy 
(z których jednym jest układ trawienny) takich granic nie mają. Wybra-
łem ten schemat (po lewej), ponieważ obejmuje on język, zęby i często za-
pomniany nos. Nasz zmysł węchu jest tak naprawdę ważnym elementem 
smaku. Ten z kolei zapewnia, że to, co wkładamy do ust, będziemy w stanie 
strawić, działa więc jak ważny filtr nie tylko dla układu pokarmowego, ale 
całego ciała.

Tak więc właściwie trudno jest dokładnie zdefiniować, co składa się 
na układ trawienny, ponieważ widzimy, że granica między nim a innymi 
podsystemami ciała jest raczej subiektywna. Możemy dokonać podobnej 
obserwacji na temat układu oddechowego, układu krążenia, układu rozrod-
czego i tak dalej. Wynika to z faktu, że elementy w systemach (lub podsys-
temy14) są często wielofunkcyjne, a każdy spełnia ważne, czasem niezbęd-
ne funkcje w ramach podsystemów czym ostatecznie wspiera całość, będąc 
jednocześnie przez tę całość wspieranym.

13 To oczywiście iluzja. Jesteśmy w stanie ciągłej wymiany z otaczającym nas środowiskiem.
14 Chociaż często będziemy mówić o „elementach” w systemie, „elementy” te są zazwyczaj 

same w sobie systemami, które składają się z jeszcze mniejszych części, „elementów”. 
Tak więc większość „elementów” to tak naprawdę podsystemy w większych systemach, 
chociaż w skali branej przez nas pod uwagę, prościej rozpatrywać je jako jednolite części.

Oddziel układ trawienny od ciała, a natychmiast zginie, podobnie jak 
cały pozbawiony go organizm. Chociaż czasem użyteczne może być dzie-
lenie systemów pod względem koncepcyjnym (aby łatwiej analizować ich 
interakcje), nie możemy zapominać o tym, że żadna część systemu nigdy 
nie istnieje w izolacji. Nawet najmniejsze elementy systemu mogą pełnić 
funkcje istotne dla zdrowia i stabilności całości, a także być całkowicie od 
niego zależne. Wyobraź sobie życie bez oczu, kciuków, a nawet półkoli-
stych kanałów w uszach, które pozwalają utrzymywać równowagę.

Z tej przyczyny, jako projektanci permakultury zawsze staramy się 
wprowadzać niewielkie zmiany, najpierw obserwując ich wpływ na sys-
tem i upewniając się, że są korzystne, zanim posuniemy się dalej. Porównaj 
to z nowoczesnymi praktykami korporacyjnymi, które narażają wszystkich 
na gwałtowne zmiany w naszym otoczeniu, takie jak wysoko podnoszo-
ny poziom pola elektromagnetycznego przez komputery i sieci telefonów 
komórkowych itp. Nie mieliśmy wystarczająco dużo czasu, aby zaobser-
wować możliwe skutki uboczne takiego oddziaływania, które nie istniało 
wcześniej w naturze. Dzieje się tak, ponieważ ktoś chce „szybko zarobić” 
lub zdominować rynek.

Ze względu na złożoność systemów często trudno jest dostrzec wszystkie 
procesy, które w nich zachodzą. Kolejną kluczową rzeczą, którą powinniśmy 
wiedzieć, jest to, że systemy mogą czasami zachowywać się bardzo nieprze-
widywalnie (zwróć uwagę, jak chybione mogą być prognozy pogody, pomi-
mo całej mocy obliczeniowej, jaką dysponuje współczesna meteorologia).

Podczas gdy elementy składające się na system mogą działać w określo-
ny sposób, ich połączenie może działać w zupełnie inny. Ważne również, by 
zwrócić uwagę, jak i gdzie ulokowane są elementy w systemach. Wszystkie 
żywe istoty z wyjątkiem ludzi, aby przeżyć, korzystają z lokalnych zaso-
bów i doświadczenia – nie mówimy tu o szukaniu jedzenia w promieniu 
50 mil (spróbuj regularnie chodzić tyle pieszo, lub nawet jeździć na rowe-
rze). Przeciwnie, dostrzegamy, że dany gatunek rozkwita tylko tam, gdzie 
przyroda zaspokaja jego potrzeby i gdzie odpady, które produkuje, mogą 
być ponownie wykorzystane. Przenosząc gatunki w inne miejsca, ryzyku-
jemy zaburzenie równowagi w lokalnej ekologii.

W ten sam sposób, jeśli przeniesiemy lub usuniemy dowolny element 
z systemu, możemy wytrącić go z równowagi lub sprawić, że przestanie 
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działać, dlatego elementy muszą 
znajdować się we właściwym 
umiejscowieniu. Wyobraź sobie, 
że zęby zostały przeniesione mię-
dzy żołądek i jelita. Możemy spo-
dziewać się, że trawienie będzie 
przebiegać nieco gorzej. Usuń 
całkowicie zęby z organizmu... 
no cóż, niektórzy z nas wiedzą, 
jak to jest... Bez zębów w pew-
nym stopniu możemy sobie pora-
dzić, ale gdy ustanie praca wątro-
by, to mamy poważne problemy...

Systemy również zawsze peł-
nią funkcje15. Obserwowanie sys-
temu przez jakiś czas pozwala 
nam określić, jakie są to funkcje 
(a w systemach zaprojektowa-
nych przez człowieka, takich jak 
instytucje finansowe i korpora-
cje, nie zawsze są one takie, jaki-
mi się jawią!).

W przypadku większości systemów jedną z kluczowych funkcji jest 
„przedłużenie jego własnego trwania”. Stąd w permakulturze dążymy do 
uzyskania plonu, a także nadwyżki, aby ją ponownie zainwestować. Ogólne 
funkcje systemów są określane nie tylko przez funkcje elementów lub pod-
systemów, z których się składają, ale także wzajemne powiązania (relacje) 
między nimi. Wszystkie elementy w systemie można wymienić (np. komór-
ki w ciele ludzkim, ludzi na uniwersytecie), ale jeśli połączenia pozostaną 
takie same, system będzie nadal działał w ten sam sposób.

Te wzajemne połączenia sprawiają, że dowolny system staje się moc-
ny (jak sieć), ale jest także bardziej złożony. Wyjaśnia to nasze dążenie 
do maksymalnego upraszczania rzeczy, abyśmy mogli zapanować nad 

15 W teorii systemów dla rozróżnienia, systemy naturalne mają „funkcje”, podczas gdy 
te stworzone przez człowieka mają cele.

W ilki  z  Ye l lows to n e

Przez prawie 70 lat nie było wilków 
w tym wielkim rezerwacie przyrody 
– wyginęły ścigane i zabijane przez 
ludzi. W tym czasie liczba łosi wzro-
sła i zaczęły one chorować. Młode 
drzewa nie zastępowały starych 
z powodu nadmiernej presji łosi 
i lasy zaczęły obumierać. W roku 
1985 na teren parku wypuszczono 
31 wilków reintrodukując ten gatu-
nek. W ciągu 25 lat od powrotu wil-
ków liczba łosi spadła do dawnego 
poziomu. Stada są zdrowsze, zmu-
szane w większym stopniu do ruchu, 
a nieniszczone lasy odrastają. Brzegi 
rzek ponownie zarosły wierzbami – 
dzięki czemu powróciły bobry, a bu-
dowane przez nie tamy, spowolniły 
z kolei przepływ wody, zmniejszając 
erozję gleby i ograniczając ryzyko 
powodzi w dolnych partiach biegu 
rzek. Wszystko to wydarzyło się 
dzięki wilkom.

elementami (uprawy monokulturowe 
są tego doskonałym przykładem). Jed-
nak uproszczone systemy są znacz-
nie mniej odporne i bardziej podatne 
na zmiany zewnętrzne, jak ograni-
czenie dostępności chociażby jednego 
ważnego czynnika produkcji, na przy-
kład ropy naftowej. W przeciwień-
stwie do nich sieć lub złożony system 
może utracić ponad połowę powiązań 
i nadal być w stanie skutecznie gro-
madzić zasoby.

Inf o rma cja  z w rotna
Inną kluczową cechą systemów jest to, że wzajemne połączenia często 
tworzą pętle informacji zwrotnej, które przeciwstawiają się lub wspierają 
każdą zmianę. Pierwszy rodzaj pętli informacji zwrotnych utrzymuje rów-
nowagę systemu. Są one powszechne w przyrodzie i utrzymują wszystko, 
co niezbędne do życia, na przykład poziom tlenu, temperaturę itp., kon-
sekwentnie na właściwych poziomach. Gdy coś się zmienia, wywołują 
reakcję przeciwną, przywracając równowagę. Jednym z przykładów jest 
nieustanne korygowanie naszej postawy i utrzymywanie pozycji wyprosto-
wanej podczas spaceru lub jazdy na rowerze, szczególnie w wietrzny dzień. 
W rzeczywistości, kiedy uczymy się tych czynności, trenujemy właśnie 
mechanizmy informacji zwrotnej naszego ciała, pomagające utrzymać się 
w pozycji wyprostowanej.

Drugi rodzaj informacji zwrotnej to proces wzmacniający, w którym 
każde odchylenie od punktu równowagi stymuluje dalsze odchylenia. 
Skrzyżowanie rąk na kierownicy roweru pokazuje to dobitnie, choć z oso-
bistego doświadczenia nie polecam tego robić! Epidemia to kolejny taki 
scenariusz; im więcej osób jest zarażonych, tym szybciej rozprzestrze-
nia się choroba. Gdy się rodzimy, uruchamia się mechanizm informacji 
zwrotnej, dzięki któremu rośniemy do rozmiaru określonego przez nasze 
środowisko jako optymalny, a następnie w okresie dojrzewania nasze hor-
mony uruchamiają inne sprzężenie zwrotne, które utrzymuje nas w takim 
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rozmiarze. Pętle równoważące utrzy-
mują systemy w stanie ustalonym, 
a wzmacniające przenoszą je z jedne-
go stanu w drugi.

Na pierwszy rzut oka wzmacnia-
nie procesów informacji zwrotnej 
może nie wydawać się tak powszech-
ne, jak procesy równoważące, w rze-
czywistości jednak możemy znaleźć 
wiele ich przykładów wokół nas, 
a sporo z nich powstało w wyniku 
naszych ludzkich działań. Wiele pra-
cy, którą musimy wykonać, aby na-
prawić ekosystemy, polega na identy-
fikacji i odwróceniu destrukcyjnych, 
wzmacniających pętli sprzężenia 
zwrotnego, które zostały zainicjowa-
ne przez stosunkowo niedawne ludz-
kie działania.

S P I R A L E  E R O Z J I  I  D E G R A D A C J I
Wszystko, co cenimy, ale tracimy stopniowo; od gleby po ciszę, od bioróż-
norodności po ciemność, od drzew po poczucie celu, możemy badać, aby 
móc zidentyfikować przyczyny tych problemów.

Lubię używać ironicznego przykładu dziury w drodze, aby porównać 
permakulturę z obecnym sposobem myślenia. Podczas gdy obecnie my-
ślimy tylko o załataniu dziury, podejście permakulturowe poprowadziłoby 
nas w podróż odkrywczą; w celu ustalenia, co spowodowało powstanie 
dziury.

Oczywiście to drugie podejście wymaga dodatkowego czasu i wysiłku, 
co jest „więcej niż to konieczne” dla rad nadzorczych i rządów, które mają 
tylko kilka lat, aby przekonać nas, że warto ponownie je wybrać. Tak więc 
każda kolejna ekipa sprząta bałagan, który zostawiła poprzednia, za mini-
mum nakładów i bez patrzenia w przyszłość. To nie jest przepis na sukces.

Zależy to od każdego z nas, czy zobaczymy głupotę w takim podejściu 
i zdobędziemy się na coś lepszego. Zadanie sprowadza nas z powrotem do 
oceny, dlaczego dana rzecz nie działa i gdzie możemy dokonać alternatyw-
nych wyborów. Spójrzmy przykładowo na oczyszczanie działki z „chwa-
stów” przy użyciu glebogryzarki. Szybko robi ona to, do czego ją stwo-
rzono, ale tnie korzenie wieloletnich „chwastów”, namnażając je w tym 
procesie, a także wyrzuca na powierzchnię gleby uśpione nasiona chwa-
stów. To ostatecznie oznacza więcej „chwastów”, co prowadzi do jeszcze 
intensywniejszych zabiegów. Do czasu, gdy skończy się ropa...

Oto przykład bardzo prostej pętli wzmacniającej (której obiegi coraz 
bardziej wymykają się spod kontroli) – „chwasty” stymulują zabiegi agro-
techniczne, co z kolei prowadzi do większej liczby „chwastów”, czyli do 
jeszcze większej ilości zabiegów i tak dalej. Oczywistym działaniem było-
by tutaj wybranie innej metody kontroli chwastów. Jednak nierzadko pętle 
sprzężeń zwrotnych są bardziej skomplikowane, a przez to wymagają nieco 
głębszego zastanowienia.

Częsta spirala erozji, powodująca de-
wastację środowiska i wyludnienie wsi 
na całym świecie.
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Zacznij myśleć samodzielnie o niektórych z tych pętli. Wybierz coś 
znajomego, co widzisz w rozkładzie lub zaniku; być może lokalną spo-
łeczność, wiedzę na temat uprawy żywności, praktykę pisania listów itp. 
i sprawdź, czy potrafisz narysować spiralę, która spowodowała problem. 
Jakie działania można podjąć, aby ten proces odwrócić? Zidentyfikowanie 
podstawowych przyczyn tego, co możemy również nazywać wyciekami 
zasobów lub energii, wskaże nam co najmniej jeden punkt wyjścia, od któ-
rego możemy rozwiązywać problem. Wrócimy do tego później, gdy będzie-
my się zastanawiać nad funkcjami naszego projektu.

Z A SADY  I  DYRE K T Y W Y
Ogromną wartością zasad i dyrektyw jest to, że możemy ich używać do 
łatwego wdrażania udanych wzorców natury do wielu rzeczy, które robimy. 

G ra  s ys te m owa

Następnym razem, gdy znajdziesz się wśród przyjaciół (najlepiej w grupie co 
najmniej dziesięciu osób), wypróbuj to ciekawe ćwiczenie. Stańcie w kręgu 
skierowanym do wewnątrz. Poproś, aby każdy pomyślał o dwóch innych oso-
bach w grupie (lecz bez ujawniania swojego wyboru). Następnie wprowadź 
zasadę rozpoczynającą grę, aby każdy utworzył trójkąt równoboczny z tymi 
dwoma wybranymi osobami. Zademonstruj grę na dwóch osobach z kręgu, 
przesuwając się tak, by utworzyć z nimi trójkąt. Zwróć uwagę, że możesz 
między nimi przejść i utworzyć trójkąt z drugiej strony. Oczywiście, każda 
z osób w twoim trójkącie wkrótce zacznie tworzyć własne!

Upewnij się, że wszyscy rozumieją zasady, a następnie rozpocznij grę. Po kil-
ku minutach grupa zwykle znajduje punkt stabilności i wszyscy stają w miej-
scu. Wyjaśnij, że stan ten może reprezentować stabilność małych, dość 
niezależnych systemów –  być może „równowaga”, która wszyscy znaleźli, 
ma związek z zapasami żywności czy liczbą drapieżników w prawdziwym 
systemie. Następnie poproś jedną z osób, aby zignorowała własny trójkąt 
i wyszła z grupy, lecz niech wszyscy pozostali spróbują pozostać w grze. Jest 
mało prawdopodobne, że nikt się nie poruszy (wybierz kogoś popularnego!); 
może się zdarzyć, że do ruchu zmuszeni będą wszyscy. To pokazuje, że od-
działywanie na pojedynczy element w systemie może wytrącić cały system 
z równowagi. W prawdziwym świecie zmiana rzeczy, które moglibyśmy 
uznać za mało znaczące (np. populacji ślimaków), może mieć nieprzewidzia-
ne i prawdopodobnie nieprzyjemne konsekwencje.

Najprostszym sposobem na to jest zastosowanie zasad ekologii16 przy 
projektowaniu ogrodów i gospodarstw, i to właśnie polecałbym na dobry 
początek. Aczkolwiek możemy być bardziej kreatywni i stosować wiele 
z tych samych zasad poza projektami związanymi z ziemią, czego przykła-
dy podam w części trzeciej.

W szerokim zakresie permakultura dotyczy również sposobu naszego 
myślenia, a bałagan, który widzimy wokół nas, jest po prostu odzwiercie-
dleniem bałaganu w naszych głowach. Z drugiej strony, nasz współczesny 
styl życia tak bardzo oderwał nas od natury, że nie powinniśmy być tym 
zaskoczeni17. Dlatego posiadanie określonych zasad postępowania może 
wesprzeć nasze wysiłki i pomóc nam zobaczyć ukryte pozytywy każdej sy-
tuacji. W odpowiednich miejscach tej książki przedstawię niektóre z nich.

Piękny plakat autorstwa Colleen Stevenson przedstawiający  
jej wersję zasad permakulturowych

Na ścieżce swojego rozwoju znajdziesz wiele różnych wersji tych zasad. 
Nie chodzi o to, które z nich są „właściwe”, ale o to, które okażą się przy-
datne w twoim życiu.

16 Bill Mollison „Wstęp do Permakultury”, Rozdział 1.
17 W swej książce „Left in the Dark”, Tony Wright uzasadnia to, że nasze zbiorowe 

szaleństwo jest po prostu wynikiem nieudanej inżynierii biologicznej.
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PO DS U M OWANIE
Kluczowe rzeczy do zapamiętania z tej sekcji to:

O b s e r wa cja
• Natura jest naszym najlepszym nauczycielem.
• Doskonałe projekty biorą się ze szczegółowej obserwacji.

Wzo rce
• … są formą granicy między dwoma ośrodkami.
• … są najlepszym sposobem natury na pełnienie określonej funkcji.
• Natura stara się optymalizować krawędź między systemami.
• Zasoby i energia lubią być w ruchu.
• Entropia zwiększa szanse istot żywych!

Sys te my
• …mogą być nieprzewidywalne (wprowadzaj więc drobne zmiany).
• Wszystkie systemy mają funkcje uwarunkowane nie tylko przez ich 

elementy, ale także przez wzajemne powiązania między nimi.
• Powiązania te mogą tworzyć pętle równoważące lub wzmacniające.
• Elementy mogą zarówno skorzystać na byciu częścią systemu, jak 

i wspomagać cały system pełniąc istotną funkcję.
• Małe rzeczy mogą być naprawdę ważne!
• Złożone systemy są bardziej odporne od prostych.

S p ira l e  e rozji
• …mogą być proste lub złożone.
• …tworzą je pętle wzmacniające.
• …można je powstrzymać, działając w konkretnych punktach.

Z a s a d y  i  d y re k t y w y
• ...prowadzą nas w stosowaniu skutecznych wzorców natury w tym, 

co robimy.
• ... pozytywnie kształtują sposób, w jaki myślimy o tym, co widzimy.

E F E K T Y W N Y  P R O J E K T

Czym zatem jest projekt i jak permakultura może nam pomóc tworzyć go 
dobrze?

Projekt to świadome połączenie koncepcji, materiałów, technik i strategii 
mające określony cel. Widząc wszystkie ekscytujące możliwości, jakie 

oferuje nam permakultura, łatwo o tym zapomnieć i po prostu zgromadzić 
kolekcję „zielonych” technologii i technik, ale rozczarować się rezultatem. 
Teraz mamy ogromny wybór „ekologicznych” rozwiązań i mamy również 
wrażenie, że dopóki zachowujemy się w określony sposób i kupujemy od-
powiednie produkty, robimy wszystko, co w naszej mocy.

Jednak permakultura i projektowanie to coś więcej, niż wybór właści-
wych elementów, lecz także sposób, w jaki je łączymy. Natura obfituje 
w przykłady korzystnych relacji, które pokazują nam wartość tej strate-
gii dla długoterminowego zrównoważonego rozwoju. Tak więc naszą rolą, 
jako projektantów permakultury, jest umieszczanie komponentów w najlep-
szych względem siebie miejscach, aby tworzyć samowystarczalne systemy, 
które również zaspokoją nasze potrzeby. Jednakże takie relacje są często 
powiązane z miejscem, dlatego musimy być w stanie świadomie projekto-
wać; zostać „permakulturowym 
szefem kuchni”, zamiast po pro-
stu gotować z przepisu.

Permakultura mówi nam, 
że kiedy projektujemy w celu 
zaspokojenia naszych potrzeb, 
powinniśmy to robić w sposób, 
który wspiera ekosystem jako 
całość, gdyż bez tego jesteśmy 
skazani tak samo, jak ten wyizo-
lowany system trawienny. Oczy-
wiście permakultura nie jest 
konkretną receptą ani punktem 
końcowym. Jest to raczej ciągły 

Techniki to po prostu sposób jak ro-
bić różne rzeczy. Wybór właściwych 
technik zależy od dobrej znajomości 
ograniczeń ekosystemu, w którym 
pracujemy.

Strategie uwzględniają czas i definiu-
ją, kiedy mamy działać. To wymaga 
znajomości różnic sezonowych.

Projekt dodaje gdzie umieścić element 
w najlepszej lokalizacji i w optymal- 
nych wzajemnych relacjach względem 
siebie.
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proces harmonijnego dostosowywania się do zmieniających się warunków 
przyrody. Proces projektowania może nam pomóc znaleźć własną drogę 
i pozostać na niej.

Każdy jest ogrodnikiem – chociaż obecnie robimy na Ziemi trochę 
bałaganu, to kształtowanie środowiska tak, by zaspokajało nasze potrzeby, 
jest naturalne. Zwolenniczka biomimikry18 Janine Benyus zwraca uwagę, 
że nawet jeśli nasze wybory wydają się całkowicie nienaturalne, nie może-
my postępować inaczej, będąc wytworami natury. Zamiast tego pyta, czy 
nasze wybory są dobrze dostosowane. Permakultura daje nam narzędzia 
do tworzenia systemów, które wspierają nie tylko nas samych, ale także 
przyszłe pokolenia i Życie jako całość.

W książce Permaculture – A Designer’s Manual, Bill Mollison sugeruje:

• Systemy, które zakładamy, powinny trwać tak długo, jak to możliwe 
i wymagać minimalnej opieki.

• Systemy te, korzystające z energii słońca, powinny produkować nie tyl-
ko na własne potrzeby, ale także na potrzeby tych, którzy je stworzyli 
i kontrolują. Dzięki temu są zrównoważone, gdyż podtrzymują życie 
zarówno swoje, jak i swoich twórców.

• Możemy zużywać energię do budowy tych systemów, pod warunkiem, 
że w ciągu ich istnienia przechowają lub oszczędzą one więcej energii, 
niż zużyjemy do ich budowy lub utrzymania.

Powyższe dyrektywy projektowe 
dostarczają nam jasnych kryteriów 
dotyczących tego, jak powinien wy-
glądać każdy projekt permakulturo-
wy. Jeśli potrafimy zaprojektować 
systemy w ramach tych dyrektyw, 
tak aby zaspokajały nasze ludzkie 
potrzeby, a jednocześnie wspierały 

ekosystem jako całość, będziemy na dobrej drodze do zrównoważonej spo-
łeczności ludzkiej.

18 Janine Benyus „Biomimicry”.

Najwięcej czasu i energii powinniśmy poświęcić na wdrożenie dobre-
go projektu, tak, by nakłady malały w miarę upływu czasu. I odwrotnie, 
plony mogą zaczynać się skromnie, ale potem stopniowo rosnąć. W pew-
nym momencie całkowita energia uzyskana z działki przekracza całkowitą 
ilość zainwestowanej energii, a system „osiąga zysk”. Jeszcze jedną rzeczą, 
o której warto pamiętać, jest to, że biologicznie jesteśmy po prostu ekosys-
temem żyjącym w większym ekosystemie i że wszystko, co robimy, ma 
konsekwencje.

IDENTYFIKACJA RÓL W PROCESIE PROJEKTOWANIA
Rozważmy teraz role, jakie każda osoba odgrywa w procesie projektowa-
nia. Czasami możesz być jedyną osobą projektującą i realizująca konkret-
ny projekt, zarówno jako projektant, jak i klient. W takim przypadku, od 
razu możesz przejść o kilka stron do przodu, do sekcji omawiającej Ramy 
Projektowania.

Jeśli jednak pracujesz dla innych lub z innymi osobami, aby uniknąć 
zamieszania i konfliktów, lepiej zdefiniować wszystkie role od początku 
procesu. W takiej sytuacji możesz:

• Pracować jako jedyny projektant lub być członkiem zespołu.
• Być jedynym klientem lub jednym z wielu.
• Być również odpowiedzialnym za realizację projektu, jako kierownik 

projektu lub jako wykonawca.

Za chwilę przyjrzymy się niektórym narzędziom, które pomogą w pierw-
szej sytuacji, drugą omówimy w rozdziale Wywiad z klientem, a trzecią 
w dziale Realizacja, pod koniec drugiej części tej książki.

Zawsze, gdy projektujesz dla klientów, wskazane jest, abyś ty lub uzgod-
niony lider zespołu wyjaśnił im na piśmie, w propozycji projektu, następu-
jące szczegóły: 

• Objaśnij zasady etyczne permakultury oraz zasady leżące u podstaw 
procesu projektowania, w kontekście projektu.

• Dołącz przegląd samego procesu projektowania. 
• Zdefiniuj uzgodnione z klientem/ami role.



40 41

P R O J E K T O W A N I E  P E R M A K U L T U R O W E E F E K T Y W N Y  P R O J E K T

• Określ swoje honorarium (stawkę dzienną / przewidywany terminarz)19.

• Możesz dołączyć krótką biografię swoją i innych projektantów.
• Zdefiniuj punkt, w którym Twoje zaangażowanie w projekt się kończy.

Może się to wydawać nieco formalne, ale wiem z doświadczenia, że le-
piej poświęcić nieco czasu na sprecyzowanie tych zagadnień z góry po to, 
aby uniknąć poważnych nieporozumień w przyszłości.

PR ACA  W  RO LI  C ZŁO N K A  Z E S PO ŁU
Zespołowa praca nad projektem permakulturowym i jego wdrożeniem 
może być bardzo satysfakcjonująca, ale może być również wyzwaniem, 
gdy nie jesteśmy przyzwyczajeni do współpracy z innymi. Oto kilka narzę-
dzi, które mogą pomóc w usprawnieniu takiego procesu.

I N K L U Z J A
W tym miejscu lista może być bardzo długa, przedstawiam więc jedynie 
kilka metod, których używałem w małych grupach. Wybrane lub wszyst-
kie mogą pomóc w upewnieniu się, że nikt nie został pominięty, wszyscy 
są uwzględnieni i czują się doceniani przez resztę zespołu.

Po c ząte k
Krąg marzeń20

Jednym z niezłych sposobów szybkiego ustalenia dobrej dynamiki w gru-
pie jest poproszenie każdego, aby opowiedział, jak jego zdaniem praca po-
winna przebiegać oraz jakie rezultaty powinna przynieść. Ktoś w grupie 
spisuje te opinie do czasu, aż wszyscy w kręgu się wypowiedzą. Nie prze-
rywamy nikomu, chyba że w celu uzyskania wyjaśnień. Na koniec wszy-
scy członkowie grupy zobowiązują się do zrobienia wszystkiego co w ich 
mocy, aby wspólne marzenia się spełniły.

Audyt umiejętności
Jedną z pierwszych rzeczy, które powinniście zrobić jako zespół, jest ziden-
tyfikowanie wszystkich waszych umiejętności i doświadczeń. Najlepszym 

19 Im częściej to robisz, tym łatwiej będzie Ci to ocenić.
20 Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z procesem Dragon Dreaming autorstwa Johna 

Crofta.

sposobem, aby upewnić się, że wszyscy czują się doceniani, jest to, aby mogli 
wnieść swój własny wkład w cały proces. Jeśli ktoś w twojej grupie czuje, 
że nie ma nic do zaoferowania, zapytaj go, jakie rzeczy lubi robić, i wykorzy-
staj ten proces do określenia roli, w jakiej można tę osobę docenić.

W  tra kcie
Zamiana ról
Upewnij się, że podczas całego procesu projektowania każdy, kto zechce, 
może spróbować być liderem/facylitatorem. Podobnie zaplanuj zamianę ról 
osób dbających o ramy czasowe projektu, sporządzających notatki czy ob-
serwatorów klimatu i poziomu energii w zespole.

Te c h n iki  s p otka ń
Odprawa
Na początku spotkania zapytaj każdego, jak się ma. Jest to również przy-
datne w sytuacji, gdy energia grupy spada, by ustalić, czy nadszedł czas 
na przerwę lub by upewnić się, że wszyscy mogą kontynuować trochę dłu-
żej i ukończyć określone zadanie.

Każdy zabiera głos, zanim ktokolwiek odezwie się ponownie.
To jest jasne – upewniamy się, że każdy ma szansę być wysłuchanym 
na początku dyskusji. Ideałem jest, aby tak było przez cały proces. Mam 
nadzieję, że nie trzeba podkreślać, iż każdy ma również prawo odmówić 
mówienia, jeśli taka jest jego wola.

Krąg
Krąg daje pewność, że wszyscy zostaną wysłuchani na każdym etapie 
procesu. W kręgu głos może zabrać każdy, kto chce, ale w swoim czasie 
po okręgu. Ten proces musi być zarządzany przez grupę lub facylitatora, 
aby nikt nie mówił poza kolejnością. Jeśli czas jest ograniczony, może być 
konieczne określenie maksymalnego czasu wypowiedzi. Na początku mo-
żesz także ustalić, ile razy każdy się wypowie. Czasami jest to tylko raz.

Gesty
Chociaż gesty są bardziej przydatne dla znacznie większych grup, i nam 
może się przydać kilka uzgodnionych sygnałów dłońmi. Pozwalają one 
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między innym wskazywać takie rzeczy, jak „zgadzam się” lub „chciałbym 
do tego później wrócić” itp. bez przerywania mówiącemu.

Myśl i słuchaj
Gdybyś chciał dać wszystkim szansę na zastanowienie się i rozmowę 
o konkretnej rzeczy przez kilka minut, krąg może nie zawsze być najlepszą 
opcją; w większych grupach zajęłoby to zbyt wiele czasu. Technika „myśl 
i słuchaj” daje każdej osobie szansę na myślenie i wypowiedź bez żadnych 
zakłóceń. Pracując w parach, jedna osoba mówi, podczas gdy druga staje 
się aktywnym słuchaczem, a następnie po ustalonym czasie role się odwra-
cają. Główne wnioski mogą być następnie przekazane grupie i zapisane 
przez prowadzącego. To narzędzie jest szczególnie przydatne, gdy chcesz 
szybko zebrać pomysły i opinie na dowolny temat.

Tematy do przemyślenia
Grupy często utykają w przekonaniu, że gdy pojawia się problem, należy 
podjąć decyzję w tej sprawie podczas spotkania. „Tematy do przemyślenia” 
to narzędzie pozwalające poruszyć kwestię, aby uzyskać wstępne opinie 
i odłożyć ją na później do przemyślenia i ponownego rozpatrzenia.

Widoczny, otwarty plan
Zbieranie tematów do dyskusji na początku spotkania i zapisywanie ich 
w miejscu, w którym są widoczne dla wszystkich, pozwala śledzić, jak do-
brze przebiega spotkanie. Rozpoczynając od ustalenia porządku spotkania 
i zebrania propozycji od grupy sprawiamy, że wszyscy czują się zaangażo-
wani. Po ustaleniu, co należy omówić, można uzgodnić przybliżony czas 
przeznaczony dla każdego tematu. Dzięki temu grupa może zdecydować, 
jaka kolejność spraw jest najlepsza. Gdy jakiś temat zajmuje więcej czasu, 
niż oczekiwano, grupa może zdecydować, jak rozdzielić pozostały czas 
spotkania.

Myślenie lateralne (sześć kapeluszy)
Koncepcja Edwarda Bono21 jest ciekawym sposobem, by w danym momen-
cie spotkania wszyscy podchodzili do tematu z tej samej strony. Bardzo 

21 Edward de Bono „Six Thinking Hats”.

często dyskusje trwają zbyt długo, ponieważ jedna osoba podchodzi do te-
matu z optymistycznego punktu widzenia, a druga widzi tylko to, co może 
pójść nie tak. Ktoś inny może po prostu wyrazić swoje przeczucia co do 
pomysłu, podczas gdy kolejna osoba chce omówić wszystkie informacje 
techniczne. „Myślenie lateralne” daje miejsce każdemu sposobowi widze-
nia i podchodzenia do sprawy, ale w odpowiedniej kolejności.

Różne podejścia symbolizuje sześć różnych (wyimaginowanych) kape-
luszy. Grupa najpierw wyznacza moderatora sesji, który „nosi” niebieski 
kapelusz procesu myślowego. Następnie prowadzi on całą grupę przez inne 
„kapelusze”, upewniając się, że wszyscy pozostają przy tym samym ka-
peluszu, dopóki każdy się nie wypowie. Kolejność omawiania kapeluszy 
można być dowolna, de Bono sugeruje różne sekwencje dla różnych proce-
sów. Są to żółty kapelusz optymizmu i pozytywności, czerwony kapelusz 
emocji i intuicji, czarny kapelusz ostrożności i krytyki, zielony kapelusz 
kreatywności i możliwości oraz biały kapelusz faktów i liczb. Większość 
z nas zwykle myśli tylko na jeden lub dwa z tych sposobów, więc metoda 
ta pomaga nam dla odmiany doświadczyć myślenia o sprawach z różnych 
perspektyw.

R O Z W I Ą Z Y W A N I E  K O N F L I K T Ó W
Mam nadzieję, że nie będziesz musiał korzystać z żadnego z tych narzędzi!

Pałeczka mówcy
„Gadający przedmiot”, czyli coś uzgodnionego w tym celu (niekoniecznie 
pałeczka) jest kolejnym narzędziem zapewniającym, że tylko jedna osoba 
mówi w danej chwili. Często służy do pogłębiania więzi w grupie lub do 
rozwiązywania problemów, które mogły się w niej pojawić. Grupa ponow-
nie siedzi w kręgu, a „pałeczka” jest albo umieszczana na środku koła, 
aby każdy mógł ją podnieść i zacząć, albo jako pierwszy korzysta z niego 
facylitator. Następnie „pałeczka” może krążyć w kręgu lub być odkładana 
z powrotem na środek po wypowiedzi każdej osoby. Ilekroć ktoś trzyma 
przedmiot, może mówić; inni słuchają, nikt nie przerywa. Po zakończeniu 
przekazuje pałeczkę dalej lub odkłada na środek. Inni mogą odpowiadać 
tylko, gdy mają pałeczkę. Ponieważ taki proces spowalnia interakcje, daje 
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silnym emocjom czas na rozładowanie się, dzieląc czyjeś mocne wypowie-
dzi, wprowadzając w nie inne głosy i odstępy.

Komunikat „ja”
Często zdarza się nam, że mówimy „ludzie tego nie lubią”, kiedy tak na-
prawdę mamy na myśli „nie lubię tego”. W trudnych sytuacjach ważne jest, 
aby każdy odpowiadał za swoje odczucia dotyczące problemu. Możemy 
naprawdę mówić tylko za siebie, a nie za innych.

Porozumienie bez przemocy
Jest to technika opracowana przez Marshalla Rosenberga, która pomaga 
nam komunikować się z większym współczuciem i jasnością. Ma ona wiele 
do zaoferowania i nie mam tu wystarczająco dużo miejsca, aby ją bliżej 
przedstawić. Przede wszystkim skupia się na odpowiedzialności za własne 
doświadczenia, również te przykre jak gniew i złość. Rosenberg wskazy-
wał ponadto, że większość naszych reakcji ma niewiele wspólnego z tym, 
co faktycznie dzieje się w danej chwili, ale wynika z naszych przeszłych 
doświadczeń. W metodzie tej kładziemy również nacisk na słuchanie z głę-
bokim współczuciem.

S TRU K TU RY Z AC JA  PRO CE S U
Teraz gdy poznaliśmy już kilka technik, które pomagają zapewnić spraw-
ne działanie zespołu projektowego, przyjrzyjmy się niektórym procesom, 
które mogą pomóc ustrukturyzować nasze projektowanie od początku do 
końca.

Dlaczego stosujemy procesy?
Procesy wyznaczają drogę, którą musimy przebyć, zapewniając, że nie 
przeoczymy niczego ważnego w trakcie projektowania. Nie ma jednego 
słusznego procesu projektowania permakulturowego, projektanci często 
wybierają spośród kilku, które zostały zapożyczone i dostosowane z innych 
dyscyplin. Niezależnie od tego, który wybierzesz, proces powinien zapew-
nić ci udany wzorzec, którego możesz użyć, aby uzyskać dobre wyniki 
szybciej niż samodzielnie i bezplanowo. Oto kilka (z wielu dostępnych) 
procesów, z których każdy może się przydać.

SADIMET
Survey, Analysis, Design and Implementation; Maintenance, Evaluation, 
and Tweaking

Ten proces został zaadaptowany z procesu SADI, powszechnie stoso-
wanego w architekturze krajobrazu. Litery te oznaczają etapy: Pomiary, 
Szacowanie, Projekt i Wdrożenie, do których dodano Zarządzanie, Ocenę 
i Modyfikację. Oczywiście jest to proces projektowania, dlatego też literę 
D i słowo Design (Projekt) można zastąpić słowem Decisions (Decyzje) 
pasującym do momentu, kiedy decydujemy o wyborze rozwiązań, które 
zamierzamy zrealizować.

O’BREDIMET22

Observation, Boundaries, Resources, Evaluation, Design, 
 Implementation, Maintenance, (Re)Evaluation, and Tweaking
Ten proces jest rozszerzoną wersją BREDIM, procesu stosowanego w inży-
nierii przemysłowej. Litery oznaczają etapy procesu: Obserwację, Ograni-
czenia, Zasoby, Ocenę, Projekt, Wdrożenie, Utrzymanie, Ocenę (ponowną) 
i Modyfikację. 

Prawdopodobnie widzisz podobieństwo między tymi dwoma procesami, 
ten drugi uszczegóławia etap obserwacji. Myślę, że oba to bardzo użytecz-
ne procesy w projektowaniu.

CEAP
Collect site information, Evaluate this information, Apply permaculture 
principles to this information and generate a design, Plan a schedule of 
implementation, maintenance and feedback.

Kolejny prosty akronim to CAEP, gdzie C to Zbierz informację na miej-
scu, E – Przeanalizuj informację, A – Zastosuj zasady projektowania per-
makulturowego i P – Zaplanuj wdrożenie, utrzymanie, ocenę i zmiany. 
W mojej opinii litery te, a szczególnie dwie ostatnie, nie są w stanie przy-
pominać nam o wszystkich informacjach, jakie się pod nimi kryją.

22 Moja przyjaciółka zażartowała, że musiałem ten proces sam wymyślić, gdyż znalazła go 
w wyszukiwarce Google tylko na mojej stronie WWW. Poszukaj ‘OBREDIM’ a znaj-
dziesz wiele wyników. Mój mentor dodał jedynie litery ‘ET’.
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Australijski cykl projektowy
Ten cykl odkryłem na drodze do mojego permakulturowego dyplomu. Ład-
nie opisuje proces, ale może ma po angielsku zbyt wiele samogłosek, aby 
stworzyć niezapomniany akronim? Mam na myśli IIEPCIORR. Po prostu 
nie brzmi tak dobrze, jak O’BREDIMET. OK, to niedobry przykład.

Sieciowe podejście do projektowania
Nie wszystkie procesy są liniowe. Looby Macnamara zaprojektowała pro-
ces w formie sieci23 z punktami kontrolnymi. Można z niego korzystać 
na różne sposoby, co sprawia, że da się go przystosować do każdej sytuacji 
i osoby. Autorka twierdzi, że proces ten nadaje się najlepiej do projektów 
zorientowanych na ludzi, przyjrzymy się takim w trzeciej części książki.

C Y K L  A C T I O N  L E A R N I N G
Niezależnie od tego, jaki proces projektowy stosujemy, powinniśmy rów-
nież wziąć pod uwagę cykl uczenia się Action Learning (Uczenie się przez 

23 Looby Macnamara „People & Permaculture”.

działanie). Odwzorowuje on proces naturalnego uczenia; np. jak uczymy 
się chodzić i mówić. Uczymy się, praktykując.

W tym cyklu najpierw obserwujemy, co się dzieje; 
„Jak to się dzieje, że mama chodzi na dwóch nogach?” 

Następnie myślimy o tym, co się dzieje;
„Wprawdzie, kiedy rusza wydaje się, że upadnie, ale ona wtedy wy-
suwa nogę, i robi krok, balansując przy tym ramionami” 

Następnie opracowujemy strategię lub projekt; 
„Jeśli po prostu skopiuję to, co robi mama …” 

Wreszcie musimy spróbować, aby sprawdzić, czy to działa;
„Uuupps! Znowu leżę!” 

Obserwując rezultat, wracamy do punktu refleksji i cykl zaczyna się od 
nowa;

„Co ja takiego robię inaczej?” 

Taki proces w końcu przynosi sukces; uczymy się chodzić, ale popełniane 
przez nas błędy stanowią istotną część naszej nauki.

W permakulturze, dopóki się czegoś uczymy, nie ponosimy „porażek”.
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S CH E MAT Y  B LO KOWE
W swej najprostszej formie proces projektowania wydaje się podróżą od 
początku A do końca B. W rzeczywistości jednak projekt nigdy nie ma 
końca i nadal wymaga uwagi i poprawek, niezależnie od tego, czy jesteś 
w to nadal zaangażowany jako projektant, czy też nie.

Bardziej stosownym sposobem przedstawiania któregokolwiek z tych 
schematów blokowych byłby schemat kołowy taki jak dla cyklu Action 
Learning, co nie jest zaskoczeniem, gdyż jeśli dobrze się przyjrzymy, zoba-
czymy, że są one tym samym!

Dla tych, którzy lubią widzieć rzeczy przestrzen-
nie, każda sekcja procesu projektowania ma swój 
własny schemat blokowy, podsumowujący to, jak on 
przebiega. Schemat można znaleźć na końcu każdej 
sekcji, a także można go pobrać ¤ jako część towa-
rzyszących książce zasobów internetowych24.

Duże prostokąty u góry i u dołu przedstawiają 
sekcje, a niebieskie elipsy kolejne etapy. Żółte pola 
reprezentują działania, a pomarańczowe narzędzia, 
których możesz użyć.

24 Pamiętaj – symbol ¤ kieruje Cię do zasobów sieciowych, do pobrania ze strony www.
aranyagardens.co.uk/design-guide-downloads.html.

PO DS U M OWANIE
Kluczowe sprawy, o których należy pamiętać w procesie projektowania:

Zd ef in i owa n ie  ró l
• Pracując dla klienta, uzgodnij na początku procesu projektowania po-

ziomy zaangażowania – Twój i klienta.
• Określ moment, w którym przekazujesz klientowi odpowiedzialność 

za wdrożenie projektu.
• Zawrzyj to wszystko na piśmie, w propozycji projektu.

Pra c a  ja ko  c zło n e k  ze s p o łu
• Zidentyfikuj umiejętności wszystkich i wykorzystaj je jak najlepiej.
• Upewnij się, że nikt nie czuje się pomijany i każdy ma równe szanse 

uczestnictwa.
• Zamieniaj role podczas spotkań i dyskusji.
• Użyj wyżej wymienionych technik prowadzenia spotkania, aby unik-

nąć konieczności używania technik rozwiązywania konfliktów.
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C Z Ę ŚĆ  D RU GA

Proces 
projektowania

Pro ce s y  p roj e k towa n ia
• Stanowią skuteczny wzór wspomagający proces projektowania.
• Pomagają nam nie zapomnieć o czymś ważnym.
• Zasadniczo wszystkie działają według ogólnego schematu: Badanie, 

Analiza, Projekt, Wdrożenie, Utrzymanie.
• Niektóre procesy lepiej pasują do niektórych projektów niż inne.
• Choć procesy wydają się liniowe z początkiem i końcem, są w rzeczy-

wistości cykliczne.
• Projekt nigdy nie jest całkowicie ukończony.

Cy kl  Ac ti o n  Le a rn i n g
• Opisuje sposób, w jaki uczymy się naturalnie.
• Wszystkie systemy projektowania oparte są na tym procesie.
• Wszelkie błędy są szansą na naukę.
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O G L Ę D Z I N Y  D Z I A Ł K I

Tak więc w końcu dotarliśmy do punktu, kiedy możemy wyjść i zająć się 
projektowaniem. Ale spokojnie! Pamiętasz, od czego zaczynamy? Od 

obserwacji.
Pośpiech jest najczęstszym z błędów, 

jakie widzę na moich kursach w trakcie 
głównego zadania projektowego. Nie 
chcę, aby stało się to i Twoim udziałem. 
Pierwszą częścią procesu projektowego 
jest po prostu obserwacja– BEZ projek-
towania! Jeśli coś Ci przyjdzie na myśl, 
w razie potrzeby zapisz to na kartce pa-
pieru, włóż do kieszeni i wróć do proce-
su rejestracji tego, co widzisz, słyszysz, 
wyczuwasz węchem, a może nawet 
i smakiem. Rejestruj stan obecny.

Wszystkie nasze działania projekto-
we zaczynają się od obserwacji i reje-
strowania– powinniśmy poświęcić dość 
uwagi temu etapowi, ponieważ wpływa on na wszystkie decyzje, które 
podejmiemy później. Podczas gdy większość z nas spędza obecnie tylko 
20% czasu na planowaniu i wdrażaniu, a następnie 80% na utrzymywaniu, 
w permakulturze staramy się te liczby odwrócić. Jak na ironię dar ropy 
naftowej sprawił, że marnotrawimy znacznie więcej energii, niż czynili to 
kiedykolwiek nasi przodkowie. Wykorzystaliśmy paliwa kopalne, aby za-
stąpić umiejętności brutalną siłą w tak wielu obszarach, szczególnie w pro-
dukcji żywności. Na szczęście nie straciliśmy całkiem tych umiejętności 
i jest kilku inspirujących rolników, którzy mogą nas nauczyć, jak mądrze 
korzystać z dostępnych zasobów. Wszyscy oni rozumieją, że dobrze zapro-
jektowany system powinien w znacznej części sam dbać o siebie i chociaż 
intensywna produkcja żywności nieuchronnie wymaga pewnej interakcji 
z naszej strony, to zasada „zbiory plonów zastępują pielęgnację” jest Świę-
tym Graalem projektowania permakulturowego.

Chociaż proces ten można zastosować do projektowania nie tylko dzia-
łek (więcej na ten temat w części trzeciej), zaczniemy dokładnie od tego, 
ponieważ jest to najłatwiejszy sposób, aby wczuć się w proces projektowa-
nia. W przykładzie dotyczącym działki, który będziemy śledzić, obserwacja 
składa się z dwóch części; najpierw dotyczy terenu, a następnie klienta/ów.

Piszę „najpierw teren”, ponieważ osobiście wolę obejrzeć działkę przed 
przeprowadzeniem szczegółowych wywiadów z klientami. To daje mi 
niezakłócony pogląd na to, co tam widzę. Odpowiedzi klienta na pytania 
ankiety często rodzą kolejne pytania, które mogą wymagać dalszego wyja-
śnienia, jak na przykład kwestie związane z historią użytkowania działki. 
Robienie tego w przedstawionej kolejności ma więc dla mnie sens. Nie jest 
to jednak obowiązująca reguła– i tak będziesz musiał/a wcześniej zapytać 
klienta/ów o granice działki (by dokładnie wiedzieć, gdzie przeprowadzasz 
wizję lokalną). Przy okazji, zapytaj ich, czy mają już dobrą mapę działki, 
którą mógłbyś/mogłabyś dostosować do swojego użytku. Jeśli tak jest, to 
taka mapa pozwoli ci zaoszczędzić czas na wykonanie własnej.

Jeśli projektujesz dla siebie, masz już zapewne jakąś wizję, a jeśli działka 
jest ci znana, masz dobre pojęcie o tym, co tam się znajduje. Dalszy proces 
będzie więc polegał na uściślaniu i rozbudowie. To twój proces projektowa-
nia, znajdź więc najlepszy dla siebie sposób, ale bądź ostrożny, aby nie do-
puścić do tego, że własne pomysły przesłonią ci obserwację! Zwerbowanie 
przyjaciela mniej obeznanego z przestrzenią, aby dodał własne spostrzeże-
nia, często może wnieść nowe spojrzenie na dobrze znane ci miejsca. Takie 
spojrzenie z zewnątrz może pomóc przełamać bariery, które wcześniej ogra-
niczały twoją zdolność dostrzegania najbardziej oczywistych problemów.

Najważniejszą rzeczą do zapamiętania tutaj jest to, że trochę więcej czasu 
spędzonego na obserwowaniu pozwoli ci zaoszczędzić wiele wysiłku póź-
niej. Bill Mollison sugeruje obserwowanie projektowanego miejsca przez 
co najmniej jeden pełny cykl. W przypadku projektu związanego z ziemią 
oznacza to oczywiście cały rok. Jeśli jednak nie dysponujesz takimi dany-
mi, być może są inni, którzy mogą pomóc ci wypełnić luki. Sąsiedzi i po-
przedni właściciele mogą również wiedzieć, gdzie są najbardziej słoneczne 
i zacienione miejsca oraz gdzie i kiedy występują podtopienia lub mrozy. 
Mogą mieć zdjęcia, które pozwolą ci spojrzeć w przeszłość. Uwzględnij te 
osoby w ramach wywiadu z klientem, jeśli to możliwe.
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MAPY
Aby wykonać dobry projekt, musisz 
zawsze udać się na miejsce. Dobrze 
wtedy mieć podkładkę, na której 
będziesz rejestrować obserwacje. 
Mapa jest właśnie taką podkładką. 
Najlepiej, jeśli Twój klient dostar-
czy Ci mapę, której możesz użyć do 
tego celu, ale jeśli nie, nadal istnie-
je wiele miejsc, gdzie możesz taką 
mapę zdobyć, to między innymi 
serwisy online1. Jednak nawet je-
śli masz szczęście trzymać w ręku 
taką mapę, jest mało prawdopodob-
ne, że będzie dla Ciebie idealna.

Mapy są tworzone do różnych 
celów, więc każda, którą posiadasz, będzie zawierać nieistotne rzeczy, a in-
nych ważnych będzie brakować. Informacje, których potrzebujesz, różnić 
się będą oczywiście w zależności od tego, gdzie i co projektujesz. Na przy-
kład posiadanie szczegółowej mapy konturowej może zaoszczędzić dużo 
czasu przy pomiarach dużej nieruchomości, ale jest mało prawdopodobne, 
że przyda ci się, gdy projektujesz mały ogród miejski.

Nawet posiadanie podstawowego obrysu działki może być pomocnym 
punktem wyjścia, który oszczędzi znaczną ilość czasu na pomiary w celu 
wyznaczenia granic, wielkości i kształtu działki. Należy jednak pamiętać, 
że mapy utrwalają konkretny punkt w czasie i mogą nie być już aktualne. 

1 W Polsce dobrym źródłem takich map jest Geoportal (przyp. tłum.). Serwisy internetowe 
dostarczają obecnie rozmaitych map. Linki do niektórych udostępniam w zasobach inter-
netowych. Dla projektów miejskich najbardziej przydatne są mapy w skali od 1:1,250 do 
1:2,500. Twoja lokalna biblioteka może mieć takie mapy, które możesz przejrzeć, a także 
historyczne mapy i zdjęcia, które mogą dać wskazówki na temat wcześniejszego użytko-
wania terenu. W przypadku nieruchomości wiejskich mapy rolnicze są często dobrym 
punktem wyjścia. Mapy katastralne mogą być również pomocne, choć nie zawsze. Wielu 
właścicieli domów będzie miało taką mapę w dokumentach zakupu działki. Firmy miej-
skie często udostępniają bezpłatne mapy z naniesionymi instalacjami wodnymi, kanali-
zacyjnymi, elektrycznymi itp. 

Tylko odwiedzając działkę, będziesz w stanie to ustalić. Najprawdopodobniej 
jedyne stare mapy, na których można polegać, to mapy geologiczne i gleb.

Najpierw określ, co musisz wiedzieć, a następnie sprawdź, czy są do-
stępne mapy zawierające potrzebne informacje. Pamiętaj, że odpowiednia 
mapa może się wielokrotnie przydać, oszczędzając Twój czas poświęcony 
na gromadzenie danych. Jest to szczególnie ważne, gdy budżet jest ograni-
czony. Warto tutaj wspomnieć, że zdjęcia lotnicze mogą również być przy-
datne, choć należy zachować ostrożność, korzystając z bezpłatnych stron 
internetowych z mapami, ponieważ mogą być zniekształcone w miejscu, 
w którym poszczególne zdjęcia są łączone w celu stworzenia jednolitego 
krajobrazu. Czasami łączenie jest oczywiste, na przykład, gdy zdjęcia były 
robione o różnych porach roku (problem związany z projekcją nienatural-
nego krajobrazu pozbawionego chmur). Powinieneś również sprawdzić, 
czy takie mapy są aktualne; w chwili pisania tej książki zdjęcie lotnicze 
naszego domu z Google Maps™ wciąż pokazuje go, zanim został powięk-
szony przez poprzedniego właściciela– ponad pięć lat temu!

M a pa  D IY  (Zró b  to  s a m)
Może się zdarzyć, że nie będziesz mieć dostępu do istniejącej mapy w przy-
datnej skali i będziesz musiał stworzyć własną. Tak czy inaczej, jest to 
przydatna umiejętność, a więc zadanie stworzenia mapy nigdy nie jest stra-
tą czasu. Chociaż zawsze warto dążyć do 100% dokładności, zbliżenie się 
do tego może być często nieproporcjonalnie czasochłonne. W praktyce 90-
95% dokładność jest wystarczająca w większości sytuacji, a jednym z klu-
czowych wyjątków jest wyznaczenie linii konturowych dla gospodarki 
wodnej– bez względu na to, jak ładnie poprosisz, woda nigdy nie popłynie 
pod górę bez pomocy!

Projekty ogrodów miejskich zwykle zawierają znaczną ilość detali, sche-
maty nasadzeń itp., dlatego teren należy dokładnie zmierzyć, aby upewnić 
się, że wszystkie proponowane grządki i ścieżki zmieszczą się w danej 
przestrzeni. Projekty na większą skalę (np. farmy) są często w większym 
stopniu oparte o wzorce, skupiając się na tym, w jaki sposób poszczególne 
systemy mogą być ze sobą połączone w najbardziej efektywny sposób. Nie-
znaczne niedokładności w mapach własnej roboty mogą prowadzić jedy-
nie do potrzeby posadzenia kilku dodatkowych drzew w linii żywopłotu. 
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Warto pamiętać, że ostateczne rozmiary koron drzew podawane w książ-
kach zawsze będą przybliżone i zależne od miejsca. Mając to na uwadze, 
jeśli postarasz się o dokładną mapę konturową, możesz na przykład zapro-
jektować i precyzyjnie wyznaczyć system Keyline®2 na działce za pomocą 
niedrogiego urządzenia GPS.

S P O R Z Ą D Z A N I E  M A P  B A Z O W Y C H  
( P O D S T A W O W Y C H )  I  P O L O W Y C H
Oprócz mapy potrzebnej do przedstawienia naszych pomysłów projekto-
wych klientowi potrzebujemy również mapy, na której możemy zapisywać 
informacje, które będziemy gromadzić. Nazywamy to naszą mapą podsta-
wową. Powinna być prosta, uwzględniać granice działki i elementy stałe, 
takie jak budynki, drogi, większe zbiorniki wodne i duże drzewa. Ponadto 
powinna zawierać skalę mapy, oznaczenie północy, nazwę miejsca i datę.

T W O R Z E N I E  M A P Y  B A Z O W E J  ( P O D S T A W O W E J ) 
Z  M A P Y  I S T N I E J Ą C E J
To powinien być stosunkowo prosty proces, jeśli już znalazłeś dobrą mapę, 
ale nadal będziesz musiał odnaleźć na mapie potrzebne informacje i praw-
dopodobnie również ją powiększyć. Zakładając, że mapa jest nadal aktual-
na (a nie zawsze tak będzie), najpierw należy ją wyskalować do użyteczne-
go rozmiaru. Będziesz potrzebować zarówno mapy podstawowej, na której 
możesz później przedstawić swoje pomysły, jak i mniejszej mapy, na której 
odnotujesz informacje podczas pobytu na działce. Prawie na pewno mapy 
te będą musiały być w różnych skalach. Praca w terenie zazwyczaj wyma-
ga użycia podkładki pod kartki (zwykle formatu A4, chociaż A3 jest rów-
nież dostępny), podczas gdy prezentacje projektów, szczególnie dla grupy 
osób, lepiej wykonywać w większej skali (format A3 lub większy).

Pow ię k sza n ie  ma py
Dobrym sposobem na powiększenie lub po prostu skopiowanie mapy jest 
użycie dużego okna jako prowizorycznego podświetlenia3. Oczywiście 
2 System zbierania wody i budowania gleby autorstwa P. A. Yeomansa.
3 Obecnie dobrym i łatwym w użyciu narzędziem do powiększania mapy jest projektor pod-

łączony do komputera. Wystarczy rzucić obraz na arkusz papieru, odpowiednio oddalić 
projektor i odrysować powiększona mapę – przyp. red.
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O  A U T O R Z E

Aranya eksperymentuje z tym, do 
czego służyć może permakultura od 
czasu objawienia w trakcie kursu pro-
jektowania permakulturowego w 1996 
roku. W kolejnych latach zaprojekto-
wał kolekcję ogrodów wraz z kilkoma 
innymi projektami niezwiązanymi 
z ziemią, tworząc je wszystkie, aby 
uzyskać dyplom ze Stosowanego pro-
jektowania permakulturowego w roku 
2003. Od tamtego czasu podążał ścież-
ką dydaktyczną, która obejmuje obec-
nie średnio dziesięć dwutygodnio-

wych kursów projektowania rocznie. Na swej drodze poznał wielu niesa-
mowitych ludzi, którzy dają mu nadzieję na przyszłość i którzy w niemały 
sposób wpłynęli na treść tego przewodnika. Aranya od dawna również 
chodzi boso, w przekonaniu, że dzięki temu jest bardziej świadomy natury, 
pozostaje w łączności z Ziemią i lekko po niej stąpa.

Stro ny  w w w:
Główna strona autora: www.learnpermaculture.co.uk 
Wykaz kursów autora: www.designedvisions.com 

O  W Y D A W N I C T W I E

„Ostatecznym celem permakultury jest  
doskonalenie ludzi i podnoszenie świadomości”.1*

W naszym wydawnictwie i szkole permakultury skupiamy się na edukacji 
w teorii i praktyce troski o Ziemię i o innych, sprawiedliwego dzielenia się 
dobrami i szczęściem w przyjaźni, w zgodzie z etyką umiaru starożytnego, 
ogrodowego filozofa Epikura i współczesnej postwzrostowej, dobrowolnej 
prostoty zakorzenionej w holistycznej filozofii głębokiej ekologii, odczu-
wania biosfery i empatii wobec wszystkich istot.

W ramach działalności edukacyjnej prowadzimy wykłady, warsztaty, 
webinary, uczestniczymy w sympozjach i festiwalach w Polsce i za gra-
nicą, a jako wydawnictwo udostępniamy po polsku fundamentalne dla 
naszego światopoglądu podręczniki.

https://permakultura.edu.pl/

* Masanobu Fukuoka „Rewolucja źdźbła słomy”.

http://www.learnpermaculture.co.uk/
http://www.designedvisions.com/
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działa to tylko w ciągu dnia! Przyklej istniejącą (mniejszą) mapę do szyby od 
wewnątrz, a następnie nałóż na nią większy arkusz papieru proporcjonalnie 
do środka mapy, abyś mógł/a widzieć małą mapę przez duży arkusz. Postaw 
kropkę na dużym papierze gdzieś pośrodku mniejszej mapy pod spodem, bę-
dzie ona stanowić punkt odniesienia dla wszystkich twoich pomiarów przy 
powiększaniu mapy. Najpierw jednak musimy ustalić, o ile możemy zwięk-
szyć skalę, i będzie to zależeć od proporcji rozmiarów naszego papieru.

Sprawdzamy to, mierząc odległość między środkową kropką a punktem 
na krawędzi małej mapy. Teraz zdecyduj, ile razy możesz powiększyć tę 
odległość, by nadal zmieścić się na większym arkuszu. W przedstawianym 
tu przykładzie powiększamy mapę dwukrotnie.

Przykładowo, jeśli powiększasz mapę z A4 na A2, zobaczysz, że możesz 
przedłużyć linię od środkowej kropki, przez punkt graniczny na małej ma-
pie aż do punktu dwa razy dalej, wciąż mieszcząc dłuższą linię na większym 
arkuszu. W naszym przykładzie, jeśli dystans między punktem na granicy 
małej mapy a centralną kropką wynosi 15 cm, to zmieścisz kolejne 15 cm 
na dużym arkuszu (w sumie 30 cm). Aby wyskalować mapę, wystarczy 
pomnożyć wszystkie inne odległości od środka do punktów granicznych 
przez dwa. Pamiętaj jednak, aby zostawić miejsce na powiększonej ma-
pie na legendę i skalę itp., więc nie zbliżaj się do samego skraju arkusza. 
Po przedłużeniu każdego punktu granicznego (i innych stałych elementów, 
takich jak budynki), połącz je ze sobą. Jeśli uzyskasz coś przypominające-
go dużą wersję małej mapy, to świetnie! Jeśli nie, zrobiłeś coś innego, niż 
się spodziewałem i dostałaś/eś lekcję, jak nie należy tego robić. Spróbuj 
jeszcze raz.

Nie zapomnij zmienić skali. Pamiętaj, że jeśli twoja oryginalna skala 
mapy jest zapisana w proporcji (np. 1: 100), to gdy tylko powiększysz lub 
zmniejszysz mapę, będzie ona błędna. Z tego powodu zaznaczanie skali 
w formie „linijki” (patrz przykład poniżej), która rozwija się wraz z mapą, 
jest zawsze najbezpieczniejszą opcją.

Metoda ta sprawdza się najlepiej przy mapowaniu zaprojektowanych 
przez człowieka systemów, w których jest wiele narożników i prostych kra-
wędzi. Drzewa można również dość łatwo zmapować, ponieważ mają punkt 
centralny, ale inne organiczne krzywe, takie jak bieg strumienia lub brzeg 
stawu, będą wymagały wyznaczenia o wiele większej liczby punktów.
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