
Kwietnik na pięć roślin.
Konstrukcja stalowa spawana.
wymiary
waga
Projekt i realizacja: Damian „Suchy”, Mateusz „Gustaw”, Patryk.

Kwitenik na dwie rośliny.
Konstrukcja stalowa spawana.
wymiary 
waga
Projekt i realizacja: Damian „Roben”

Kwietnik na jedną roślinę
Konstrukcja stalowana spawana
wymiary
waga
Projekt: Maciek „Mańcio”,  Michałek

Kwitenik na dwie rośliny
Konstrukcja stalowa spawana
wymiary
waga
Projekt: Stasiu





Żyją w doniczkach na parapetach okien, na klatkach schodowych i w korytarzach. 
Czy tęsknią za miejscami, z których pochodzą? Tam codziennie spada rzęsisty 
deszcz, materia krąży w zawrotnym tempie. Wyrastają na wielkie drzewa i walczą 
między sobą o dostęp do światła. Albo inaczej: tam gdzie żyły, żyły powoli, wśród 
kamieni na pustyni czekając na deszcz by urosnąć choć trochę. Jeśli się uda – wy-
dadzą kwiaty i zwabią zapylacze, dzięki czemu dojrzeją owoce, a w nich nasiona.

W naszych domach mają swoje miejsce, doniczkę, regularne podlewanie, nawóz, 
w zamian za to są ozdobą, czyszczą powietrze i utrzymują wilgoć we wnętrzach. 
Można dla nich zrobić specjalne miejsce – kwietnik, gdzie spotka się Fikus z Wysp 
Salomona, Zielistka z Limpopo i trzykrotka z Meksyku. 

Trzeba zacząć od projektu. Najpierw na papierze, potem trójwymiarowy model 
wykonany z giętego pręta. Finalną konstrukcję należy wykonać z profilu stalowe-
go, który tnie się szlifierką kątową, spawa i kształtuje na giętarce. Kwietnik musi 
pasować do przestrzeni, w której będzie stał i do roślin, które go zamieszkają. Musi 
również być stabilny i utrzymać ciężar doniczek. Będzie mocowany pod sufitem 
czy raczej wolnostojący na podłodze? Doniczki wkładane w poziome obręcze czy 
ustawione pod kątem? 

Projekty, które Tu widzisz potraktuj jako inspiracje. Stworzyli je Damian „Suchy”, 
Mateusz „Gustaw”, Patryk, Damian „Roben”, Maciek „Mańcio”,  Michałek i Staś   z 
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 3 w Miedzeszynie z pomocą zawo-
dowego spawacza pana Zbyszka Zachariasiewcza, pod opieką Kolektywu Arty-
stycznego Fikus. Teraz stanowią ozdobę świetlic w Ośrodku.
X – XII 2017, Warszawa.

Projekt „Roślinnicy” został zrealizowany przez Fundację Dom Kultury dzięki dofi-
nansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe-
go Centrum Kultury (Kultura interwencje).



Do wykonania kwietników zastosowaliśmy meto-
dę elektrodową, ponieważ spawarka jest lekka i 
mobilna. Jest to najtrudniejsza metoda spawania, 
także gdy posiądziemy umiejętności w tym zakre-
sie inne metody przyjdą z łatwością. Najbardziej 
odpowiednie byłoby zastosowanie spawania MIG/
MAG, ponieważ łatwiej wykonać precyzyjne spa-
wy, jednak sprzęt jest dużo cięższy i droższy. 

Spawanie elektrodą otuloną (ang. MMA - manual 
metal arc weld) – metoda spawania łukowego przy 
pomocy topliwej elektrody metalowej pokrytej 
otuliną topnika. Prąd elektryczny (stały lub zmien-
ny, stosownie do potrzeb) wytwarza łuk elektrycz-
ny pomiędzy elektrodą i łączonymi metalami. W 
czasie spawania otulina rozkłada się pod wpływem 
wysokiej temperatury dając substancje gazowe, 
które służą za gaz osłonowy, oraz żużel. Obydwa z 
powyższych chronią spoinę przed wpływem powie-
trza atmosferycznego. Żużel dodatkowo pokrywa 
spoinę zmniejszając szybkość jej stygnięcia.

Ze względu na uniwersalność 
metody i prostotę użytego sprzętu 
oraz prowadzenia procesu, spa-
wanie elektrodami otulonymi jest 
jedną z najpopularniejszych metod 
spawalniczych. Jest dominującą 
metodą w przemyśle konserwa-
cyjnym i naprawczym, w budowie 
konstrukcji stalowych i produkcji 
przemysłowej. Metoda jest stoso-
wana głównie do spawania żelaza 
i stali (w tym również nierdzew-
nych), lecz można nią spawać 
także stopy glinu, niklu i miedzi.


