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ZAGROŻENIA OGRODÓW ZABYTKOWYCH 
WYNIKAJĄCE Z RESTRYKCYJNYCH POSTAW SŁUŻB 

KONSERWATORSKICH 

THREATS OF HISTORIC GARDENS RESULTING  
FROM RESTRICTIVE ATITTUDES  

OF CONSERVATION SERVICES

S t r e s z c z e n i e

Rozważania artykułu osadzono w faktycznych, autorskich doświadczeniach studialnych 
i zawodowych dotyczących działań na rzecz ochrony i rewaloryzacji ogrodów zabytkowych 
w Polsce. Wskazano na pojawiające się w tym procesie trudności i zagrożenia związane ze zbyt 
restrykcyjnymi postawami przedstawicieli regionalnych urzędów konserwatorskich, a czasem 
także z ich błędnymi merytorycznie decyzjami, zwłaszcza w zakresie określania wartości kul-
turowych i przyrodniczych występujących w opiniowanych obiektach. Nawiązując do obowią-
zujących aktualnie doktryn konserwatorskich, zawartych w Karcie weneckiej (1964) i Karcie 
florenckiej (1982), podkreślono niezbędność stosowania w pewnym zakresie rozwiązań kom-
promisowych, wynikających z istoty dzieł architektonicznych, urbanistycznych i krajobrazo-
wych (ogrodowych) jako charakterystycznych przejawów sztuki użytkowej, stale odpowiada-
jącej na zmieniające się potrzeby człowieka. Odnosząc się do poglądów włoskiej badaczki 
A.C. Manigio, Architettura del paesaggio. Evoluzione storica (Bologna 1983) podkreślono 
konieczność budowania świadomości zarówno specjalistów, jak i społeczeństwa w zakresie 
korzyści jakie człowiek powinien czerpać z dziedzictwa krajobrazowego, w tym ogrodowe-
go, z pełnym uwzględnieniem mechanizmów permanentnej zmienności form historycznych. 
Wskazano też (w nawiązaniu do historycznych, sięgających XVIII wieku koncepcji konserwa-
torskich), iż ogród ma szansę przetrwania, gdy jest użytkowany i pielęgnowany, z wprowadza-
niem starannie przygotowanych działań kreacyjnych.

Słowa kluczowe: dziedzictwo ogrodowe, wartości ogrodów, ochrona ogrodów, kreacja ogrodów, 
służby konserwatorskie 
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A b s t r a c t

Considerations of the article have been situated in actual, author’s experiences, study and 
professional, concerning activities for preservation and revalorisation historic gardens in 
Poland. It has been pointed on difficulties and risks, appearing in this process, related with 
too restrictive attitudes of representatives of regional conservation offices and sometimes 
also with their incorrect, essential decisions, especially in determining cultural and natural 
values occurring in opinion objects. Referring to actual obligatory conservation doctrines, 
contained in the Venice Charter (1964) and the Florence Charter (1982), there has been 
emphasized the necessity of using in some range compromise solutions, resulting from 
the essence of architectural, urban and landscape (garden) works of arts as a characteristic 
expressions of functional art, that has still responded to changing needs of human. Referring 
to the views of Italian researcher A.C. Manigio, Architettura del paesaggio. Evoluzione 
storica (Bologna 1983), the necessity of building awareness, both specialists and the society, 
in the range of benefits that human should profit from landscape heritage, including garden 
heritage, with taking into account mechanisms of permanent changeability of historic forms, 
has been emphasized. It has been pointed (related to historic, reaching the 18th century 
conservation concepts) that a garden has a chance of surviving when it is used and cherished, 
with introducing carefully prepared creative actions.

Keywords: garden heritage, values of gardens, preservation of gardens, creation of gardens, 
conservation services

1. Podstawy działań konserwatorskich

Na straży ochrony dziedzictwa kulturowego, w tym także historycznych obiektów 
ogrodowych stoją profesjonalne służby działające w naszym kraju w strukturach woje-
wódzkich urzędów konserwatorskich, w sporadycznych przypadkach rozbudowywane 
o lokalne delegatury. W oczywisty więc sposób kompetencje i rzetelność ich poszcze-
gólnych przedstawicieli, a także obowiązujące w Polsce ramy legislacyjne i faktyczne 
działania terenowych urzędów wpływają bezpośrednio na faktyczne efekty poczynań 
ochronnych i rewaloryzacyjnych, a ostatecznie na aktualny stan zabytków. Na wstępie 
tak pomyślanych rozważań trzeba z całym naciskiem podkreślić, że polskim służbom 
konserwatorskim należny jest najwyższy szacunek i uznanie za ich stałe zaangażowa-
nie, kompetencje oraz często ofiarną i ponadstandardową działalność na rzecz rato-
wania szeroko rozumianego polskiego dziedzictwa kulturowego, w tym ogrodowego. 

Aktualnie funkcjonujące wojewódzkie placówki konserwatorskie prowadzą swą mi-
sję w prostej kontynuacji najlepszych wzorców i tradycji całego okresu 2 poł. XX wieku. 
Mimo wysoce niesprzyjającego klimatu politycznego PRL-u i powszechnego ubó-
stwa społeczeństwa i całego państwa, konserwatorzy zabytków realizowali wtedy 
wiele przedsięwzięć ratujących materialne świadectwa polskiej kultury, w tym spo-
radycznie również obiekty ogrodowe (przykładowo ogrody rezydencjonalne w Pie-
skowej Skale, Wilanowie, Łazienkach Królewskich w Warszawie, Mogilanach, 
Balicach). Pozytywne efekty tych działań w znacznym stopniu wynikały w tam-
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tym okresie ze ścisłej współpracy urzędów konserwatorskich z najwybitniejszymi 
znawcami sztuki ogrodowej, m.in. z Gerardem Ciołkiem, Januszem Bogdanowskim, 
Longinem Majdeckim. Pomimo wytyczenia wtedy kierunków i modeli postępo-
wania studialnego i realizacyjnego1, aktualnie złożoność ogrodowej problematyki 
konserwatorskiej generuje wciąż sytuacje trudne, m.in. w zakresie prawidłowego 
określania ich specyficznych wartości2. Powojenne (2 poł. XX wieku) z premedy-
tacją wygenerowane przez komunistyczny aparat polityczny, przerwanie ciągłości 
pielęgnacji ogrodów rezydencjonalnych i klasztornych, stanowiących przecież trzon 
polskiego dziedzictwa tej kategorii spowodowało, że obecnie ciągle mamy pewien 
niedobór atrakcyjnych wzorców współczesnego użytkowania takich obiektów. Na-
stąpiły w nich drastyczne i przeciwne narodowej tradycji kulturowej zmiany własno-
ściowe. Równocześnie jednak w ostatnich latach pojawiają się udane rewaloryzacje 
ogrodów i parków historycznych, takie jak m.in. ogrody na Ostrowie Tumskim we 
Wrocławiu, częściowo Arkadia w Nieborowie, niektóre ogrody rezydencjonalne 
na Warmii, ogrody pałacowe w Białymstoku, ogrody zamkowe w Niepołomicach, 
ogrody przy pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach i inne.

Il. 1–5. Przykłady ogrodów rezydencjonalnych po rewaloryzacji: 1) Pieskowa Skała, fot. A. Mitkowska, 2007, 
2) Łazienki Królewskie w Warszawie, fot. K. Hodor, 2006, 3) Galiny (Warmia), fot. A. Mitkowska, 2005, 4) Nie-
połomice, fot. K. Hodor, 2008, 5) Trzebieszowice (Dolny Śląsk), fot. A. Mitkowska, 2008

Ill. 1–5. The examples of residential gardens after revalorisation: 1) Pieskowa Skała, photo by A. Mitkowska, 
2007, 2) the Royal Łazienki Museum in Warsaw, photo by K. Hodor, 2006, 3) Galiny (Masuria Province), photo 
by A. Mitkowska, 2005, 4) Niepołomice, photo by K. Hodor, 2008, 5) Trzebieszowice (Lower Silesia), photo by 
A. Mitkowska, 2008

Pomijając w tym miejscu całą szczegółową złożoność założeń ideowych i pro-
cedur realizacyjnych, w najogólniejszym zarysie w odniesieniu do ogrodów zabyt-
kowych zarysowuje się klarowny schemat teoretycznych i praktycznych uwarunko-
wań (patrz: tab. 1). Składają się na niego obowiązujące doktryny konserwatorskie 
zapisane w podstawowych dokumentach ideowych. Dla wszystkich obiektów za-
1 Podsumowaniem tych wieloletnich doświadczeń stał się Model postępowania konserwatorskiego 

dla zdewastowanych założeń ogrodowych…, Warszawa 1994 (patrz: Literatura, s. 22), autorstwa 
A. Mitkowskiej (z zespołem) przygotowany w Zakładzie Sztuki Ogrodowej i Terenów Zielonych 
Instytutu Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej.

2 Zagadnieniom wartościowania zabytków poświęcono niedawno tom: Wartościowanie w ochronie 
i konserwacji zabytków, praca zbiorowa pod red. B. Szmygina, Wyd. Politechniki Lubelskiej – PKN 
ICOMOS, Lublin 2012. W monografii tej na s. 121-134 zamieszczono tekst A. Mitkowskiej pt. Roz-
ważania o wartościowaniu ogrodów zabytkowych dla ich ochrony i konserwacji.
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bytkowych jest to Karta wenecka z 1964 roku, rozbudowana o specyfikę ogrodową 
w Karcie florenckiej z 1982 roku. W te najogólniejsze założenia wpisują się regula-
cje zawarte w obowiązującej aktualnie Ustawie o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami, z dnia 23 lipca 2003 roku3, poszerzone o szereg innych aktów prawnych. 
Działając wedle tych dokumentów, służby konserwatorskie prowadzą merytoryczną 
działalność realizowaną przez etatowych pracowników urzędów konserwatorskich. 
Ich poczynania każdorazowo powinny być wspomagane szczegółowymi eksperty-
zami, przygotowywanymi przez badaczy specjalizujących się w różnych kategoriach 
obiektów zabytkowych. Natomiast na etapie realizacji założeń i wytycznych konser-
watorskich następuje zderzenie z realiami terenowymi. W poszczególnych gminach 
konserwatorzy zabytków stykają się z przedstawicielami struktur samorządowych. 
Wśród tych ostatnich tylko niektórzy odznaczają się rozbudowaną świadomością 
rangi i konieczności ochrony dziedzictwa kulturowego oraz gotowością do podej-
mowania działań w tym zakresie. Ostatnim ogniwem są właściciele i użytkownicy 
konkretnych obiektów zabytkowych. Ci, nawet jeśli rozumieją wagę działań konser-
watorskich, to w polskich realiach zwykle nie dysponują wystarczającymi środkami 
finansowymi na ich realizację. Wprawdzie w ostatnich latach pojawiły się możliwo-

3 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003, Nr 162, 
poz. 1568 z późn. zm.).

Tabela 1 

Schemat podstaw ideowych i praktyki konserwatorskiej dla polskich  
ogrodów zabytkowych. Opracowanie A. Mitkowska

Table 1

Scheme of ideological bases and conservations practices for Polish  
historic gardens. Edited by A. Mitkowska
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ści pozyskiwania dotacji „unijnych”, jednakże ich wykorzystywanie generuje często 
sytuacje wręcz patologiczne, prowadzące bardziej do niszczenia zabytków niż do 
ich ochrony4.

2. O istocie postaw konserwatorskich

Definicję konserwatorstwa można rozbudowywać o bardzo szczegółowe zapisy 
uwzględniające jej pełną złożoność5. Dla celów prezentowanych tu rozważań za-
trzymajmy się jedynie na stwierdzeniu, że konserwacja zabytków, w tym dzieł ogro-
dowych, to „sztuka mądrych kompromisów”. Przyjęcie takiego wiodącego wątku 
w celu ratowania materialnego dziedzictwa kulturowego wynika z oczywistego 
faktu, iż wszelkie zabytki architektury, urbanistyki, ogrodów i krajobrazów kultu-
rowo-przyrodniczych stanowią dzieła sztuki użytkowej podlegające nieustającym 
zmianom w przekrojach historycznych. W takim ich definiowaniu na plan pierwszy 
wysuwa się ochrona mechanizmów pozwalających na stałe wykorzystywanie ich 
utylitarnych (użytkowych) wartości. Zarówno same obiekty zabytkowe tych katego-

4 Problemowi temu poświęcono ostatnio rozważania: M. Milecka, E. Widelska, Nowe możliwości fi-
nansowania rewaloryzacji historycznych kompozycji ogrodowych a ich ochrona, artykuł złożony 
i przyjęty do druku w tomie nt. Współczesne zagrożenia ogrodów zabytkowych, Czasopismo Tech-
niczne, Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków 2015.

5 Wśród nowszych pozycji wydawniczych, kompleksowe omówienie problematyki znajdujemy m.in. 
w monografii B. Szmygina pt. Kształtowanie koncepcji zabytku i doktryny konserwatorskiej w Polsce 
w XX wieku, Wyd. Politechniki Lubelskiej, Lublin 2000, passim.

Il. 6, 7. Komponowane, historyczne wnętrze urbanistyczne centrum rynku Kazimierza Dolnego nad 
Wisłą: 6) stan obiektu w 2004 roku, fot. A. Mitkowska, 7) ikonografia prezentująca wygląd z początku 
XIX wieku, ikonografia ze zbiorów muzealnych w Kazimierzu Dolnym, fot. A. Mitkowska, 2004

Ill. 6, 7. The composed, historic, urban interior center (town square) in Kazimierz Dolny on the Vistula 
river: 6) state of the object in 2004, photo by A. Mitkowska, 7) iconography presented the view from 
the beginning of the 19th century, iconography from the collections of Museum in Kazimierz Dolny, 
photo by A. Mitkowska, 2004
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rii, jak i prowadzone w nich działania konserwatorskie powinny służyć człowiekowi 
przynosząc mu wymierne korzyści materialne i niematerialne. Dopiero w dalszej ko-
lejności, niejako marginalnie, aktywność służb konserwatorskich rozpatrywać moż-
na z punktu widzenia uzyskiwanej satysfakcji z perfekcyjnie wykonywanych szcze-
gółowych działań ochronnych, rewaloryzacyjnych, rekonstrukcyjnych i innych.
Jeśli powyższe stwierdzenia uznamy za słuszne, to oczywista staje się wręcz ko-
nieczność wprowadzania zmian w dawnych strukturach architektonicznych, urba-
nistycznych, krajobrazowych. Tylko sporadycznie społeczeństwa mogą pozwolić 
sobie na utrzymanie obiektu zabytkowego jako specyficznego reliktu przeszłości 
w postaci „eksponatu muzealnego” usytuowanego w krajobrazie swojego kraju. Za-
zwyczaj jedyną szansą zapewnienia materialnego trwania takiego obiektu jest jego 
pełne użytkowanie zgodne ze zmieniającymi się potrzebami społecznymi, obycza-
jowymi i stopniem zamożności. Te wymuszają wprowadzanie do zabytku nowych 
elementów, wynikających z tendencji kolejnych epok historycznych. Nieustająco 
mamy więc do czynienia z przynoszącym wiele korzyści, stałym następstwem 
form historycznych6, które powinno być realizowane także współcześnie, zawsze 
jednak w nawiązaniu do wielowiekowych tradycji. Wspomnijmy przykładowo uda-
ną ingerencję w bryłę gotycko-renesansowych sukiennic krakowskich przeprowa-
dzoną w końcu XIX wieku według projektów Tomasza Prylińskiego. Szczególnie 
spektakularnym świadectwem pozostaje uformowanie przez Michała Anioła placu 
na Kapitolu w Rzymie wkraczającego w strukturę starożytnego miasta a stanowią-
cego najwybitniejszy w dziejach urbanistyki efekt mistrzowskiej kreacji wnętrza 
miejskiego.

6 Rangę korzyści wynikających z następstwa przemian form historycznych prezentuje A. Calcagno 
Maniglio, Architettura del paesaggio. Evoluzione storica (Architektura krajobrazu. Przemiany hi-
storyczne), Calderini, Bologna 1983, passim.

Il. 8, 9. Sukiennice na Rynku Głównym w Krakowie: 8, 8a) stan obecny, fot. A. Mitkowska, 2004, 9) stan sprzed 
przebudowy z końca XIX wieku, fot. I. Krieger, 1870, kopia [z:] https://www.dawnotemuwkrakowie.pl/miniatu-
ry/78-rynek-glowny (dostęp: 18.04.2015)

Ill. 8, 9. The Cloth Hall on the main square in Cracow: 8, 8a) current state, photo by A. Mitkowska, 2004,  
9) state before the rebuilding from the end of the 19th century, photo by I. Krieger, 1870, copy [from:] https://www.
dawnotemuwkrakowie.pl/miniatury/78-rynek-glowny (online: 18.04.2015)
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Tymczasem w dzisiejszych realiach pracy polskich służb konserwatorskich zbyt czę-

sto, jak się wydaje, mamy do czynienia z nadmiernie restrykcyjnymi postawami, spro-
wadzającymi się zazwyczaj do zakazów oraz braku zgody na remonty kubatur zabytko-
wych, jeśli nie w pełni odpowiadają one technikom, materiałom i formom historycznym. 
To pozornie słuszne podejście niejednokrotnie prowadzi do zatrzymania wszelkich prac 
remontowych w zakresie elementarnych zabezpieczeń niszczejącej substancji zabytko-
wej. W konsekwencji następuje tak daleko idąca degradacja obiektu, że niezbędne staje 
się jego wyburzenie, tak jak miało to m.in. miejsce w pierwszej dekadzie XXI wieku 
w zabudowie przyrynkowej Lanckorony (powiat Wadowice). Próby wymuszenia na 
skrajnie ubogim właścicielu w pełni profesjonalnych prac konserwatorskich doprowa-
dziły jeden z przyrynkowych domów do całkowitej ruiny. Ostatecznie więc, za zgodą 
Generalnego Konserwatora Zabytków, ze względów bezpieczeństwa publicznego, na-
stąpiło jego wyburzenie, prowadząc do sytuacji drastycznego zakłócenia tradycyjnego 
charakteru ściany wnętrza rynkowego ukształtowanego w 2 poł. XIV wieku.

3. O konieczności kreacji w ogrodach zabytkowych

Przechodząc wprost do problematyki ogrodowej, należy podkreślić, że jedną 
z najbardziej charakterystycznych cech dzieł tej kategorii artystycznej pozostaje ich 
stała zmienność w czasie. Ogrody ewoluują odpowiadając na pojawiające się nowe 
potrzeby, upodobania i możliwości finansowe ich właścicieli i użytkowników. Na-
warstwienia i przekształcenia kompozycyjne (stylowe) stanowią podstawę trwania 
tych obiektów. Obecnie więc do rangi fundamentalnej w zakresie działań konserwa-
torskich urastają analizy dotyczące zachowania reliktów poszczególnych epok i po-
dejmowanie decyzji dotyczących wyboru fazy (faz) historycznych wskazywanych 
jako wiodące w procesach rewaloryzacji.

Oczywiste jest, że działając na rzecz przywrócenia zatartych czy utraconych wa-
lorów kompozycji, trzeba zmierzać równocześnie do zapewnienia egzystencji ogro-
du w przyszłości. Tu niezbędne stają się postawy kreacji odpowiadającej na bieżące 
realne uwarunkowania. Mówiąc inaczej, ogród ma szansę długoletniego istnienia 
tylko wtedy, gdy jest stale użytkowany i pielęgnowany oraz poddawany nieusta-
jącym bieżącym korektom. Przypomnijmy, że takie właśnie podejście towarzyszy 
ogrodowej myśli konserwatorskiej od końca XVII wieku. Samo zainteresowanie 
ochroną ogrodowych dokonań kompozycyjnych epok wcześniejszych nabrało zna-
czenia już w okresie renesansu, gdy twórcy tamtej epoki badali starożytne ślady 
rzymskie szukając inspiracji artystycznych w śladach terenowych takich obiek-
tów, jak: Domus Aurea Nerona, Casa della Farnesina Marka Agrypy, czy w willach 
Pliniusza Młodszego7. W istocie takich działań budowali podwaliny nowoczesnej 
archeologii ogrodowej. Znamienne jest, iż włoska badaczka Maria Adriana Giusti 

7 [Za:] A. Tagliolini, Storia del giardino italiano, La casa USHƎR, Firenze 1988, s. 83, 93, 124, 212.
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w swym dziele Restauro dei giardini. Teorie e storia (2004) literaturę przedmiotu 
rozsegregowaną chronologicznie rozpoczyna od dzieła Leona Battisty. Albertiego 
De re aedificatoria z 1452 roku oraz Francesco di Giorgio Martiniego Trattato di 
architettura civile e militare z 1482 roku8. 

Pełniejszych początków kształtowania idei konserwatorskich dla dziedzictwa 
ogrodowego upatrujemy w aktywności twórców XVII wieku, m.in. Williama Tem-
ple zafascynowanego koncepcjami intuicyjnego odtwarzania nastrojów i „pamię-
ci” dawnych ogrodów. Fundamentalne dla konserwatorstwa ogrodowego stały się 
jednak dopiero rozważania Antoine’a Josepha Dézallier d’Argenville (1680–1765) 
ukierunkowane na utrwalanie „prawdziwej historii” i dawnych elementów konkret-
nego ogrodu, opublikowane w dziele La théorie et la pratique du jardinage, z rysun-
kami Jean-Baptiste Alexandre Leblonde’a, rozpowszechnianym od 1709 roku we 
Francji i od 1711 roku w Holandii9. Choć Dézallier przykładał wielką wagę do pre-
cyzyjnego rozpoznania form historycznych, głównie w odniesieniu do kompozycji 
barokowych, to dopuszczał wprowadzanie nowych elementów w struktury zabytko-
we, sugerując ich „neutralność” formalną. Zalecał równocześnie krytyczną ocenę 
dzieł dawnych, w których jego zdaniem, obok elementów wartościowych pojawiały 
się rozwiązania mierne lub błędne kompozycyjnie10. 

Już w 2 poł. XVIII wieku, w luźnym nawiązaniu do postaw Temple’a, Hubert 
Robert (1733–1808), francuski malarz rokokowy, przedstawiciel „preromantyzmu”, 
propagował postawy transformacji form zabytków ogrodowych w nowym zespala-
niu artefaktów z przyrodą i ze spontanicznie prowadzonym tworzywem roślinnym. 

8 Patrz: M.A. Giusti Restauro dei giardini. Teorie e storia (Konserwacja ogrodów. Teorie i historia), 
ALINEA, Firenze 2004, s. 227.

9 Ibidem, s. 35 nn.
10 Postawy konserwatorskie wg Dézallier d’Argenville, uwzględniające konieczność poprzedzania 

działań projektowych w ogrodach zabytkowych starannymi pracami studialnymi szczegółowo opi-
sano [w:] M.A. Giusti, Restauro…, op. cit., s. 35-39.

Il. 10. Schemat zmian układu planistycznego (kanwy kompozycyjnej) parku św. Jerzego w Lądku Zdroju (Dolny 
Śląsk): faza I) ok. 1877–1890, faza II) ok. 1905–1914, faza III) po 1945, faza IV) ok. 1950–1992. Opracowanie 
A. Mitkowska, 1998

Ill. 10. Scheme of changes of the planning system (compositional arrangement) of St. George Park in Lądek Zdrój 
(Lower Silesia): phase I) c. 1877–1890, phase II) c. 1905–1914, phase III) after 1945, phase IV) c. 1950–1992. 
Edited by A. Mitkowska, 1998
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Powszechnie znane są jego „krajobrazowe” wizje przekształcenia królewskich ogro-
dów w Wersalu (il. 11, 12). 

Swoimi „romantycznymi” koncepcjami Robert zapowiadał i wpisywał się w zy-
skującą coraz większą popularność wśród twórców ogrodowych kategorię estetycz-
ną zwaną picturesque. W 2 poł. XVIII i w XIX wieku dla dawnych, geometrycznych 
ogrodów renesansu i baroku opracowywano koncepcje ich przekształceń prowadzą-
cych właśnie do budowania nastrojów malowniczości i akcentowania ich piękna 
krajobrazowego (m.in. Humphrey Repton, John Ruskin). W pomysłach tych widocz-
na jest manifestacja konieczności kreacji w zabytkowych strukturach ogrodowych. 
Jednakże z punktu widzenia współczesnych poglądów bazujących na zapisach Karty 
florenckiej należy je uznać za zbyt daleko idące propagowanie przekształceń formal-
nych w obiektach renesansowego i barokowego dziedzictwa ogrodowego, zwłasz-
cza że propozycje te często dotyczyły dzieł najwybitniejszych (patrz il. 11–14). 

Ostatecznie w 2 poł. XIX wieku i w 1 poł. wieku XX w konserwatorstwie ogro-
dowym dominowały postawy wiernej rekonstrukcji oryginalnych form renesanso-
wych i barokowych. Znane są tego typu realizacje, głównie z terenów Francji i Nie-
miec, hołdujące ideom zarzuconego współcześnie „puryzmu” Viollet-le-Duca. Na 
terenach polskich zainteresowanie ochroną historycznych walorów ogrodów sięga 
XVIII wieku. Precyzyjniejsze zasady prac konserwatorskich formułowano w 2 poł. 

Tabela 2

Studium typów „palisad” wg Dézallier d’Argenville, 1739; kopia [z:] 
M.A Giusti, Restauro dei giardini. Teorie e storia, 2004, s. 39

Table 2

Study of the “palisades’” types by Dézallier d’Argenville, 1739; copy [from:] 
M.A. Giusti, Restauro dei giardini. Teorie e storia, 2004, p. 39
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XIX wieku (Adam Idźkowski), a w pierwszych latach XX wieku Adolf Szyszko-Bo-
husz dokonał, uznawanej za pierwszą, rekonstrukcji ogrodu geometrycznego w Pod-
horcach11. Wzmożone zainteresowanie środowisk naukowych dotyczące ochrony 
dziedzictwa ogrodowego w Polsce nastąpiło po II wojnie światowej. Fundamen-
ty dla dzisiejszej ochrony polskiego dziedzictwa ogrodowego zbudowali wybitni 
znawcy przedmiotu w osobach profesorów: Gerarda Ciołka (1909–1966), Longina 
Majdeckiego (1925–1997) i Janusza Bogdanowskiego (1929–2003). Wszyscy trzej, 

11 Przytoczone informacje sprawdzono i skonfrontowano z tekstem merytorycznego uzasadnienia Wniosku 
o „grant promotorski” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2007 roku: J. Rylke, D. Sikora, 
pkt 3: „Istniejący stan wiedzy…”, s. 11-13. Grant sfinalizowano jako: Dorota Sikora, Problematyka 
działań konserwatorskich w regularnych ogrodach polskich XVII i XVIII w., Warszawa 2010, rozprawa 
doktorska, promotor prof. dr hab. J. Rylke, SGGW w Warszawie (mps w posiadaniu uczelni). 

Il. 11, 12. Malarskie wizje H. Roberta dotyczące fragmentów ogrodów wersalskich, przechowywane w Muzeum 
Narodowym w Wersalu; kopia [z:] M.A. Giusti, Restauro dei giardini. Teorie e storia, 2004, s. 44

Ill. 11, 12. H. Robert’s painting visions concerning of the fragments of the Gardens of Versailles, stored in the Na-
tional Museum of Versailles; copy [from:] M.A. Giusti, Restauro dei giardini. Teorie e storia, 2004, p. 44

Il. 13, 14. Wizje Ruskina (ok. 1841) dotyczące przekształceń renesansowych ogrodów Italii: 13) Villa Borghese 
w Rzymie, 14) Palazzo Guinigi w Lucca; kopie [z:] M.A. Giusti, Restauro dei giardini. Teorie e storia, 2004, s. 55

Ill. 13, 14. Visions of Ruskin (c. 1841) concerning of transformations of Italian Renaissance gardens: 13) Villa Borghese 
in Rome, 14) Palazzo Guinigi in Lucca; copies [from:] M.A. Giusti, Restauro dei giardini. Teorie e storia, 2004, p. 55
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kładąc nacisk na konieczność osadzania projektowych koncepcji konserwatorskich 
w pogłębionych historyczno-kompozycyjnych studiach obiektu, dopuszczali a na-
wet propagowali konieczność kreacji odpowiadającej na potrzeby współczesności. 
Te specyficzne relikty historii postrzegali jako dobro publiczne, które musi być przy-
stosowywane dla nowego powszechnego, społecznego użytkowania12. 

4. Kontrowersyjne ingerencje konserwatorskie w ogrodach zabytkowych 
i obszarach zieleni komponowanej (wybrane przykłady) 

Zdaniem autorki prezentowanego tu opracowania, w dzisiejszych realiach reali-
zacyjnych dotyczących ingerencji konserwatorskich w zabytkowe parki i ogrody 
zlokalizowane na terytoriach naszego kraju, zbyt często spotykamy się z działa-

12 Wśród ważniejszych prac wymieńmy przykładowo: J. Bogdanowski, Polskie ogrody ozdobne. Hi-
storia i problemy rewaloryzacji, Arkady, Warszawa 2000; G. Ciołek (uzup. J. Bogdanowski), Ogrody 
polskie, Arkady, Warszawa 1978 (wyd. I, Warszawa 1954); L. Majdecki, Ochrona i konserwacja za-
bytkowych założeń ogrodowych, PWN, Warszawa 1993; L. Majdecki, zmiany i uzupełnienia A. Maj-
decka-Strzeżek, Historia ogrodów, tom 1: Od starożytności po barok, PWN, Warszawa 2007; tom 
2: Od XVIII wieku do współczesności, Warszawa 2009 (wyd. I, Warszawa 1972; wyd. II, Warszawa 
1978); J. Bogdanowski, Polska sztuka ogrodowa. Krótka historia kompozycji i rewaloryzacji, To-
warzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, Kraków 1999; G. Ciołek, Zarys historii kompozycji 
ogrodowej w Polsce, Materiały do projektowania, PWN, Łódź–Warszawa 1955.

Il. 15–17. Wybitni polscy znawcy ogrodów: 15) Gerard Ciołek, https://pl.www.wikipedia.org/wiki/Gerard_Ci-
o%C5%82ek (dostęp: 01.09.2015); 16) Longin Majdecki, https://www.spak.up.wroc.pl/node/16 (dostęp: 
01.09.2015), 16) Janusz Bogdanowski, https://www.inmemoriam.architektsarp.pl/pokaz/janusz_bogdanowski,836 
(dostęp: 01.09.2015) 

Ill. 15–17. The prominent Polish experts of gardens: 15) Gerard Ciołek, https://pl.www.wikipedia.org/wiki/Ge-
rard_Cio%C5%82ek (access: 01.09.2015), 16) Longin Majdecki, https://www.spak.up.wroc.pl/node/16 (online: 
01.09.2015), 16) Janusz Bogdanowski, https://www.inmemoriam.architektsarp.pl/pokaz/janusz_bogdanowski,836 
(online: 01.09.2015) 
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niami obarczonymi błędami „w sztuce”. Powstają więc sytuacje, gdy „w majesta-
cie prawa”, w wyniku nieprawidłowych decyzji służb konserwatorskich, mamy do 
czynienia z odzieraniem poszczególnych obiektów ze szczególnie wartościowych, 
specyficznych i oryginalnych elementów kompozycyjnych. Pojawiają się przypadki 
wadliwie prowadzonej gospodarki drzewostanami i pielęgnacji elementów roślin-
nych13. Równocześnie nie do końca rozpoznana specyfika kompozycyjna, wynikają-
ca z oryginalnych koncepcji twórczych, w tym z kolejnych nawarstwień i przekształ-
ceń stylowych obiektów poddawanych zabiegom rewaloryzacyjnym, prowadzi do 
wydawania zgody na niszczenie niektórych ich historycznych składowych. W in-
nych przypadkach powstają zbyt restrykcyjne ograniczenia dla możliwości wprowa-
dzania elementów uzasadnionej, współczesnej kreacji.

Wśród negatywnych przykładów legalnych, a błędnych działań konserwator-
skich szczególnie niepokojące pozostają np. długotrwałe, niezbyt szczęśliwe inge-
rencje w kształt manierystycznego parku pielgrzymkowego Kalwarii Zebrzydow-
skiej, tym bardziej niepokojące, że dotyczą obiektu wpisanego na Listę Światowego 
Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO (decyzja z 01.12.1999). Wiele 
działań ostatniej dekady XX wieku i pierwszej dekady XXI wieku odbywało się tam 
z inicjatywy i pod patronatem lokalnego Konserwatora Zabytków procedującego 
w strukturach Urzędu Miasta i Gminy Kalwaria Zebrzydowska. Wśród błędnych, 
a co najmniej dyskusyjnych ingerencji wymienić należy m.in. techniczne (beto-
nowe) umocnienie brzegów koryta potoku Cedron (Skawinka) w rejonie rytualnej 
przeprawy pielgrzymów przy „Moście na Cedronie”, odzierające ten fragment parku 
krajobrazowego z jego manierystycznego wdzięku, a z punktu widzenia nowocze-
snych zasad regulacji potoków górskich całkowicie chybione. Równie drastyczną 
ingerencją w istotny składnik kompozycji krajobrazowej stało się uformowanie tara-
sowego parkingu niszczącego „łąkę franciszkańską” rozciągającą się poniżej cmen-
tarzyka z czasów I wojny światowej. Podobnie, niezgodne z „duchem miejsca” jest 
wybrukowanie parkingu w bezpośrednim sąsiedztwie głównego, bernardyńskiego 
kościoła oraz utwardzenie kostką ciągu komunikacyjnego wzdłuż murów komplek-
su klasztornego na styku z masywem góry „Golgoty”. Także gospodarka drzewo-
stanem, decydującym o pięknie krajobrazu parkowego, zmierza w złym kierunku. 
Wykonuje się zbędne wycinki starych ciągów alejowych, a równocześnie wpro-
wadza nadmierne nasadzanie zamieniające nieregularne aleje kalwaryjskie w bez-
duszne ciągi „palisad” drzew14. Wprowadza się również skupiska elementów małej 
13 Problematykę te znajdujemy np. w rozprawach: M. Siewniak, Dewastacja drzewostanu parkowego 

w niefrasobliwej rewaloryzacji ogrodów, tekst złożony do druku w tomie monograficznym dotyczą-
cym polskiego dziedzictwa ogrodowego, Wyd. Politechniki Krakowskiej (2013/14) oraz M. Siewniak, 
A. Tarnawska, Zidentyfikowanie zagrożenia zieleni zabytkowej oraz sposoby przeciwdziałania ich skut-
kom na przykładzie Parku w Żelazowej Woli, tekst złożony do druku: Współczesne zagrożenia ogrodów 
zabytkowych, Czasopismo Techniczne, Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków 2015.

14 Zdefiniowanie specyficznego typu „alei kalwaryjskiej” zamieszczono [w:] M. Siewniak i A. Mit-
kowska, Tezaurus sztuki ogrodowej, Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa 1997/98, s. 16 [hasło: 
„Aleja kalwaryjna (pielgrzymkowa)”].
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architektury, w źle dobranych usytuowaniach, operując ofertą handlową wyrobów 
typowych, powtarzalnych, bez starannego doboru rozwiązań formalnych korespon-
dujących z zabytkowym klimatem wnętrz parkowych. 

Choć znaczna część urzędów wojewódzkich konserwatorów zabytków posiada 
w swych strukturach wyspecjalizowane komórki w zakresie problematyki ogrodo-
wej, to są one szczątkowe w swych składach personalnych, tworzone z pojedyn-
czych wręcz urzędników. Co więcej, pracownicy ci, pomimo bogatego często do-
świadczenia zawodowego, a czasem posiadania doktoratu w specjalności sztuki 
ogrodowej, nie są merytorycznie przygotowani do opracowywania szczegółowych, 
indywidualnych wskazań dla konkretnych ogrodów zabytkowych. Podejmowane 
decyzje bywają więc wręcz szkodliwe dla ratowania zabytków zieleni komponowa-

Il. 18–26. Błędne ingerencje w klimat kompozycyjny manierystycznego parku pielgrzymkowego w Kalwarii Ze-
brzydowskiej: 18) prawidłowy charakter alei kalwaryjskiej, 19) budowa parkingu tarasowego na „łące franciszkań-
skiej”, 20) brukowanie sąsiedztwa muru klasztornego w rejonie „Golgoty”, 21) zbędne nasadzenia alejowe przy 
kaplicy „Pogrzeb Matki Boskiej”, 22, 23) betonowe umocnienia brzegów Cedronu, 24) zbędne nasadzenia w nie-
regularnych, zwielokrotnionych alejach kalwaryjskich w rejonie „Domu Annasza”, 25) brukowany parking w bez-
pośrednim sąsiedztwie fasady głównego kościoła pielgrzymkowego, 26) źle dobrane elementy „małej architektury” 
w przedpolu głównego placu pielgrzymkowego. Fot. A. Mitkowska, 2004–2006 

Ill. 18–26. Incorrect interferences in compositional climate of the Mannerist pilgrimage park in Kalwaria Zebrzy-
dowska: 18) correct character of the Calvary avenue, 19) construction of the terrace car park on “Franciscan Mead-
ow”, 20) paving neighborhoods of a monastery wall in the area of “Golgotha”, 21) unnecessary avenue plants at 
the chapel of the “funeral of the Mother of God”, 22, 23) concrete reinforcements of the edges of the Cedron river, 
24) unnecessary plants in irregular, multiplied avenues in the area of the “House of Annasz”, 25) paving car park in 
a close neighborhood of a facade of the main pilgrimage church, 26) incorrect chosen elements of the “small archi-
tecture forms” on the outskirts of the main pilgrimage square. Photo by A. Mitkowska, 2004–2006
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nej. Przy przygotowywaniu dokumentacji projektowych przez wysokiej klasy spe-
cjalistów, ci ostatni napotykają często niezrozumienie istoty rzeczy oraz zmuszani są 
do podporządkowania się zaleceniom konserwatorskim sprzecznym z charakterem 
zabytkowego ogrodu. Tylko z najwyższym trudem, w drodze długotrwałych nego-
cjacji, udaje się nakłonić urzędników do zmiany stanowiska, tak jak miało to np. 
miejsce w trakcie prac rewaloryzacyjnych płyty średniowiecznego rynku w Lancko-
ronie w 2005 roku. Kontrowersje dotyczyły wtedy potraktowania przez projektanta 
okazów drzew jako elementów wzbogacających wnętrze rynkowe, a nie formują-
cych obszar rynkowy w postaci ogrodu zabytkowego z przełomu XIX/XX wieku.

Tabela 3

Schematy kompozycyjne koncepcji rewaloryzacji średniowiecznego wnętrza rynkowego 
w Lanckoronie, z uwzględnieniem formowania i gospodarki istniejącym drzewostanem, 

wprowadzonym na płytę rynku w pierwszych latach XX wieku. Opracowanie A. Mitkowska, 2003/04
Table 3

Compositional schemes of the conception of revalorisation the medieval interior of the town square 
in Lanckorona, with taking into account the forming and managing of the existing tree stand, that was 
introduced on the town square in the early years of the 20th century. Edited by A. Mitkowska, 2003/04

Idąc dalej tym tokiem myślenia, zatrzymajmy się przy koncepcji rewitalizacji rynku 
w Busku-Zdroju opracowanej w 2007 roku przez zespół architektów VERTIGO archi-
tekci i NOVAstudio z Katowic. Praca prezentowana poniżej (tab. 4), w styczniu 2008 
roku uzyskała I nagrodę w konkursie SARP o. Kielce, z rekomendacją do jej realizacji. 
Istotną trudnością zadania projektowego pozostawało zmierzenie się ze starym drzewo-
stanem wypełniającym od poł. XIX wieku średniowieczną płytę rynku. Wprowadzony 
on został przez Henryka Marconiego, projektanta znanego Domu-Sanatorium usytuowa-
nego w Parku Zdrojowym. Niestety ten wybitny architekt koncepcją urządzenia rynku 
zakłócił jego średniowieczny charakter, zamieniając to specyficzne wnętrze krajobrazu 
miejskiego na kompozycję ogrodową utrzymaną w duchu „barokowym”. Co więcej ta 
błędna ingerencja „ogrodowa” została uznana przez służby konserwatorskie za obiekt 
zabytkowy, wymagający więc obligatoryjnego utrzymania koncepcji XIX-wiecznej.
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Tabela 4

Koncepcja rewitalizacji centrum Buska-Zdroju, z elementami kreacji i kompromisowych decyzji 
dotyczących zachowania części drzewostanu wprowadzonego do średniowiecznego wnętrza 

rynkowego w poł. XIX wieku. Wizualizacja i schemat planistyczny (2008), kopia [z:]  
http://www.kompasinwestycji.pl/rewitalizacja-buska-zdroju-pl-zwyciestwa-rynek-i-polnocny-

fragment-ul-a-mickiewicza-12165 (dostęp 23.04.2015)
Table 4

Conception of revitalisation of the city centre of Busko-Zdrój, with elements of creation and 
compromise decisions concerned about preserving a part of tree stand that was introduced into 

medieval town square interior into in the half of the 19th century. Visualization and the planning 
scheme (2008), copy [from:] http://www.kompasinwestycji.pl/rewitalizacja-buska-zdroju-pl-

zwyciestwa-rynek-i-polnocny-fragment-ul-a-mickiewicza-12165 (online: 23.04.2015)

Tymczasem projektanci wspomnianej, nagrodzonej wizji renowacji rynku dostrze-
gli błąd Marconiego. Zaproponowali przywrócenie tradycyjnej średniowiecznej funk-
cji handlowej rynku. W ramach kreacji wprowadzili wyraziste ciągi architektoniczne, 
ukształtowane powściągliwie, we „współczesnej” stylistyce, podkreślające kształt 
rynku i tworzące znaczne przestrzenie dla współczesnej działalności handlowej. Rów-
nocześnie doceniając walor przyrodniczy i tradycyjny ponad 150-letniego drzewosta-
nu, w znacznym stopniu zachowali go dokonując drobnych tylko usunięć nadmiaru 
okazów starych drzew. Mamy więc tu do czynienia z udanym kompromisem oraz 
z wycofaniem się z niefortunnych rozwiązań historycznych. Realizacja tej koncepcji, 
pomimo jej oczywistych walorów, przez kilka lat blokowana była przez służby kon-
serwatorskie jako ingerująca w „dzieło” zabytkowe. Ostatecznie, po czterech latach 
negocjacji podjęto w mieście prace realizacyjne bazujące na nagrodzonym projekcie.

Wśród przykładów aktywności konserwatorskich prowadzących do pogarszania 
stanu ogrodów poddawanych „urzędowym” działaniom ochronnym wspomnijmy 
jeszcze casus prowadzonej na wniosek terenowej delegatury wojewódzkiego kon-
serwatora zabytków sprawy karnej. Założono ją przeciwko nowym właścicielom 
wielkoobszarowego parku krajobrazowego, którzy w trybie przetargowym weszli 
w posiadanie mocno zdewastowanego i od około stu lat zaniedbanego obiektu15. 

15 Szczegóły opisanej tu sytuacji autorce artykułu znane są dokładnie, gdyż w 2012 roku przygotowała 
specjalistyczną opinię dla właściwego Sądu Rejonowego prowadzącego ww. sprawę. 
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Przedstawiciele urzędu konserwatorskiego uniemożliwili (zgodnie z obowiązujący-
mi przepisami) zakup tego parku rezydencjonalnego przez spadkobierców dawnych 
właścicieli, deklarujących w swej ofercie ukończenie prac rewaloryzacyjnych w cią-
gu siedmiu lat. Obiekt przeszedł więc w ręce uczestników przetargu obiecujących 
5-letni okres wykonania zabiegów pielęgnacyjnych i naprawczych. Niestety doku-
mentację projektową, wykonywaną na prywatne zlecenie, przygotowała pracownia 
architektoniczna nieposiadająca doświadczenia w zakresie stawiania koncepcji dla 
działań konserwatorskich z zakresu sztuki ogrodowej. Równocześnie konserwator 
nie rozpoznał w pełni walorów chronionego kompleksu krajobrazowego, odmówił 
właścicielom przekazania szczegółowych wytycznych i ostatecznie, sugerując nisz-
czenie substancji zabytkowej przez nowych właścicieli, zdecydował się na postę-
powanie sądowe, które przełożyło się oczywiście na wstrzymanie wszelkich prac 
powodując w konsekwencji dalsze niszczenie obiektu. Mamy tu do czynienia z kla-
sycznym przykładem przesunięcia punktu ciężkości działań konserwatorskich z do-
radztwa na szykany i restrykcje.

Taka sytuacja i jej podobne powodują rozpowszechnione w naszym społeczeń-
stwie przeświadczenie, że zabytek to w pierwszym rzędzie wielki kłopot. Hasła 
ochrony zabytków wywołują alergiczne postawy strachu, nieufności a nawet agresji. 
Wskazania konserwatorskie postrzegane są jako szykany wymierzone przeciwko 
zwykłym ludziom. Co więcej, wartość rynkowa nieruchomości spada zdecydowa-
nie, gdy jest ona obiektem wpisanym do rejestru zabytków. Podsumowując najogól-
niej, klimat taki w żadnej mierze nie sprzyja ochronie dziedzictwa narodowego.

Il. 27, 28. Stan zabytkowego parku krajobrazowego w okresie prowadzenia sprawy sądowej przeciw nowym wła-
ścicielom. Fot. Maciej Świątkowski, 2011

Ill. 27, 28. State of the historic landscape park during the legal case against new owners. Photo by Maciej Świąt-
kowski, 2011
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5. Podsumowanie

W świetle przedstawionych rozważań i konkretnych przykładów można stwier-
dzić, że poważnym zagrożeniem dla naszego dziedzictwa ogrodowego pozostają 
dość często występujące postawy nadmiernej restrykcyjności służb konserwator-
skich. Równocześnie jednak wśród niektórych konkretnych wytycznych i decyzji 
konserwatorskich odnajdujemy dowody niezrozumienia istoty dzieł ogrodowych 
i ich historycznych przemian oraz brak szczegółowej wiedzy dotyczącej walorów 
konkretnych obiektów. Ponadto, z jednej strony do przygotowywania projektów 
konserwatorskich dopuszczane są osoby nieposiadające wystarczającej wiedzy i do-
świadczenia. Z drugiej strony, gdy projekty takie opracowują wysokiej klasy spe-
cjaliści ze środowisk „uczelnianych”, mający w swym dorobku wieloletnie prace 
studialne, a proponujący rozwiązania nowatorskie, napotykają oni na mur niezro-
zumienia i próby wtłaczania ich działalności w utarte, niekoniecznie prawidłowe 
schematy. Wobec tak zredagowanej diagnozy stanu polskich ogrodów zabytkowych 
autorka przedstawia sugestie, aby przedstawiciele urzędów konserwatorskich:
 – przyjmowali jako wiodące postawy służby ludziom i zabytkom, ograniczając me-

chanizmy restrykcji do niezbędnego minimum;
 – możliwie najczęściej korzystali z ekspertyz specjalistów (badaczy) w celu roz-

wiązywania problemów jednostkowych, nietypowych. Na marginesie dodajmy, 
że w art. 23 Karty florenckiej zapisano, iż obowiązkiem władz państwowych i lo-
kalnych jest powoływanie grup ekspertów i uwzględnianie ich ustaleń przed pod-
jęciem decyzji o pracach w ogrodzie zabytkowym;

 – w podejmowaniu decyzji konserwatorskich kierowali się „zdrowym rozsądkiem”, 
a nie tylko biurokratycznymi uwarunkowaniami;

 – nie zapominali o moralnych aspektach wykonywania swych obowiązków, gdyż 
szerokie kompetencje konserwatorów zabytków tworzą liczne pola aktywności 
podatne na mechanizmy nieuczciwości, w tym m.in. na korupcję.
W uzupełnieniu powyższych uwag podkreślić należy, że pilną koniecznością po-

zostaje w Polsce pełne wypracowanie i wcielenie w życie mechanizmów finanso-
wania prac konserwatorskich, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki obiektów 
pozostających w rękach prywatnych. Bez uregulowań tej kategorii w praktyce nie-
wykonalne jest np. realizowanie założenia o konieczności poprzedzania prac konser-
watorskich szczegółowymi ekspertyzami specjalistycznymi.

Konkludując całość przytoczonych tu rozważań przypomnijmy, że od starożytnych 
początków kształtowania sztuki ogrodowej obiekty tej kategorii traktowane są jako 
miejsca przyjemności. Największą satysfakcję właścicielowi i użytkownikowi daje 
ich pielęgnowanie i permanentne przekształcanie, zgodnie z bieżącymi upodobaniami, 
potrzebami i możliwościami. Chyba najbardziej spektakularnym przykładem reali-
zowania takiego założenia pozostają słynne ogrody watykańskie stale przekształcane 
i dostosowywane do potrzeb kolejnych papieży, z niejednokrotnym usuwaniem ele-
mentów dawnej, często wybitnej artystycznie kompozycji. Przykładowo, zrealizowa-
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na w 2 poł. XVI wieku koncepcja ogrodów „Belweder Watykański” autorstwa Donato 
Bramantego, w znacznej części uległa likwidacji zaledwie 35 lat po ich urządzeniu, na 
rzecz rozbudowania kompleksu architektonicznego Muzeów Watykańskich16. 
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KONFLIKTY RÓŻNYCH FORM PRAWNEJ OCHRONY 
PARKÓW ZABYTKOWYCH

DIFFERENT FORMS OF LEGAL PROTECTION 
ANTAGONIZED IN THE AREA OF MONUMENTAL PARCS

S t r e s z c z e n i e

Niniejsza publikacja dotyczy aktualnego złożonego problemu ochrony prawnej i rzeczywistej 
parków historycznych w Polsce. Na przykładzie dwóch wybranych założeń, Natolina i Ursy-
nowa w Warszawie, zaprezentowano typowy konflikt w realizacji celów odmiennych rodza-
jów interesu społecznego: ochrony zabytków i ochrony przyrody. W przypadku historycznego 
parku skutkuje to np. znacznym utrudnieniem w racjonalnym zarządzaniu i gospodarką drze-
wostanami parkowymi oraz innymi zasobami. Zabiegi pielęgnacyjne, mające swe uzasadnie-
nie z punktu widzenia ochrony wartości kulturowych, stoją bowiem na ogół w sprzeczności 
z wyznaczoną formą ochrony przyrody. Stąd jakiekolwiek możliwe działania stają się bardzo 
ograniczone z powodu złożoności procesu wydawania decyzji przez adekwatne organy admini-
stracji publicznej. Skutkuje to często stopniowym pogarszaniem się stanu chronionego obiektu 
zarówno w sferze wartości kulturowych, jak i przyrodniczych.

Słowa kluczowe: Natolin, Ursynów, parki historyczne, ochrona zabytków, ochrona przyrody

A b s t r a c t

This paper refers to a current and complex issue of legal protection of historical parks in 
Poland. On the example of two selected facilities of cultural heritage: Natolin and Ursynów in 
Warsaw, the authors present a typical contradiction in the objectives of the different fields of 
public interest: the protection of monuments and nature protection. In the case of the historical 
park it results in example a considerable difficulty in the rational management of stands and 
other resources. From the point of view of the protection of cultural values, the appropriate 
maintenance stands generally in contradiction to the designated form of nature protection. 
Thus, any possible actions are very limited due to the complexity of the process of issuing 
a decision by the relevant public authorities. This often results in the progressive deterioration 
of the protected facility in both the cultural and natural values.

Keywords: Natolin, Ursynów, historical parcs, protection of monuments, nature protection
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1. Wprowadzenie

Generalnie parki zabytkowe w Polsce podlegają ochronie na mocy prawa (obec-
nie obowiązuje Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami1). Wpis obiektu do rejestru zabytków miał zapewniać opiekę służb kon-
serwatorskich i – przynajmniej teoretycznie – zapobiegać niekontrolowanej ingeren-
cji w strukturę historyczną (zabudowa, układ przestrzenny, tworzywo roślinne). Po 
latach w wielu tego typu przypadkach zabezpieczenie okazało się całkowicie niesku-
teczne (obrazują to liczne przykłady na terenie całego kraju – obiekty zaniedbane, 
zdewastowane czy okrojone powierzchniowo).

Dążąc do zachowania jednolitej struktury terytorialnej parków, stanowiących 
niejednokrotnie obszary cenne przyrodniczo (np. obecność starodrzewu), niektóre 
obiekty objęto dodatkowo ochroną wynikającą z Ustawy o ochronie przyrody2, two-
rząc w ich granicach np. rezerwaty przyrody. Przykładami tego rodzaju są np. dwa 
XVIII-wieczne założenia pałacowo-parkowe z terenu Warszawy: Ursynów (dawna 
Rozkosz) oraz Natolin. Zabezpieczenie w formie rezerwatu, wprowadzone na frag-
mentach obu parków, okazało się skutecznym instrumentem ich ochrony, zwłaszcza 
przed silną presją inwestycyjną w latach 90. ubiegłego wieku w tej części miasta. 
Zaletą tego rozwiązania było także utworzenie rozległej enklawy przyrodniczej – 
praktycznie w środku miasta – o istotnym znaczeniu klimatycznym.

Ostatecznie nałożenie na siebie dwóch form ochrony prawnej na jednym obsza-
rze przynosi niekorzystne skutki. Ochrona przyrody wynikająca ze statusu rezerwatu 
(akceptacja sukcesji naturalnej) bywa sprzeczna z zachowaniem czystości historycz-
nej formy przestrzennej (osie kompozycyjne, otwarcia i kierunki widokowe, struktu-
ra drzewostanu). W obu przypadkach na znacznych fragmentach obserwuje się nie-
korzystne przekształcenia przestrzenne i zacieranie układów historycznych. Biorąc 
pod uwagę ochronę parków zabytkowych jako ważnych obiektów kulturowych, jest 
to zjawisko wysoce niepokojące. Stoi to wyraźnie w sprzeczności z celem rzeczy-
wistej ochrony i zachowania założeń parkowych jako dzieł szczególnych – konstru-
owanych na bazie myśli twórczej i spontanicznego tworzywa roślinnego, które efekt 
finalny i wartość najwyższą osiągają dopiero po wielu latach.

2. Cel i stan badań

Celem niniejszych badań było określenie charakteru różnych form ochrony za-
bytkowych założeń parkowych, kierunku ich oddziaływania oraz skutków wynika-
jących z ich nakładania się na jednym obszarze.

1 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003, Nr 162, 
poz. 1568 z późn. zm.).

2  Ustawa o ochronie przyrody (Dz.U. 2009, Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.). 
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Podstawą studiów i analiz było rozpoznanie stanu wybranych obiektów stano-

wiących przykład opisywanych zjawisk – na poziomie kształtowania się struktury 
obiektów (historia obiektów na bazie bogatych materiałów: monografii, archiwal-
nych materiałów kartograficznych i ikonograficznych) oraz oceny stanu istnieją-
cego (wieloletnie autorskie obserwacje i badania terenowe, szczególnie w zakresie 
tworzywa roślinnego3). Istotną część badań stanowiła analiza treści obowiązujących 
aktów prawnych dotyczących ochrony obszarów kulturowo-przyrodniczych oraz 
skuteczność ich realizacji.

3. Opis badań

3.1. Historia obiektów

Ursynów

W XVII i XVIII wieku dobra wilanowskie należały kolejno do rodów Sobieskich, 
Lubomirskich, Potockich i Branickich. Ich przedstawiciele, oprócz założenia pałaco-
wo-parkowego w Wilanowie, gdzie mieściła się siedziba dóbr, ufundowali w XVIII 
i XIX wieku na ich terenie zespół kilku mniejszych, filialnych rezydencji. Usytuowane 
były one wzdłuż wyniesienia skarpy warszawskiej, skąd roztaczały się rozległe widoki 
na okolicę i Wilanów. Zaliczał się do nich majątek Rozkosz (późniejszy Ursynów) 
założony w latach 1775–17804 przez księżnę Izabelę Lubomirską z Czartoryskich5.

Ursynów stanowił niewielką posiadłość, jakich wiele było wówczas w okolicach 
Warszawy. Związane z nim osoby kolejnych właścicieli i dalsze losy tego miejsca 
sprawiły jednak, że stał się on znany szerzej. Dziś miano Ursynowa nosi cała dziel-
nica Warszawy.

Pierwszym właścicielem tej posiadłości był szambelan królewski Józef de 
Maisennouve, faworyt księżnej Izabeli Lubomirskiej. Z roku 1784 pochodzi opis 
(autorstwa Szymona Bogumiła Zuga) tego niewielkiego, podmiejskiego majątku – 
znajdował się tam dwuskrzydłowy dworek, piękny sad oraz „dzika przechadzka”, 
biegnąca w dół skarpy poprzez okoliczny las do wybudowanej groty, ze źródłem 
tryskającym u jej stóp6. W 1784 roku Maisennouve sprzedał rezydencję i wkrótce 
przeszła ona we władanie Stanisława Kostki i Aleksandry Potockich. Wtedy właśnie 
rezydencję nazwano Rozkosz. Za sprawą księcia – wielbiciela sztuki i architektury 
3 B. Fortuna-Antoszkiewicz, J. Łukaszkiewicz, M. Wasilewski, Inwentaryzacja szaty roślinnej wraz 

z gospodarką drzewostanem. Park SGGW, Warszawa, ul. Nowoursynowska 166, rkps w zbiorach 
autorów, Warszawa 2012.

4 S. Lorentz, Natolin, PWN, Warszawa 1970, s. 6.
5 Inne obiekty z tej grupy to m.in. Gucin Gaj założony przez Stanisława Kostkę Potockiego w latach 

1817–1821 (L. Majdecki, Gucin Gaj, Analiza układu kompozycyjno-przestrzennego na tle warunków 
naturalnych i zarysu historycznego, Rejestr ogrodów polskich, z. 4, PWN, Warszawa 1965) oraz 
zespół pałacowo-parkowy Augusta Czartoryskiego w Natolinie z końca XVIII wieku.

6 S. Lorentz, Natolin, PWN, op. cit., s. 6.
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– stary dwór uległ gruntownej przebudowie na pałacyk w stylu klasycystycznym 
(prace zakończono w 1786 roku). W tym duchu przebudowano także budynki ota-
czające: stajnię, wozownię i oficyny. Księżna Potocka natomiast, posiadająca duże 
zdolności i zamiłowanie w sztuce kształtowania ogrodów, sprawowała opiekę nad 
istniejącym tam ogrodem włoskim.

W 1799 roku Rozkosz odsprzedano. Po zmianach kolejnych właścicieli mocno za-
niedbany majątek przeszedł na własność Juliana Ursyna Niemcewicza w 1822 roku. 
Nazwał on swoją posiadłość Ursynowem od rodowego przydomku „Ursus” (z łac. 
„niedźwiedź”). Sprowadzając się do niej, miał już sześćdziesiąt cztery lata. Jego skry-
tym marzeniem było znaleźć ciche i spokojne miejsce po trudach życia wypełnionego 
pracą na rzecz ojczyzny. Podniósł on z ruiny majątek i prowadził go bardzo gospodar-
nie. Uprawiał rolę i ogród, hodował pszczoły i ptactwo domowe. Dbał też o drzewo-
stan otaczającego parku, gdzie sadzono nie tylko gatunki drzew krajowych, ale także 
introdukowanych. Mimo że posiadłość nie odznaczała się przepychem, bywało tam 
wiele znanych postaci (m.in. Juliusz Słowacki). Po wybuchu powstania listopadowego 
Niemcewicz wyjechał z kraju (1832), by na zachodzie Europy organizować pomoc. 
Klęska powstania uniemożliwiła mu powrót do kraju, a jego majątek skonfiskowały 
władze rosyjskie. Julian Ursyn Niemcewicz zmarł w Paryżu w 1841 roku, gdzie został 
pochowany.

Po śmierci Niemcewicza Ursynów przechodził w ręce kolejnych właścicieli, któ-
rzy niewiele dbali o majątek. Dopiero w 1858 roku hrabia Ludwik Krasiński nakazał 
uporządkować park, a pałac przebudować w stylu neorenesansowym. Ozdobiono 
go rzeźbami posążków dzieci przedstawiających cztery pory roku na środkowym 
gzymsie, a w małych absydach na elewacji przedniej umieszczono popiersia Stefana 
Czarnieckiego, Władysława Koniecpolskiego, Pawła Sanguszki i Jana Tarnowskie-
go. Na elewacji od strony skarpy znalazły się popiersia Wandy, Dąbrówki, Jadwi-
gi i Barbary. Za pałacem powstały tarasowe zejścia oparte na skarpie, nawiązujące 
układem do Villi d’Este w Tivoli w pobliżu Rzymu. 

W 1907 roku hrabia przekazał pałac i posiadłość w Ursynowie na rzecz Macierzy 
Szkolnej. Powstało tam pierwsze Seminarium Ludowe dla Nauczycieli pod opieką 
komitetu, w którego skład wchodzili m.in. Henryk Sienkiewicz i Bolesław Prus.

W czasie I wojny światowej bardzo ucierpiał drzewostan parku. Wycięto m.in. 
piękną czterorzędową aleję wjazdową, aby umożliwić obserwację dla artylerii z po-
bliskiego fortu. Po odzyskaniu niepodległości w 1920 roku seminarium przeszło 
pod opiekę Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. W związku 
z tym rok później hrabia Edward Raczyński, spadkobierca hrabiego Adama Krasiń-
skiego, przekazał ministerstwu cały majątek Ursynowa z zastrzeżeniem, że służyć 
ma on szkolnictwu rolniczemu. Po reformie szkolnictwa na przełomie 1935/36 (il. 1) 
na miejsce rozwiązanego Seminarium Nauczycielskiego przeniesiono do Ursynowa 
Średnią Szkołę Ogrodniczą założoną w 1874 roku.

Na potrzeby rozwoju tej placówki ministerstwo zorganizowało w 1938 roku 
konkurs na zaplanowanie wzorcowej szkoły ogrodniczej. Realizację zwycięskiego 
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projektu autorstwa architekta krajobrazu prof. Alfonsa Zielonko przerwał wybuch 
II wojny światowej. Posadzono jednak wiele drzew, które przetrwały wojnę i do dziś 
stanowią ozdobę parku. W trakcie okupacji w Ursynowie działała Niższa Szkoła 
Ogrodnicza i Szkoła Ogrodnicza II stopnia pod dyrekcją Władysława Pietrzaka. Po 
wojnie do 1949 roku istniało tu Liceum Ogrodnicze. W 1956 roku Ursynów, z inicja-
tywy prof. Zielonko, ówczesnego prorektora, przeszedł na własność Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego. Wraz z pałacem i parkiem w posiadaniu SGGW znalazło 
się 81 ha okolicznych terenów (wcześniej, od 1952 roku mieściła się tu Centralna 
Szkoła Państwowego Ośrodka Maszyn „POM” i Spółdzielczości Produkcyjnych). 
Pod koniec lat 50. wprowadzono do parku szereg nowych, atrakcyjnych botanicz-
nie drzew i krzewów dając początek cennej kolekcji dendrologicznej, sukcesyw-
nie wzbogacanej w latach następnych (np. wiele nowych egzemplarzy posadzono 
w okresie 1967–1975).7

Z Ursynowem nierozerwalnie związana jest działalność kierunku architektury 
krajobrazu. Istniał on już przed II wojną światową przy Wydziale Ogrodniczym 
SGGW, a kierował nim prof. Franciszek Krzywda-Polkowski. Do wybuchu wojny 

7 http://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=mapa_historyczna (dostęp: 06.09.2014).

Il. 1. Ursynów – stan obiektu w 1939 roku7

Ill. 1. Ursynów – the general state in 1939
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wyszkolono piętnastu inżynierów tej specjalności. Od 1954 roku na SGGW wpro-
wadzono studia czteroletnie, a od 1959 studia pięcioletnie w tej dziedzinie8.

Natolin

W miejscu dzisiejszego Natolina, u stóp skarpy warszawskiej, w pobliżu wsi Ka-
baty urządzono w XVII wieku Bażantarnię, wchodzącą w skład dóbr wilanowskich. 
W XVIII wieku podmokły teren leśny (dawny zwierzyniec) w najniższej części 
przecięło pięć wielkich alei widokowych schodzących się promieniście na wzgórzu9. 
Całość dopełniała aleja poprzeczna, prostopadła do osi głównej. Z niewielkiego sta-
wu na mokradłach wodę odprowadzano kanałem i systemem rowów osuszających. 
Jedynym budynkiem stojącym pod samym wzgórzem była stara cegielnia usytuowa-
na przy gościńcu biegnącym wzdłuż skarpy do Warszawy. Przy wyjeździe do głów-
nego wąwozu stał niewielki domek zamieszkany przez oficjalistów. Dokładny stan 
tego terenu przedstawia plan z 1747 roku, gdy właścicielem Wilanowa i Bażantarni 
był wojewoda ruski książę August Czartoryski10.

W 1780 roku Czartoryski wybudował tu klasycystyczny pałacyk projektu 
Szymona Bogumiła Zuga, jednego z najznamienitszych architektów warszaw-
skich doby Oświecenia. Pałac stanął na szczycie skarpy, w punkcie zbiegu pięciu 
promienistych alei, wykorzystując tym samym istotny walor widokowy miejsca. 
Wnętrze z pałacem z obu stron zamykały ściany lasu, na froncie zlokalizowano 
trawnik otoczony fosą i drzewami. Pierwotny wygląd pałacu różnił się od dzi-
siejszego. Wyrastał on wprost ze skarpy ziemnej (nie było jeszcze murowanego 
tarasu), kolumnada półotwartego salonu rysowała się na ciemniejszym tle barwnej 
polichromii, brak było wielkiego dziedzińca. Od wjazdu pałac rysował się w per-
spektywie dwurzędowej alei.

W 1782 roku, w trakcie urządzania posiadłości, zmarł książę August. Kuratelę 
nad całością przejęła jego córka, księżna Izabela z Czartoryskich Lubomirska, która 
wkrótce wyjechała na dłuższy pobyt za granicę. Prace Zuga nad upiększaniem tego 
miejsca nigdy nie doczekały się pełnej realizacji. W 1794 roku, podczas oblężenia 
Warszawy przez wojska rosyjskie i pruskie, ucierpiała Bażantarnia, podobnie jak 
i inne podmiejskie pałace (m.in. Królikarnia, Powązki).

Prace nad przebudową pałacu podjęto dopiero po ok. dwudziestu latach. W 1806 
roku zaniedbany pałacyk odnowiono i adaptowano do zamieszkania. Osiedli tu Anna 
z Tyszkiewiczów i Aleksander Potoccy. W zewnętrznym wyglądzie pałacu nastąpiły 
istotne zmiany. Przebudowano fasadę dziedzińcową (zrezygnowano z jednolitego 
zespołu elewacji akcentowanego jońską kolumnadą wpółotwartego salonu wprowa-

8 A. Zielonko, Przeobrażenia Rozkoszy – Ursynowa, Ogrodnictwo, 19 (4), 1982, [w:] Jubileusz 90-le-
cia urodzin Profesora Alfonsa Zielonko, Wyd. SGGW, Warszawa 1998, s. 113-120.

9 L. Majdecki, Historia ogrodów, PWN, Warszawa 1981.
10 S. Lorentz, Natolin, PWN, op. cit., s. 10.
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dzając dekorację dorycką), co skutkowało zmianą jej proporcji – podwyższeniem 
kondygnacji dolnej kosztem górnej11.

Wszelkie przekształcenia Natolina na początku XIX wieku wiążą się z osoba-
mi Stanisława Kostki Potockiego, jego żony Aleksandry z Lubomirskich, Anny 
z Tyszkiewiczów i Aleksandra Potockich, wraz z jednym kręgiem artystycznym 
(Piotr Aigner, jeden z najwybitniejszych architektów polskiego klasycyzmu, 
z współpracownikami; jako doradcy, grono bliskich osób, m.in. Julian Ursyn 
Niemcewicz, Zygmunt Vogel, Józef Sierakowski, Laura Potocka)12. Nazwa Nato-
lin pojawiła się bowiem na planach już w 1807 roku, zaraz po narodzinach Natalii 
Potockiej13.

Ze względu na szczupłość miejsca zespół wzbogacono o mieszkalną oficynę (bu-
dowa w latach 1806–1808) oraz budynki stajni i wozowni (1808/09). W 1810 roku 
od strony skarpy rozpoczęto budowę wielkiego tarasu, który łącznie z wpółotwar-
tą salą stanowił otwarty salon ogrodowy. Taras o pięciu arkadach od strony parku 
prowadzących do dolnych pomieszczeń zamknięto wielkim balkonem widokowym. 
Od południa dodano dwa ćwierćkoliste amfiteatry połączone kutym ogrodzeniem; 
całość z bogatym wyposażeniem i dekoracją rzeźbiarską.

Zdecydowany wpływ na kształtowanie w tym czasie parku miała księżna Anna 
Potocka, cioteczna wnuczka króla Stanisława Augusta, zamiłowana rysowniczka, 
miłośniczka sztuki, a szczególnie sztuki ogrodowej. Zachwycała się m.in. Puława-
mi i zagranicznymi parkami krajobrazowymi, a w wystroju architektonicznym – 
sztucznymi ruinami. Nie bez znaczenia był także dłuższy pobyt w Anglii jej męża, 
Aleksandra (1802/03) i jego zainteresowanie tamtejszymi ogrodami. Dla przekształ-
ceń parku w Natolinie istotne znaczenie miała z pewnością świeżo wydana książka 
księżnej Izabeli Czartoryskiej14.

Po zakończeniu przebudowy pałacu i oficyny na terenie dolnego parku przy 
głównej alei widokowej wzniesiono pierwszy pawilon ogrodowy – Holendernię. 
Był to budynek z oborą i dziedzińcem gospodarczym otoczonymi murem – całość 
o charakterze wiejskiej zagrody, o funkcji użytkowej i ozdobnej (sali na piętrze to-
warzyszył taras widokowy z perspektywą na łąkę i rzeczkę oraz skarpę z wielkim 
tarasem i pałacem). Uporządkowano i obsadzono drzewami dwie główne drogi do-
jazdowe – z Wilanowa i Wolicy. 

11 Ibidem, s. 28-29.
12 S. Lorentz, Natolin, Prace z Historii Sztuki wydawane przez Towarzystwo Naukowe Warszawskie, 

cz. II, nakładem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Warszawa 1948.
13 Sąsiadujące z Wilanowem rezydencje filialne siedzib letnich nazwano od imion wnuków Stanisława 

Kostki Potockiego: Natolin, Gucin, Morysin; G. Ciołek, Ogrody polskie. Przemiany treści i formy, 
Budownictwo i Architektura, Warszawa 1954, s. 69-87.

14 W 1805 roku, a więc na rok przed rozpoczęciem prac w Natolinie; I. Czartoryska, Myśli różne 
o sposobie zakładania ogrodów, Wrocław, drukiem Wilhelma Korna, przedruk wydania z 1805 r. ze 
zb. Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warszawskiego, Graf_ika Usługi Wydawnicze Iwona 
Knechta, Gopher u.r.p. Andrzej Famielec, Zeta Ars, Warszawa 2011.
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W 1812 roku wybudowano bramy w formie słupów z wazonami. Przed frontem 

pałacu urządzono wydłużony owalny gazon (podobnie jak w sąsiednim Wilanowie). 
W parku dolnym, zgodnie z zasadami opisanymi przez Czartoryską, zachowano sta-
rodrzew dębowo-sosnowy, różnicując skupiny, klomby oraz rozległe powierzchnie 
trawników i łąk. Układ klombów wzbogacono stawem pod skarpą15. Zadecydowano 
o zachowaniu alei poprzecznej i częściowo alei centralnej na osi pałacu, przebieg 
alei bocznych zachowano w postaci dalekich perspektyw widokowych. Rozbudo-
wano dawny układ dróg i ścieżek, prowadząc je łagodną krętą linią, niezbyt gęsto, 
do miejsc o szczególnych walorach pejzażowych. W parku ustawiono ławy muro-
wane w miejscach ustronnych i malowniczych, umieszczono bardzo wówczas po-
pularne tablice z napisami okolicznościowymi i pamiątkowymi. Przed 1815 rokiem 
na północ od pałacu, na środku wielkiej polany, wystawiono monument w formie 
nieukończonego sarkofagu. Na usypanym lekkim wzniesieniu, w otoczeniu ośmiu 
leciwych dębów, nawiązywał on do słynnego grobowca Jean Jacques’a Rousseau 
w Ermenonville i idei pamiątkowych monumentów, podobnie jak m.in. w Puławach, 
nieborowskiej Arkadii, parku w Mokotowie, Wilanowie16.

Z parku wydzielono dwa ogrody o charakterze użytkowym – jeden w parku dol-
nym, przy bramie wjazdowej17; drugi (ogród warzywny i sad) – w parku górnym, 
koło stajni i wozowni. W XIX wieku park w Natolinie uważany był za jeden z naj-
piękniejszych w Polsce. Od 1820 (po rozwodzie Potockich) do 1845 roku właścicie-
lem Natolina pozostawał Aleksander Potocki i to on był inicjatorem dalszych zmian 
i przekształceń. Około 1823 roku wybudowano dwa empirowe domki dla dozorców 
projektu Aignera, przy wjeździe od Wolicy i Wilanowa18. Po śmierci córki Natalii 
w 1830 roku (1829 – ślub z księciem Romanem Sanguszko), książę Potocki wzniósł 
na skraju skarpy pomnik z sarkofagiem w typie antycznym (projektant to prawdo-
podobnie Henryk Marconi, autor rzeźby19 Ludwik Kauffmann). Na osi monumen-
tu, nad wąwozem przerzucono most zw. mauretańskim, wsparty na trzech arkadach 
o łukach w kształcie podkowy.

W latach 1834–1838 wybudowano dwa obiekty pseudoklasyczne (projekt 
H. Marconi) – świątynię dorycką (w charakterystycznym usytuowaniu na łące na tle 
gęstego zadrzewienia20) i akwedukt (murowany z cegły i łamanego kamienia, usy-
tuowany w południowej części dolnego parku). Wyrosłe na tradycji XVIII-wiecznej 
wskazują na romantyczny charakter obiektu. W tym czasie na zakończeniu osi głów-

15 L. Majdecki, Historia…, op. cit., s. 655.
16 S. Lorentz, Natolin, op. cit., s. 64-65
17 Już dawniej na wjeździe od strony Powsina istniał nieduży ogród warzywny widoczny na planie 

Natolina wykonanym przez geometrę Konstantego Beniusiewicza. Znajdowały się tu dwa niewielkie 
budynki gospodarcze; S. Lorentz, Natolin, Prace..., op. cit.

18 Ten ostatni to prawdopodobnie przebudowany budynek, wcześniej już tu stojący; ibidem, s. 231.
19 Forma rzeźby przedstawiająca półleżącą młodą kobietę inspirowana była twórczością A. Canovy; 

ibidem.
20 J. Bogdanowski, Polskie ogrody ozdobne, Arkady, Warszawa 2000, s. 123.
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nej wzniesiono też bramę pseudogotycką (mauretańską) projektu H. Marconiego21. 
Bramę wybudowano z cegły, detale dekoracyjne i architektoniczne wykonane zosta-
ły z wypalonej gliny; dzieło brata Henryka – Ferrante Marconiego.

Śmierć Aleksandra Potockiego w 1845 roku przerwała okres rozwoju Natolina. 
Stopniowo, w latach następnych majątek popadał w ruinę. Rozbierano niekonserwo-
wane, zdewastowane budynki i drobne elementy ogrodowe (np. po I wojnie świato-
wej zburzono Holendernię). Szczególnie tragiczny dla Natolina był okres powsta-
nia warszawskiego, gdy stacjonujące tu wojska niemieckie dokonały ostatecznych 
zniszczeń i rabunku.22

Już w styczniu 1945 roku pieczę nad Natolinem i Wilanowem przejęło Muzeum 
Narodowe. W latach kolejnych przeprowadzono remonty i konserwację zabytko-
wych obiektów – pałacu, zabudowań, obiektów parkowych i całego parku23. 

21 Podobną bramę wzniesiono na polach wilanowskich, na osi pałacu od strony ogrodu; obie bramy są 
wyrazem wpływów angielskich w okresie romantyzmu. S. Lorentz, Natolin, PWN, op. cit., s. 72-73).

22 a) Mapa Folwarku Wolickiego Moczydelskiego wsi Wolicy, Kabat i Moczydła z 1810 r. W archiwum 
wilanowskim. Według przerysu wykonanego w 1947 r. przez A. Banaszewską; b) Plan parku w Na-
tolinie, odcinek XV planu dóbr wilanowskich, sporządzonego w latach 1858–1860 przez geometrę 
Pachulskiego. W archiwum wilanowskim; S. Lorentz, Natolin, Prace..., op. cit., s. 222-224.

23 S. Lorentz, Natolin, PWN, op. cit., s. 76.

Il. 2. Plan parku natolińskiego: a) stan z 1810, b) stan w latach 1858–186022

Ill. 2. The general plan of Natolin’s park: a) the state of 1810, b) the state in the years 1858–1860

a)                                                                               b)
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Obecnie w Natolinie funkcjonuje siedziba Fundacji Centrum Europejskie Na-

tolin. Zespół zabytkowy w Natolinie reprezentuje jedno z najważniejszych założeń 
rezydencjonalnych usytuowanych na skarpie warszawskiej i należy do najcenniej-
szych obiektów doby oświecenia w Polsce24.

3.2. Współczesność

Ursynów

Obiekt położony jest w granicach strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej25. Na 
górnym tarasie kompozycja parku determinowana jest współczesną funkcją obiektu 
(placówka dydaktyczna). Ostatecznie ukształtowana w XX wieku przyjęła formę 
układów komponowanych towarzyszących rozbudowanemu zespołowi zabudowy, 
z zachowaniem historycznego przebiegu głównej osi kompozycyjnej. Dendroflorę 
parku charakteryzuje duże zróżnicowanie gatunkowe ze względu na tworzoną tu od 
lat kolekcję dendrologiczną. W 1996 roku część parku ursynowskiego, będąca frag-
mentem skarpy warszawskiej, została ustanowiona rezerwatem przyrody26.

Rezerwat Skarpa Ursynowska został utworzony jako rezerwat krajobrazowy le-
śno-łąkowy częściowy. Celem ochrony tego obszaru jest zachowanie, ze względów 
naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych, fragmentu skarpy warszawskiej wraz 
z leżącymi u jej podnóża łąkami i torfowiskami o wysokich walorach przyrodni-
czych (zróżnicowane, częściowo naturalne zbiorowiska leśne, bagienne i łąkowe). 
Na terenie rezerwatu (stanowiącego część parku) występują siedliska grądu zbo-
czowego (łac. Tilio-Carpinetum campanuletosum), z fragmentami grądu typowego  
(łac. Tilio-Carpinetum typicum) i grądu niskiego (łac. Tilio-Carpinetum stachyeto-
sum). Ponadto na glebach bagiennych u podnóża skarpy występują ols porzeczkowy 
(łac. Ribo nigri-Alnetum) oraz łąki wilgotne. 

Obecnie na stokach skarpy można obserwować nasilenie zjawisk erozyjnych 
– spełzanie przypowierzchniowych warstw gruntu oraz wypadanie drzew. Jest to 
wynik procesów naturalnych wyraźnie przyspieszonych silną antropopresją (na ob-
niżenie stabilności krawędzi skarpy wpływa intensyfikacja zabudowy na przestrzeni 
lat oraz stale rosnąca liczba użytkowników terenu z różnymi formami rekreacji). 
Zaprzestanie rygorystycznej pielęgnacji parkowej zadrzewień w obrębie dolnego 

24 Klasyfikacja Natolina według Bogdanowskiego: park pałacowy, styl: angielski, romantyczny, ar-
kadyjski, czas powstania i głównych przekształceń: XVIII/XIX w., zabytki związane z założeniem 
(pałac, architektura ogrodowa): 1770, 1808, 1840, stan: I (względnie dobry lub dostateczny dla czy-
telności kompozycji). J. Bogdanowski, op. cit.

25 Zespół Pałacowy Ursynów/Rozkosz: nr rejestru zabytków 642/1-3; wpis z dnia 1 lipca 1965 roku. 
Aktualny wykaz zabytków ujętych w gminnej ewidencji zabytków m. st. Warszawy, www.zabytki.
um.warszawa.pl (dostęp: 04.09.2014).

26 Zarządzenie Ministra Ochrony i Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 czerwca 
1996 roku w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
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tarasu skutkuje stopniowym zacieraniem się dawnych form komponowanych wraz 
z kontynuacją głównej osi kompozycyjnej/widokowej założenia.

W 2012 roku zespół pałacowy-parkowy w Ursynowie znalazł się w granicach 
Wilanowskiego Parku Kulturowego27.

Natolin

Park położony jest w granicach strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej28. Na gór-
nym tarasie kompozycja parku utrzymywana jest w ryzach układów historycznych. 
Dendroflorę parku charakteryzuje tu zróżnicowanie przestrzenne, gatunkowe oraz 
wiekowe ze względu na obecność zachowanych starych, oryginalnych egzemplarzy 
drzew. 

W 1991 roku część parku natolińskiego została ustanowiona rezerwatem przy-
rody (Las Natoliński)29. Na terenie parku i rezerwatu występują siedliska grądu 
zboczowego, grądu niskiego, grądu typowego, łęgu jesionowo-olszowego (łac. Cir-
caeo-Alnetum) oraz zbiorowiska łąkowe wilgotne i świeże (łac. Molinio-Arrhena-
theretea). Znajduje się tu ponad dziewięćdziesiąt drzew-pomników przyrody: dęby 
szypułkowe, lipy drobnolistne, sosny pospolite, modrzewie europejskie oraz egzoty, 
np. korkowiec amurski i tulipanowiec amerykański. Celem ochrony obszaru rezer-
watu przyrody Las Natoliński jest zachowanie, ze względów naukowych i dydak-
tycznych, naturalnych, zróżnicowanych zbiorowisk leśnych (zbiorowiska grądowe 
i łęgowe) z licznymi drzewami pomnikowymi oraz bogatej rzeźby terenu. Teren ten 
stanowi kompleks o wysokich walorach przyrodniczych, szczególnie cenny na tere-
nach o silnej antropopresji.

Wieloletni brak rygorystycznej pielęgnacji parkowej zadrzewień w obrębie dol-
nej części parku skutkuje zacieraniem dawnych układów komponowanych, przede 
wszystkim osi i dalekich powiązań widokowych.

W 2012 roku zespół pałacowy-parkowy w Natolinie znalazł się w granicach Wi-
lanowskiego Parku Kulturowego30.

4. Różne formy ochrony w obszarach parków historycznych

W polskim prawie zakres dóbr podlegających ochronie jest szeroki i obejmuje 
m.in. wartości historyczne, kulturowe i przyrodnicze. Stąd w pewnych określonych 
przypadkach może dochodzić do sprzeczności pomiędzy odmiennymi rodzajami 

27 Uchwała nr XXXIV/819/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 marca 2012 roku 
w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Wilanowski Park Kulturowy, par. 1.

28 Natolin – zespół pałacowo-parkowy: nr rejestru zabytków 647/1-12; wpis z dnia 1 lipca 1965 roku. 
Aktualny wykaz zabytków..., op. cit.

29 Zarządzenie Ministra Ochrony i Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 9 październi-
ka 1991 roku w sprawie uznania za rezerwat przyrody, art. 16.

30 Uchwała nr XXXIV/819/2012..., op. cit.
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interesu społecznego. Dotyczy to przykładowo parków zabytkowych, czyli nie-
ruchomości wpisanych do rejestru zabytków ze względu na wartości historyczne 
i kulturowe. Równocześnie w granicach tych założeń występują niejednokrotnie 
bardzo wartościowe elementy środowiska przyrodniczego podlegające ochronie na 
podstawie Ustawy o ochronie przyrody i dokumentów pokrewnych. Jednoczesne 
występowanie dwóch różnych form ochrony w ramach jednego obiektu rodzi szereg 
problemów natury prawnej i kompetencyjnej, co niejednokrotnie przekłada się ne-
gatywnie na sposób zarządzania i utrzymania historycznego założenia parkowego.

4.1. Ochrona zabytków

Parafrazując ogólną definicję zabytku nieruchomego, zawartą w Ustawie z dnia 
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami31 (art. 3, pkt 1), rów-
nież każdy park zabytkowy (jak ma to miejsce w przypadku Ursynowa i Natoli-
na) rozumieć należy jako dzieło człowieka stanowiące świadectwo minionej epoki. 
Jego zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość hi-
storyczną, artystyczną lub naukową. Zgodnie z literą Ustawy o ochronie zabytków 
(art. 4) ochrona zabytków, w tym i parków zabytkowych i znajdujących się na ich 
terenach drzewostanów polega m.in. na podejmowaniu przez organy administracji 
publicznej działań mających na celu:
 – zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiają-

cych trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie;
 – zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości za-

bytków;
 – udaremnianie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków;
 – kontrolę stanu zachowania i przeznaczenia zabytków;
 – uwzględnianie zadań ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym oraz przy kształtowaniu środowiska.
Z kolei opieka nad zabytkiem sprawowana przez jego właściciela lub posiadacza 

polega w szczególności na zapewnieniu warunków (art. 5):
 – naukowego badania i dokumentowania zabytku;
 – prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy 

zabytku;
 – zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie;
 – korzystania z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości;
 – popularyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytku oraz jego znaczeniu dla 

historii i kultury.
Status parku zabytkowego jest określany zgodnie z treścią ustawy. Wskazuje 

ona, że jedną z form ochrony na terenie danego województwa stanowi wpis do re-
jestru zabytków (art. 7) dokonywany przez wojewódzkiego konserwatora zabytków 
(art. 8) na podstawie wydanej przez ten urząd decyzji (art. 9 ust. 1). Poza samym par-

31 Dz.U. 2003, Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.
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kiem ochroną objęte mogą zostać m.in. (art. 6, ust. 1) nieruchomości, takie jak: inne 
formy zaprojektowanej zieleni, ale również całe układy urbanistyczne, ruralistyczne 
i zespoły budowlane. 

Zasady sporządzania decyzji o wpisie do rejestru zabytków określa rozporządze-
nie32, które informuje, że decyzja o włączeniu do rejestru zabytków wymaga okre-
ślenia przedmiotu ochrony konserwatorskiej. W przypadku parku konieczne jest 
podanie nazwy własnej parku (jeśli istnieje), jego rodzaju, usytuowania oraz prze-
biegu granic. Treść wymaganej rozporządzeniem decyzji powinna określać również 
zakres ochrony zachowanej substancji zabytkowej. W tym przypadku, odwołując 
się do zapisów Karty florenckiej (art. 4 i art. 9)33, chronione powinny być auten-
tyczne cechy parku, posiadające wartość z punktu widzenia ochrony zabytków, tzn. 
układ przestrzenny, ukształtowanie terenu, szata roślinna, układ drogowy i wodny 
oraz elementy architektoniczne. Potrzeba ochrony układu przestrzennego wynika 
z naturalnej zmienności założenia ogrodowego w czasie (na skutek sukcesji natu-
ralnej lub działalności człowieka) i konieczności cyklicznych uzupełnień tworzywa 
składającego się na park.

Powyższe stwierdzenie dotyczy głównie drzewostanu i innych elementów szaty 
roślinnej. Odznaczają się one bowiem znacznie niższą trwałością niż forma prze-
strzenna ogrodów i parków, na co wskazują liczne przykłady z kraju i ze świata. 
Park historyczny jako dzieło istnieje w określonym czasie zależnym od długowiecz-
ności zastosowanego materiału roślinnego, zwłaszcza drzew. Jak długo drzewostan 
jest ukształtowany przez oryginalną kompozycję, tak długo mamy do czynienia 
z konkretnym dziełem określonego twórcy i epoki34. Kryterium zgodności stanu ist-
niejącego z założonym może być liczba drzew zgodna z pierwowzorem. Longin 
Majdecki35 ocenia okres dojrzałości parku w przedziale 26–75 lat przy założeniu, 
że co czwarte dojrzałe drzewo jest zgodne z oryginalnym nasadzeniem. W związ-
ku z powyższym gospodarka i pielęgnacja drzewostanów w parkach zabytkowych 
podejmowana przez opiekuna obiektu za wiedzą i zgodą urzędu konserwatorskie-
go powinna być również ukierunkowana na zachowanie wartości objętych ochroną. 
Struktura wieku drzewostanu i zależna od niego faza wzrostu jest podstawą istotną 
do opracowania operatów pielęgnacyjnych i projektów gospodarki drzewostanami 
w parkach zabytkowych. Dokumenty te pozwalają określić rodzaj, częstotliwość 
i opłacalność stosowania niektórych zabiegów pielęgnacyjnych, potrzeby nawozo-
we, ewentualne zapotrzebowanie na środki ochrony roślin, planowanie prac związa-

32 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 14 maja 2004 roku w sprawie prowadzenia rejestru za-
bytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków 
skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz.U. 2004, Nr 124, poz. 1305).

33 M. Siewniak, A. Mitkowska, Tezaurus sztuki ogrodowej, Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa 
1998, s. 108.

34 J. Rylke, Tajemnice ogrodów, Biblioteka Arche, Warszawa 1995, s. 41.
35 L. Majdecki, Ochrona i konserwacja zabytkowych założeń ogrodowych, PWN, Warszawa 1993, 

s. 15-16.
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ne z usuwaniem drzew i wprowadzaniem w to miejsce nowych nasadzeń, określanie 
stopnia zagrożenia powodowanego przez drzewa36.

Drzewostan (drzewa i krzewy) występujący na terenie parku wpisanego do reje-
stru zabytków podlega decyzjom wydawanym przez wojewódzkiego konserwatora 
zabytków. Informuje o tym Ustawa o ochronie przyrody37 (art. 83, ust. 2). W innej 
części tej samej ustawy (art. 86, ust. 8) zapisane jest, że w przypadku pielęgnacji 
zadrzewień, terenów zieleni komunalnej oraz parków gminnych (również tych wpi-
sanych do rejestru zabytków) – poza zwykłym zgłoszeniem – nie pobiera się opłat za 
usunięcie drzew. Jest to uzasadnione, ponieważ w ramach pielęgnacji drzewostanu 
parkowego usuwa się także wybrane drzewa lub krzewy, np. chore, zagrażające bez-
pieczeństwu lub samosiewy wyrosłe spontanicznie w niepożądanym miejscu. Jest to 
niekiedy konieczne w celu zapewnienia optymalnych warunków wzrostu i rozwoju 
cennych drzewostanów parkowych, a także utrzymania charakterystycznej dla dane-
go obiektu kompozycji szaty roślinnej i jej walorów ozdobnych (charakterystyczne 
widoki, plany, formy roślinne – pokroje drzew i krzewów). Pielęgnacja rozległych 
swobodnych drzewostanów może wręcz wymagać dokonywania okresowych korekt 
w strukturach pionowej i poziomej oraz w składzie gatunkowym w celu utrzymania 
ich pożądanej formy i stanu38.

4.2. Ochrona przyrody

Równolegle do ustanowionej formy ochrony zabytków zdarza się także, że te-
ren historycznych parków, jak ma to miejsce w przypadku Ursynowa i Natolina, 
może być objęty częściowo lub w całości ochroną przyrody, np. w formie rezerwatu 
(w tym przypadku krajobrazowy rezerwat przyrody Skarpa Ursynowska i rezerwat 
Las Natoliński). Tę formę ochrony wprowadza się, jeżeli zgodnie z zapisem ww. 
Ustawy o ochronie przyrody (art. 13, ust. 1) występują w danym miejscu np. obszary 
zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedli-
ska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz 
twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościa-
mi przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.

Obszarowa ochrona przyrody, która może zostać wprowadzona na terenie par-
ków historycznych (np. rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronione-
go krajobrazu, obszary Natura 2000) jest ukierunkowana na realizację innych celów 
interesu społecznego niż ma to miejsce w przypadku ochrony zabytków. Zgodnie 
z ustawą (art. 5) może być realizowana jako:

36 M. Siewniak, Gospodarka drzewostanem w założeniach parkowo-ogrodowych, Komunikaty Den-
drologiczne nr 16, Zarząd Ochrony i Konserwacji Zespołów Pałacowo-Parkowych, Warszawa 1990, 
s. 28-30.

37 Dz.U. 2009, Nr 151, poz. 1220 z późn. zm. 
38 M. Siewniak, ibidem.
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 – ochrona ścisła – całkowite i trwałe zaniechanie bezpośredniej ingerencji człowie-

ka w stan ekosystemów, tworów i składników przyrody oraz w przebieg procesów 
przyrodniczych na obszarach objętych ochroną;

 – ochrona czynna – stosowanie, w razie potrzeby zabiegów ochronnych w celu 
przywrócenia naturalnego stanu ekosystemów i składników przyrody lub zacho-
wania siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roślin, zwierząt lub grzybów;

 – ochrona krajobrazowa – zachowanie cech charakterystycznych danego krajobrazu.
Jeżeli w obszarze parku utworzono rezerwat, to cały jego obszar albo jego czę-

ści mogą podlegać ochronie ścisłej, ochronie czynnej lub ochronie krajobrazowej. 
Ochrona ścisła polega na nieingerencji w naturalne procesy, ochrona czynna dopusz-
cza wykonywanie zabiegów ochronnych (np. usunięcie drzew zacieniających stano-
wisko cennego gatunku rośliny), a ochrona krajobrazowa polega na prowadzeniu go-
spodarki rolnej, leśnej lub rybackiej w sposób uwzględniający potrzeby przedmiotu 
ochrony. Uznanie za rezerwat przyrody obszarów, o których mowa w ust. 1 ustawy, 
następuje w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia regionalnego 
dyrektora ochrony środowiska, które określa jego nazwę, położenie lub przebieg 
granicy i otulinę, jeżeli została wyznaczona, cele ochrony oraz rodzaj, typ i podtyp 
rezerwatu przyrody, a także sprawującego nadzór nad rezerwatem (art. 13, ust. 3). 
W takim przypadku, jeśli zachodzi konieczność wydania zezwolenia na usunięcie 
drzew lub krzewów na obszarach parku objętych ochroną krajobrazową w granicach 
rezerwatu przyrody (art. 83, ust. 5) oraz w strefach ochrony przyrodniczej (art. 60, 
ust. 6), wymaga uzyskania zgody regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

4.3. Konflikt form ochrony w obszarze historycznych założeń pałacowo-parkowych

Powyższe ustalenia dotyczące realizacji celów interesu społecznego w zakresie 
ochrony zabytków i ochrony przyrody mają ścisły związek z przedmiotem prezen-
towanych badań. Rezydencje Natolin i Ursynów należą do charakterystycznego 
dla Warszawy łańcucha budowli z ogrodami założonymi na skarpie warszawskiej. 
Położone są one w jej południowym odcinku rozciągającym się od samego Lasu 
Kabackiego aż do Belwederu. W tym obszarze miasta znaczne oddalenie Wisły od 
skarpy (średnio o ok. 4,5 km) powoduje, że jest ona z tego miejsca niewidoczna, 
a zespoły pałacowo-ogrodowe ukształtowane na skarpie mają charakter bardziej 
lokalny. Powtarzające się cechy ogólne poszczególnych założeń usytuowanych na 
skarpie warszawskiej powodują, że Natolin i Ursynów, podobnie jak inne zespoły 
architektoniczno-ogrodowe, należą wspólnie do wielkiej kompozycji krajobrazo-
wej, która wykształciła się z czasem w dolinie warszawskiego powiśla. Opiera się 
ona na istniejących dominantach: skarpy, rzeki oraz rozległości powiśla, z dominan-
tami architektonicznymi i ogrodowymi. W przypadku obu analizowanych rezydencji 
(podobnie dla innych obiektów) rozwój miasta przyczynia się od lat do zatracenia 
systemu zewnętrznych powiązań widokowo-kompozycyjnych. Istniejące historycz-
nie dalekie osie widokowe biegnące ze skarpy w stronę Wilanowa uległy współcze-
śnie znacznemu zatarciu. Przekłada się to na zubożenie walorów przestrzennych obu 
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analizowanych założeń39. Coraz większej degradacji ulegają również właściwości 
naturalne rejonu związanego ze skarpą. Wynika to z faktu, że stan zachowania par-
ku zabytkowego zależy w znacznej mierze od jakości wpisu do rejestru zabytków, 
w szczególności od:
 – określonego poprawnie przedmiotu ochrony, z jednoznacznym wskazaniem gra-

nic ochrony;
 – określonego poprawnie zakresu ochrony uwzględniającego specyfikę danego 

ogrodu zabytkowego;
 – uzasadnienia wpisu określającego wartości, dla jakich dany ogród jest chroniony;
 – obecności wpisu do rejestru zabytków otoczenia parku (w uzasadnionych przy-

padkach). 
„(…) Z obserwacji wynika, że większość wpisów do rejestru zabytków dla opi-

sywanych kategorii zabytków, zwłaszcza sporządzonych w latach 50., 60., 70. i 80. 
ubiegłego wieku, nie określa jednoznacznie przedmiotu i zakresu ochrony, a uzasad-
nieniem jest lakoniczne stwierdzenie wartości zabytkowe, artystyczne i historyczne. 
Tak uzasadnione są wpisy np. dla parku w Ursynowie w Warszawie (...)”40. 

Oba omawiane parki historyczne założone zostały na skarpie warszawskiej, któ-
rej południowy fragment podlega ochronie przyrodniczej. Jest to odcinek od Lasu 
Kabackiego do Dolinki Służewieckiej, który stanowi geologicznie jednolity frag-
ment na krawędzi czwartorzędowej wysoczyzny polodowcowej. Zbudowana jest 
ona z glin zwałowych środkowopolskich podścielonych utworami piaszczystymi. 
Powierzchnia samej wysoczyzny jest zdenudowana i zrównana. Natomiast skarpa 
charakteryzuje się zmienną wysokością, która na odcinku południowym waha się 
w przedziale 5,0–18,0. Względna wysokość skarpy wynosi w Natolinie 16,0 m, ob-
niżając się w Ursynowie do 14,0 m. W omawianym obszarze charakteryzuje się ona 
znacznymi spadkami. Średni kąt nachylenia stoku wynosi 24° (w przedziale 15–30°, 
lokalnie nawet do 60°). Tak znaczne spadki utrzymują się na skutek występowania 
w fundamencie skarpy ciągłego poziomu nienawodnionych utworów piaszczysto-
-żwirowych w strefie dawnych wahań powodziowych Wisły41.

Jednocześnie nachylenie skarpy przekłada się na jej stabilność. Ciążenie grun-
tu zbocza w połączeniu z obciążeniami na powierzchni krawędzi korony i stoku 
przewyższa miejscami wytrzymałość gruntów podłoża skarpy. Pod wpływem sił 
grawitacji prowadzi to do osuwisk. Należą one do procesów niszczących skarpę 
zarówno powolnie, jak i w sposób nagły. W obu omawianych założeniach pałaco-

39 L. Majdecki, Metoda ochrony wartości przyrodniczo-kulturowych Skarpy Warszawskiej, [w:] Skarpa 
Warszawska, red. W. Fijałkowski, Biblioteka Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, Warszawa 1993, 
s. 135-146.

40 D. Sikora, Parki historyczne w rejestrze zabytków – ustalenie przedmiotu i zakresu ochrony, proble-
my weryfikacji rejestru, granice ochrony konserwatorskiej, Analizy i Materiały, Kurier Konserwator-
ski, 7, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa 2010, s. 11-16. 

41 L. Wysokiński, Budowa geologiczna Skarpy Warszawskiej, [w:] Skarpa warszawska, op. cit., War-
szawa 1993, s. 11-30. 
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wo-ogrodowych deformacje osuwiskowe skarpy trwają wiele lat. W efekcie można 
obserwować m.in. charakterystyczne pochylenie drzew rosnących na skarpie (efekt 
„pijanych zadrzewień”), ponadto tzw. haki zboczowe na powierzchni gruntu oraz 
pęknięcia w fundamentach murów, schodów, nawierzchni i budynków. Spływające 
ze skarpy wody opadowe z deszczu i roztopów, wody gruntowa oraz techniczna 
(z przerwanych wodociągów i kanalizacji) znacznie wpływają na występowanie 
osuwisk. Nawet niewielka ilość wody działającej przez dłuższy czas może zmienić 
warunki stateczności zbocza skarpy. Stąd procesem niszczącym skarpę w obu oma-
wianych obiektach jest także erozja wywołana spływem wód. W wyniku tego zja-
wiska powstały wąwozy uformowane przez strumienie i rzeczki spływające niegdyś 
z wysoczyzny w dolinę Wisły. Także współcześnie powierzchnia skarpy (dotyczy to 
także Ursynowa i Natolina) niszczona jest erozyjnie przez wody powierzchniowe 
pochodzące z opadów i roztopów42.

5. Podsumowanie

Parki zarówno w Natolinie, jak i w Ursynowie doświadczają od wielu lat ne-
gatywnych skutków nałożenia się w jednym obszarze obu rodzajów ochrony: 
zabytków i przyrody. W efekcie doprowadza to do konfliktu w realizacji celów od-
miennych rodzajów interesu społecznego. W przypadku zabytkowego parku skut-
kuje to np. znacznym utrudnieniem w racjonalnym zarządzaniu i gospodar-
ką drzewostanami parkowymi. Zabiegi pielęgnacyjne, mające swe uzasadnienie 
z punktu widzenia ochrony wartości kulturowych, stoją bowiem na ogół w sprzecz-
ności z wyznaczoną formą ochrony przyrody. Stąd jakiekolwiek możliwe działa-
nia stają się bardzo ograniczone z powodu złożoności procesu wydawania decyzji 
przez adekwatne organy administracji publicznej. Przykładowo, zgodnie z prawną 
wykładnią interpretacji przepisów43, jeżeli zachodzi konieczność usunięcia drzew 
i krzewów rosnących na terenie objętym ochroną na podstawie Ustawy o ochronie 
przyrody, ale wyznaczonej na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, 
w pierwszej kolejności decyzję musi wydać wojewódzki konserwator zabytków44, 
w dalszej kolejności regionalny dyrektor ochrony środowiska, już na ogólnych za-
sadach wynikających z Ustawy o ochronie przyrody. W obecnym stanie prawnym 
brakuje jednak rozwiązań „(…) przewidujących w takich sytuacjach współ-
działanie pomiędzy organem ochrony środowiska a wojewódzkim konserwa-

42 Ibidem.
43 K. Gruszecki, Ochrona i konserwacja parków zabytkowych a prawna ochrona przyrody. Właściwości 

wojewódzkiego konserwatora zabytków w sprawie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów, Poradnik 
Prawny Konserwatora Zabytków, Kurier Konserwatorski, 7, Narodowy Instytut Dziedzictwa, War-
szawa 2010, s. 51-56.

44 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003, Nr 162, 
poz. 1568 z późn. zm., art. 36, ust. 1, pkt 11).
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torem zabytków w trybie uzgodnienia na zasadach wynikających z Art. 106 k.p.a., 
gdyż mogłoby to przyspieszyć i usprawnić postępowanie bez uszczerbku dla jego 
strony merytorycznej (…)”45.
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ZABYTKOWE PLANTY MIEJSKIE W BRZEGU 

MONUMENTAL PLANTY PARK IN BRZEG

S t r e s z c z e n i e

Pierwsze parki miejskie Śląska Opolskiego zaczęto zakładać w 1 poł. XIX wieku na terenach 
wyburzanych układów fortyfikacji stopniowo przekształcanych w zieleń publiczną. W Brzegu, 
mieście lokowanym w połowie XIII w. na lewym brzegu Odry, likwidacja fortyfikacji nowo-
żytnych rozpoczęła się na początku XIX wieku. Z inicjatywy władz miejskich założono prome-
nady spacerowe, a w 2 poł. XIX wieku trzy parki składające się na brzeskie planty: park Nad-
odrzański, park Chrobrego i park Centralny o łącznej powierzchni ok. 15 ha. Planty miejskie 
o krajobrazowym charakterze otaczają stare miasto od północy, zachodu i południa, a ich układ 
odwzorowuje częściowo gwiaździsty narys dawnych fortyfikacji. W artykule scharakteryzowa-
no poszczególne parki wskazując wartości stanowiące o ich atrakcyjności i indywidualności, 
określono również współczesne zagrożenia.

Słowa kluczowe: zieleń publiczna, planty, Brzeg, Śląsk Opolski

A b s t r a c t

First public parks of Opole Silesia were established in the 1st half of the 19th century on 
the grounds of dismantled city fortifications gradually transformed into public green areas. 
Liquidation of early modern fortifications in Brzeg, the town founded in the 2nd half of 13th 
century on the left bank of the Oder, started at the beginning of the 19th century. At the initiative 
of municipal authorities promenades were realized and in the 2nd half of 19th century three 
parks, which constitute planty park, were founded. Park Nadodrzański, park Chrobrego and 
park Centralny has a total area of 15 hectares. Planty park of a landscape character surrounds 
the old town from the north, west and south and its layout reflects partially the former star- 
-shaped fortifications. In the paper individual parks are characterized, their values which make 
them attractive and individual indicated along with contemporary threats.

Keywords: public green areas, planty park, Brzeg, Opole Silesia
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1. Wprowadzenie 

Pierwsze ogrody publiczne, przede wszystkim o funkcji spacerowo-wypoczyn-
kowej, na szerszą skalę zaczęto zakładać w XIX wieku. Proces ten, związany po-
czątkowo tylko z regulacją miast i ich porządkowaniem, wkrótce stał się istotnym 
elementem planowania przestrzennego w miastach Europy. Ogrody publiczne za-
częły wywierać wpływ na obyczaje, życie i higienę życia mieszkańców miast1. 
Wśród rozwiązań przestrzennych 1 poł. XIX wieku pojawiały się mieszane ukła-
dy krajobrazowo-geometryczne, w 2 poł. XIX wieku przeważały jednolite układy 
krajobrazowe2. 

Wśród parków wpisanych do rejestru zabytków województwa opolskiego naj-
większa grupa, ponad 100 parków, wchodzi w skład założeń pałacowych i dwor-
skich zlokalizowanych w większości na terenach wiejskich. Grupę zabytkowych 
ogrodów publicznych tworzą miejskie planty otaczające w różnym zakresie układy 
staromiejskie Brzegu, Byczyny, Kędzierzyna-Koźla, Nysy i Paczkowa oraz kilkana-
ście parków miejskich założonych w XIX i na początku XX wieku, m.in. w Klucz-
borku, Namysłowie, Opolu, Brzegu, Nysie i Prudniku. 

2. Zakres opracowania, cel i stan badań

Problematyka niniejszego opracowania dotyczy trzech zabytkowych parków 
składających się na planty miejskie w Brzegu. W niniejszym artykule przedstawiono 
zarys historii ich powstania na tle innych miejskich ogrodów publicznych zakła-
danych na terenach wyburzanych układów fortyfikacji. Scharakteryzowano układy 
przestrzenno-funkcjonalne parków i tworzący je drzewostan. Oceniono stopień za-
chowania ich oryginalnych układów kompozycyjnych, wskazano walory stanowiące 
o indywidualnym charakterze  i atrakcyjności plant oraz podjęto próbę określenia 
charakteru współczesnych zagrożeń i stopnia ich oddziaływania.

Zabytkowe parki miejskie województwa opolskiego stanowiące tematykę obecną 
w literaturze przedmiotu w ograniczonym zakresie, nie doczekały się opracowania 
monograficznego. Najwięcej informacji o tych obiektach dostarczają indywidualne 
opracowania ewidencyjne oraz studia konserwatorsko-historyczne miast, w których 
są zlokalizowane. Cenny materiał źródłowy stanowi zachowana archiwalna karto-
grafia i ikonografia, dostarczając informacji o historycznym zagospodarowaniu par-
ków. Dużo lepiej niż parki miejskie udokumentowane są parki wchodzące w skład 
zespołów pałacowych i dworskich przedstawione w albumach i opracowaniach mo-
nograficznych.

1 L. Majdecki, Historia ogrodów, t. 2., PWN, Warszawa 2010, s. 312.
2 Ibidem, s. 363-364.
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3. Planty – miejskie ogrody publiczne

Planty to charakterystyczny dla XIX wieku typ ogrodu publicznego zakładane-
go na miejscu dawnych obwarowań, otaczający pierścieniem obszar układu staro-
miejskiego3. Cechy charakterystyczne plant to: miejsce ich powstawania – tereny 
dawnych fortyfikacji miejskich, układ w formie pierścienia lub jego części oraz 
sposób użytkowania – jako publiczne parki miejskie zarówno dla mieszkańców 
obszaru staromiejskiego, jak i terenów strefy zewnętrznej. Wzorcowym przykła-
dem parku tego typu są Planty Krakowskie zrealizowane w latach 1820–1830 
i uzupełniane w latach następnych4. Wytyczony układ parkowych alei wyposa-
żano w nasadzenia zieleni wysokiej: kasztanowce, klony, lipy i jesiony. W kolej-
nych etapach program funkcjonalny parku uzupełniły miejsca dla wypoczynku, 
altany i kioski, wzniesiono szereg pomników. Zbliżoną historię powstania miały 
planty we Wrocławiu, stanowiące przełomowe rozwiązanie w otwieraniu się mia-
sta na zewnątrz. W 1813 roku władze miejskie przekazały pod publiczne założe-
nie parkowe teren o powierzchni 20 ha położony na lewym brzegu Odry. Projekt 
promenady zakładał rozbiórkę fortyfikacji, regulację zewnętrznej fosy miejskiej 
i przekształcenie jej w system podłużnych akwenów oraz wytyczenie ciągów alei 
spacerowych z towarzyszącymi szpalerami drzew. Akcentami przestrzennymi bul-
warów Wrocławia były dawne bastiony przekształcone we wzgórza widokowe5. 
Wrocławska promenada, łącząca cechy klasycystyczne z romantycznym progra-
mem, spełniała funkcje rekreacyjne i zdrowotne, dodatkowo stanowiła element 
natury w centrum miasta. W 2 poł. XIX wieku uzupełniono założenie parkowo-
-urbanistyczne promenady o dzieła architektoniczne i rzeźbiarskie nadające jej 
również funkcje reprezentacyjną i dydaktyczną6. Przemianom i zróżnicowaniu 
ulegał skład gatunkowy roślinności bulwarów, wprowadzano gatunki aklimaty-
zowane, również egzotyczne, tworzono klomby kwiatowe o ozdobnych formach. 
Cechy formalne wrocławskiej Promenady można odnaleźć w plantach miejskich 
Bremy, gdzie wyróżniającym się elementem układu kompozycyjnego jest zacho-
wana dawna fosa w formie ciągu stawów. Po jej zewnętrznej stronie wytyczono 
ulicę o charakterze obwodnicy (ang. Centrescarpe), podobną do wrocławskiego 
Podwala7. Proces przekształcania terenów dawnych fortyfikacji w zespoły zieleni 

3 N. Pevsner, J. Fleming, H. Honour, Encyklopedia architektury, przekład A. Dulewicz, WAiF, PWN, 
Warszawa 1997, s. 277.

4 L. Majdecki, Historia ogrodów…, op. cit., s. 341. Planty Krakowskie o powierzchni ok. 35 ha obej-
mują średniowieczny układ staromiejski Krakowa pierścieniem o długości ok. 3 km.

5 I. Bińkowska, Natura i miasto. Publiczna zieleń miejska we Wrocławiu od schyłku XVIII do początku 
XX wieku, Muzeum Architektury we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 105-108.

6 Ibidem, s. 120-122.
7 Ibidem, s. 128. W Bremie planty miejskie otaczają z trzech stron ciągłym pierścieniem układ sta-

romiejski, z czwartej granicę stanowi rzeka Wezera. Ich gwiaździsty kształt odzwierciedla dawny 
zarys bastionowych fortyfikacji. Podobnie we Wrocławiu, pas zieleni linią łamaną wyznacza granicę 
średniowiecznego miasta położonego po drugiej lokacji na lewym brzegu Odry.
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miejskiej i reprezentacyjne bulwary miał miejsce również w innych miastach nie-
mieckich, m.in. w Hamburgu i Lubece. W stolicy Austrii Wiedniu powstał zespół 
urbanistyczno-ogrodowy, Ring wiedeński, obejmujący pierścieniem o o długości 
ok. 4 km układ staromiejski. Po obu stronach bulwaru ujętego kilkoma rzędami 
drzew założono miejskie parki oraz wzniesiono szereg gmachów użyteczności pu-
blicznej8.

4. Zabytkowe planty w miastach województwa opolskiego

Pierwsze założenia zieleni publicznej miast województwa opolskiego to parki-
-planty zakładane w XIX wieku na terenach likwidowanych systemów obwarowań 
i fortyfikacji otaczających układy staromiejskie Brzegu, Koźla, Nysy i  Paczkowa. 

W 2 poł. XVIII wieku większa część Śląska została włączona do Królestwa Prus. 
Pod rządami króla Fryderyka II Śląsk został objęty nową strukturą administracji 
i zarządzania, modyfikowano również system militarny. W Brzegu, Nysie i Koźlu, 
tworzących m.in. wraz z Głogowem i Kłodzkiem układ twierdz śląskich realizowa-
no plan budowy nowych umocnień. W Brzegu rozbudowano XVI- i XVII-wieczne 
fortyfikacje nowożytne otaczające zygzakiem wałów i fos kompleks murów średnio-
wiecznych nadając im układ dziesięciobastionowy. W Koźlu, stanowiącym silną 
twierdzę zamykającą system obronny Odry, zlikwidowano wcześniejsze fortyfika-
cje austriackie budując nowy zespół obronny w kształcie sześcioramiennej gwiazdy. 
Pierwsze fortyfikacje nowożytne Nysy powstały w wiekach XVI i XVII, w systemie 
bastionowym. Pod panowaniem pruskim nastąpiła kolejna rozbudowa układu obron-
nego Nysy-twierdzy według zasad szkoły staropruskiej. Częściowa likwidacja for-
tyfikacji Nysy, rozbudowywanych dalej w XIX wieku, rozpoczęła się w 1877 roku 
i trwała do lat 30. XX wieku9. Likwidacja kompleksu obronnego Brzegu rozpoczęła 
się na początku XIX wieku po zdobyciu twierdzy przez cesarza Napoleona Bonapar-
te. Twierdza Koźle pozostała niezdobyta w trakcie wojen napoleońskich, a decyzja 
o jej likwidacji w 1873 roku umożliwiła dynamiczny rozwój miasta10.

Proces zakładania plant miejskich w Brzegu, rozpoczęty po zdobyciu twierdzy 
przez wojska napoleońskie i kontynuowany przez cały XIX wiek, stanowi przedmiot 
niniejszego opracowania i poddany jest w dalszej części odrębnej analizie. Planty 
miejskie w Brzegu zostały wpisane do rejestru zabytków województwa opolskiego 
26 marca 1990 roku, nr rej. 243/90.

Planty miejskie w Koźlu założone w 2 poł. XIX wieku tworzą niezamknięty 
obwód zieleni o układzie sześcioramiennej gwiazdy, w kształcie dawnych bastio-
nowych fortyfikacji lewobrzeżnych. Oś kompozycyjną parku stanowi główna aleja 
w formie linii łamanej, poprowadzona zgodnie z obwodem dawnego wału głów-

8 Ibidem, s. 341-344. Podobnie jak w Bremie, Ring wiedeński otacza układ staromiejski z trzech stron, 
granicę od północnego wschodu wyznacza kanał, uregulowane starorzecze Dunaju.

9 J. Pilch, Leksykon zabytków architektury Górnego Śląska, Arkady, Warszawa 2008, s. 133-134.
10 Ibidem, s. 85-88.
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nego, której towarzyszą alejki o swobodnym rozplanowaniu i liczne egzemplarze 
starodrzewu. Planty miejskie w Koźlu zostały wpisane do rejestru zabytków woje-
wództwa opolskiego: nr rej. 288/90 z dnia 31stycznia 1990 roku.

Planty w Nysie założono na terenach rozebranych średniowiecznych murów miej-
skich. Układ pasa zieleni z główną promenadą, otaczający miasto od wschodu, połu-
dnia i zachodu, jest czytelny na archiwalnych planach miasta. Część terenów fortyfika-
cji nowożytnych po południowo-wschodniej stronie miasta weszła w skład rozległego 
parku miejskiego założonego pod koniec XIX wieku. Współcześnie dawne nyskie 
planty, choć wpisane do rejestru zabytków, zachowane są tylko fragmentarycznie.

Wśród prezentowanych plant – ogrodów publicznych – na wyróżnienie zasługu-
je założenie w Paczkowie, niewielkim mieście położonym w południowo-zachodniej 
części województwa opolskiego, na Przedgórzu Sudeckim. Planty w Paczkowie, o po-
wierzchni ok. 5 ha i kształcie owalnego pierścienia, założone zostały w poł. XIX wieku 
na terenach rozebranego zewnętrznego obwodu murów obronnych oraz fos poddanych 
niwelacji. Kamienne mury obronne regularnie rozplanowanego układu staromiejskiego 
Paczkowa, o kształcie wydłużonego owalu, wzniesiono w XIV wieku oraz rozbudowa-
no o pierścień zewnętrzny w następnych wiekach. W wyniku zmian systemu prowa-
dzenia wojen obwarowania utraciły swoje obronne znaczenie. Realizacja plant podzie-
lona była na etapy, układ kompozycyjny ciągu spacerowego ukształtowano ostatecznie 
na początku XX wieku, a ostatnie nasadzenia miały miejsce w latach 30. XX wieku. 
Planty w Paczkowie zrealizowano jako zamknięty pas zieleni, granicę kompleksu od 
strony układu staromiejskiego stanowił zachowany obwód wewnętrzny murów z basz-
tami i wieżami bramnymi. Głównym elementem kompozycyjnym plant jest obwodowa 
główna aleja z układem ścieżek i polan. Zieleń wysoką tworzyły nasadzenia alejowe 
(lipa drobnolistna, lipa szerokolistna, kasztanowiec), drzewa komponowane w grupy 
oraz egzemplarze syngieltonowe. Obok gatunków rodzimych wprowadzano również 
introdukowane, m.in. miłorząb japoński, lipę amerykańską i cyprysika nutkajskie-
go. Układ kompozycyjny pierwotnego założenia zachował się w znacznym stopniu, 
w okresie powojennym uległ częściowo zmianom skład gatunkowy drzewostanu11. 
Planty w Paczkowie zostały wpisane do rejestru zabytków województwa opolskiego: 
nr rej. 283/91 z dnia 10 stycznia 1991 roku. Wraz z zachowanym układem dawnych we-
wnętrznych murów miejskich stanowią one świadectwo ciągłości rozwoju przestrzen-
nego Paczkowa i obowiązujących ówcześnie tendencji planistycznych. 

5. Planty miejskie w Brzegu. Rys historyczny

Brzeg jest położony na lewym brzegu Odry, lokowany w poł. XIII wieku, w miej-
scu osady targowej słynącej z handlu bydłem i przewozów rzecznych. W układzie 
przestrzennym starego miasta zachowała się średniowieczna szachownicowa siatka 

11 F. Czyżowski, Ewidencja Plant Miejskich w Paczkowie (mps w WUOZ Opole), 1990, s. 2-5.
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ulic oraz położony centralnie prostokątny rynek. O dawnej pozycji i zamożności 
miasta świadczą m.in.: renesansowy zamek Piastów Śląskich i ratusz oraz kościół 
pw. św. Mikołaja – jedna z większych bazylik gotyckich na Śląsku. Pod panowaniem 
pruskim Brzeg stał się ważną twierdzą graniczną na łuku Odry. Istniejący układ 
obwarowań rozbudowano otaczając miasta nowym pierścieniem fortyfikacji z dzie-
sięcioma bastionami12. 

Decyzję o rozpoczęciu rozbiórki umocnień twierdzy brzeskiej podjął cesarz Na-
poleon Bonaparte po jej zdobyciu na początku 1807 roku. Proces likwidacji systemu 
fortyfikacji miejskich umożliwił rozwój przestrzenny Brzegu poza obrysem ukła-
du staromiejskiego. Od lat 20. XIX wieku tereny dawnej twierdzy, należące już do 
miasta, powoli przekształcano w miejskie planty. Koncepcja zagospodarowania ich 
jako zieleń publiczną powstała w 1 poł. XIX wieku, natomiast realizacja projektu 
prowadzona etapowo trwała do końca XIX wieku. Zewnętrzna granica plant miej-
skich pokrywała się z bastionowym zygzakowatym narysem dawnych fortyfikacji 
twierdzy brzeskiej. Początkowo inwestycja była finansowana ze środków miejskich, 
jednak gdy okazały się one niewystarczające, pozyskiwaniem dalszych funduszy 
zajęło się założone w 1844 roku Towarzystwo Upiększania Miasta13. Planty brze-
skie zajęły tereny otaczające układ staromiejski miasta od południa, zachodu oraz 
północy i składały się z trzech założeń parkowych tworzących wspólnie fragment 
pierścienia wokół układu staromiejskiego (obecnie park Centralny, park Chrobrego 
i park Nadodrzański – il. 1). Od strony wschodniej część terenu została zagospoda-
rowana już w 2 poł. XVIII wieku w związku z budową fryderycjańskich koszar. 

Jednym z pierwszych działań przy zakładaniu plant, zrealizowanym w latach 20. 
XIX wieku było wytyczenie promenady spacerowej po zewnętrznej stronie układu 
fosy, o zygzakowatym przebiegu zgodnym z kształtem dawnego układu fortecznego. 
Promenadę, najstarszy kompozycyjny element plant, obsadzono lipami, w kolejnym 
etapie zagospodarowywano tereny w jej narożnikach wynikające z bastionowego 
narysu dawnych fortyfikacji. W latach 60. XIX wieku rozebrane zostały średnio-
wieczne obwarowania miasta wraz z bramami, co umożliwiło dalsze formowanie 
poszczególnych układów parkowych14. Parkom nadano charakter założeń krajobra-
zowych o swobodnym układzie ścieżek, z elementami geometrycznej kompozycji 
(park Centralny). Każdy z parków wyróżniały cechy nadające mu indywidualny 
charakter i stanowiące o jego atrakcyjności: zróżnicowana konfiguracja terenu (park 
Chrobrego), dawna fosa przekształcona w system stawów i kanałów (park Chrobre-
go, park Centralny), sąsiedztwo rzeki i renesansowego zamku (park Nadodrzański). 

Układy kompozycyjne parków wzbogacały z czasem starannie sytuowane pomniki 
i rzeźby parkowe nadające ich rekreacyjnym przestrzeniom reprezentacyjny charakter. 
W miejscach, gdzie planty dochodziły do placów i ulic miasta usytuowano pomniki 

12 J. Pilch, op. cit, s. 28.
13 J. Ilkosz, A. Wodzińska, Studium historyczno-urbanistyczne miasta Brzeg, PKZ Wrocław (mps w WUOZ 

Opole), t. 5, 1986, s. 135-136.
14 F. Czyżowski, Ewidencja plant Miejskich w Brzegu (mps w WUOZ Opole), 1989, s. 6.
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– monumenty o charakterze politycznym stanowiące pochwałę państwa pruskiego: 
całopostaciowe wizerunki cesarza Wilhelma I i kanclerza Otto von Bismarcka oraz 
monumentalny pomnik Germanii, personifikacja zjednoczonych Niemiec, poświęco-
ny żołnierzom poległym w wojnie prusko-francuskiej. Wśród rzeźb parkowych wy-
różniała się fontanna figuralna z przedstawieniem chłopca z łabędziem autorstwa The-
odora Erdmanna Kalide.

Przedwojenne przewodniki po Brzegu promowały planty jako miejsce, w którym 
latem odbywały się koncerty, a zimą można było jeździć na łyżwach na stawie przy-
stosowanym do funkcji miejskiej ślizgawki, gdzie znajdowały się miejsca zabaw dla 
dzieci oraz obiekty gastronomiczne15.

Z realizacją brzeskich plant wiąże się również wytyczenie tzw. ulicy „ringowej” 
(obecnie ulica Bolesława Chrobrego, dawniej niem. Linden Strasse). Brzeska ulica 
okrężna powstała w latach 60. XIX wieku, po rozebraniu średniowiecznych murów 
miejskich łączyła ulice wyprowadzające ruch z miasta w kierunku Wrocławia i Opo-
la oraz place powstałe po likwidacji dwóch bram miejskich. Jej południowa strona, 
początkowo niezabudowana, obsadzona zielenią wysoką, tworzyła rodzaj promena-
dy. W późniejszym okresie po zewnętrznej stronie ulicy sytuowano obiekty użytecz-
ności publicznej16. Brzeska ulica „ringowa” swoją funkcją i zagospodarowaniem, 
choć w lokalnej skali, wpisywała się w XIX-wieczne tendencje przemian historycz-
nych struktur urbanistycznych. Wzorcowym przykładem takich przekształceń jest 
przywołany już w artykule wiedeński Ring. 

6. Układ przestrzenno-funkcjonalny plant miejskich w Brzegu

Brzeskie planty o łącznej powierzchni ok. 15 ha tworzą trzy założenia parkowe 
oddzielone od siebie głównymi ulicami miasta:
 – część północno-zachodnią: park Nadodrzański (1890) położony pomiędzy pla-

cem Bramy Wrocławskiej a placem Nad Odrą,
 – część zachodnią: park Chrobrego (1866) położony pomiędzy placem Bramy Wro-

cławskiej a ul. Armii Krajowej,
 – część południową: park Centralny (1870) położony pomiędzy ulicami Armii Kra-

jowej i Piastowską17. 
Park Nadodrzański o powierzchni ok. 4 ha stanowi północno-zachodni odcinek 

plant. Został zrealizowany jako ostatnia część inwestycji przekształcania dawnych 
terenów brzeskich fortyfikacji w miejskie ogrody. Układ kompozycyjny parku zre-
alizowano na bazie projektu promenady nadodrzańskiej z 1846 roku o charakterze 
krajobrazowym. Aleje parkowe o kolistych liniach wyznaczają rozległe polany roz-

15 J. Ilkosz, A. Wodzińska, op. cit, s. 137.
16 M.in. gmachy: sądu rejonowego (dawniej niem. Landgericht), Szkoły Podstawowej nr 3 (dawniej  

niem. Gewerbehaus, Volksschule) oraz zespół brzeskiego więzienia.
17 F. Czyżowski, Ewidencja plant miejskich w Brzegu…, op. cit., metryka parku, bs.
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mieszczone pomiędzy Odrą a zamkiem Piastów Śląskich z grupami i kępami drzew 
na obrzeżach oraz drzewami syngieltonowymi. Atrakcyjny element przestrzenny 
parku stanowi dawna Brama Odrzańska przeniesiona tu w 1895 roku (il. 2). Późno-
renesansowa budowla o kształcie portalu i płaskorzeźbionym detalu została wbudo-
wana w wał ziemny dawnego bastionu, jej częścią jest platforma widokowa. Krajo-
brazowy charakter ogrodu podkreśla lekko zróżnicowana rzeźba terenu: zagłębiona 
główna polana, wał ziemny z platformą widokową, rozległe trawniki, taras zadrze-
wiony lipami, otwarcie na Odrę oraz miejsca do wypoczynku z widokiem na rzekę18.

Urozmaiconą konfiguracją terenu odzwierciedlającą przebieg dawnej fosy wy-
różnia się park Chrobrego o powierzchni ok. 5 ha, położony pomiędzy dzisiejszy-
mi ulicami Wrocławską i Armii Krajowej. W części północnej parku utworzono staw 
przekształcając fragment fosy, w pobliżu którego powstała pergola. W południowej 
części parku pozostawiono odcinek fosy z jej skarpami i niewielkim ciekiem wodnym. 
Ścieżki poprowadzono po skarpach i dnie dawnej fosy, dostosowując ich przebieg do 
rzeźby terenu. Tę część plant cechował najbardziej naturalny i malowniczy charakter.

W latach 70. XX wieku rozpoczęto zagospodarowywanie najbardziej na południe 
wysuniętego terenu dawnej twierdzy, położonego pomiędzy dzisiejszymi ulicami Armii 

18 Ibidem, s. 20-23.

Il. 2. Park Nadodrzański. Dawna renesansowa Brama Odrzańska przeniesiona na teren 
parku pod koniec XIX w. Fot. M.E. Adamska, 2014

Ill. 2. Nadodrzański Park. Former Renaissance Odrzańska Gate displaced into the area of 
the park at the end of the 19th century. Photo by M.E. Adamska, 2014
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Krajowej i Piastowską. Park Centralny o powierzchni ok. 6 ha zrealizowano zgodnie 
z projektem rozbudowy południowej części miasta, rozszerzając środkową część zało-
żenia w kierunku południowym i przekraczając pierwotną granicę wyznaczoną lipową 
promenadą. W tej części kompozycję parku cechowało nawiązanie do układu geome-
trycznego, aleja w formie czwórliścia łączyła się z układem ścieżek o kształtach elip-
tycznym, półkolistym oraz liniowym. W ten układ wkomponowano fontannę figuralną, 
o formie kolistej, z rzeźbą chłopca z łabędziem, w centrum czwórlistnego klombu usy-
tuowano rzeźbę postaci kobiecej. Po stronach zachodniej i wschodniej geometrycznej 
części, wykorzystując dawną fosę, utworzono połączone kanałem dwa stawy: większy 
o zakrzywionym kształcie i i mniejszy wydłużony z niewielką wysepką (il. 3). Park 
Chrobrego, ostatecznie ukształtowany na przełomie XIX i XX wieku, otrzymał charak-
ter miejskiego ogrodu służącego rozrywce i wypoczynkowi, a jego układ przestrzenny 
łączył cechy krajobrazowe  z fragmentami rozwiązań geometrycznych.

7. Stopień zachowania zabytkowego układu plant miejskich

Analiza stanu zachowania zabytkowego układu plant miejskich w Brzegu po-
kazuje, że powierzchnia i granice założenia jedynie w niewielu fragmentach uległy 
zmianom19. Oryginalna kompozycja poszczególnych parków jest w znacznym stop-

19 Można tak stwierdzić porównując współczesny plan Brzegu i plan historyczny z 1928 r.

IIl. 3. Park Centralny. Fragment ukształtowany na terenie dawnej fosy. Fot. M.E. Adamska, 
2007

Ill. 3. Central Park. Part formed in the area of the former moat. Photo by M.E. Adamska, 
2007
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niu czytelna, na szczególne wyróżnienie zasługuje aleja lipowa, najstarszy element 
zabytkowego ogrodu, poprowadzona na zewnętrznym obrzeżu dawnej fosy miej-
skiej, która zachowała swój przebieg na długości 1600 m, ubytki w lipowych szpale-
rach zostały w ostatnim okresie uzupełnione nowymi nasadzeniami. 

Park Nadodrzański, choć utrzymał swój krajobrazowy charakter, uległ zmianom 
w zakresie kompozycji układu alei o kształtach łagodnych łuków. Wyróżniająca się 
w tej kompozycji rozległa polana została przecięta dwoma alejkami o odcinkowej 
formie, zanikła również forma wejściowego placyku przy placu nad Odrą, gdzie do 
1945 roku akcent przestrzenny stanowił pomnik cesarza Wilhelma I. 

Największym przekształceniom uległa kompozycja parku Chrobrego w wyniku 
lokalizacji w środkowej jego części amfiteatru, którego realizacja rozpoczęła się 
w latach 40. a zakończyła w latach 50. XX wieku. Amfiteatr zakłócił przebieg parko-
wych alei i układ cieków wodnych, zmienił ukształtowanie terenu w tej części par-
ku, ponadto ogrodzenie obiektu wraz z przynależnym terenem skutkuje całkowitym 
jego wyłączeniem z kompozycji i przestrzeni parku. W okresie powojennym staw 
położony w zachodniej części parku otrzymał kamienne obrzeże w miejsce umoc-
nień z faszyny, na części skarpy powstał taras widokowy, co zmieniło pierwotny 
charakter i nastrój tego miejsca. Inne nowe elementy zagospodarowania, m.in. beto-
nowy mostek nad ciekiem wodnym na dnie dawnej fosy, zostały właściwie skompo-
nowane z pierwotnym zagospodarowaniem. 

W układzie kompozycyjnym parku Centralnego zatarciu uległa forma klombu 
o geometrycznej formie czwórliścia, w którego centrum usytuowana była rzeźba 
dziewczęcej postaci, a współcześnie zlokalizowany jest plac zabaw. Ponadto brak 
w tym fragmencie parku krzewów i klombów kwiatowych, które podkreślałyby geo-
metryczne rozwiązania tej części założenia. W parku Centralnym został odtworzony 
jeden z istniejących do 1945 roku na terenie plant miejskich pomników – fontanna 
figuralna przedstawiająca chłopca z łabędziem. Staw o łukowym kształcie, wynika-
jącym z przebiegu dawnej fosy, w zachodniej części parku przylegającej do ulicy Ar-
mii Krajowej otrzymał podobnie jak ten w parku Chrobrego, kamienne obramienie 
oraz nową fontannę o przypadkowej formie.

Trójkątny skwer, który łączy parki Nadodrzański i Chrobrego zachował stare za-
drzewienia i aleję lipową stanowiącą jedną z jego granic, jednak lokalizacja nowego 
pomnika poświęconego żołnierzom poległym w czasie II wojny światowej, w miej-
scu zburzonego pomnika Germanii, zatarła wcześniejszy układ dróg. 

Ze zbiorczej inwentaryzacji materiału roślinnego wynika20, że prawie 64% drze-
wostanu stanowią drzewa długowieczne, co zapewnia trwałość pierwotnych założeń 
parkowych. W nasadzeniach dominują gatunki rodzime (73%), pozostałe gatunki 
są introdukowane. Planty miejskie zawierają zróżnicowany skład gatunkowy drzew 
i krzewów. Podstawę drzewostanu stanowią: lipa szerokolistna i drobnolistna, klon 
pospolity, polny i jawor, buk pospolity, grab pospolity, olsza czarna, jesion wyniosły 

20 F. Czyżowski, op. cit, s. 28-34.
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oraz kilka gatunków i odmian dębów. Wśród gatunków egzotycznych wskazać moż-
na: miłorzęba dwudzielnego, katalpę pospolitą oraz metasekwoję chińską.

8. Współczesne zagrożenia

Zniszczenia i uszkodzenia omawianych zabytkowych ogrodów można podzielić 
na trzy kategorie21:
 – wewnętrzne, związane z terenem ogrodów,
 – zewnętrzne, wynikające z warunków otoczenia ogrodów,
 – inne, wywołane sytuacją ogólną w określonym czasie.

Wśród przyczyn wewnętrznych zagrożeń, które można obserwować na terenie 
plant miejskich w Brzegu jest brak ciągłości opieki konserwatorskiej związany m.in. 
z ich wpisaniem do rejestru zabytków dopiero w 1991 roku. Obecnie planty wy-
magają zrealizowania kompleksowego programu rewitalizacji; elementy współcze-
snego wyposażenia parków są w złym stanie technicznym, również kondycja drze-
wostanu nie jest zadawalająca, wiele drzew wymaga zabiegów konserwacyjnych 
i pielęgnacyjnych. 

Kolejnym zagrożeniem wewnętrznym jest wadliwa gospodarka, w wyniku której 
wprowadza się nowe elementy programu funkcjonalnego niezgodne z zabytkowym 
układem ogrodu. W przypadku plant w Brzegu to jeszcze niemiecka decyzja o lo-
kalizacji amfiteatru na terenie parku Chrobrego skutkuje degradacją układu kom-
pozycyjnego parku i wyłączeniem znacznego terenu z całości założenia. Również 
lokalizacje placów zabaw na terenach zabytkowych parków są niewłaściwe, takie 
jak realizacja placu zabaw na obszarze dawnej geometrycznej kompozycji w parku 
Centralnym stanowiącej pierwotnie reprezentacyjny fragment tego parku. 

W związku ze specyfiką parków-plant polegającą na dużym udziale wody 
w układach kompozycyjnych, obecnej w formie stawów i innych elementów wod-
nych, ważna jest właściwa i uregulowana gospodarka wodna. W parku Centralnym 
wydłużony staw z wysepką znajdujący się po wschodniej stronie parku wymaga 
oczyszczenia i uregulowania. Brak takich działań powoduje wyraźne zamieranie ro-
snącej na wyspie zieleni wysokiej, źle wpływa na estetykę przestrzeni parku i może 
być szkodliwy dla fauny ogrodu. Deficyt uporządkowanej gospodarki spływami 
wód powierzchniowych w zróżnicowanej konfiguracji terenu plant oraz zły stan 
nawierzchni alei i schodów terenowych skutkują uszkodzeniami tych elementów 
i powstawaniem wydeptanych nowych przejść pieszych.

Lokalizacja trzech parków składających się na planty miejskie, położonych 
w zurbanizowanej tkance śródmieścia miasta, może powodować również zagrożenie 
wynikające z przyczyn zewnętrznych, z warunków otoczenia ogrodu. Stwierdzenie 

21 L. Majdecki, Ochrona i konserwacja zabytkowych założeń ogrodowych, PWN, Warszawa 1993, 
s. 144-151.
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takich zagrożeń wynikających z wpływu działalności gospodarczej, infrastruktury 
komunalnej czy skażenia atmosferycznego wymaga specjalistycznych badań.

Inne ogólne przyczyny zniszczenia i uszkodzenia zabytkowych parków wynikają 
z upływu czasu, klęsk losowych i żywiołowych, przemian tendencji artystycznych 
i teorii konserwatorskich. Analizując zagrożenia wywołane przyczynami ogólnymi, 
upływ czasu powodujący zjawisko starzenia się jest czynnikiem uniwersalnym, do-
tykającym wszystkie ogrody zabytkowe. Następujące w czasie zmiany przynależ-
ności państwowej spowodowały w 1945 roku destrukcję brzeskich parków i znisz-
czenie elementów historycznego wyposażenia. Główne niebezpieczeństwo stanowią 
również żywioły i działania wojenne. W przypadku Brzegu, miasta położonego nad 
rzeką, niebezpieczeństwo stanowi możliwość wystąpienia powodzi, zwłaszcza dla 
położonego w bezpośrednim sąsiedztwie Odry parku Nadodrzańskiego. Działania 
wojenne skutkują przerwaniem opieki konserwatorskiej, grabieżami, burzeniem 
budowli ogrodowych i wycinką drzew. Po II wojnie światowej przestały istnieć 
wszystkie monumenty i rzeźby usytuowane w parkach-plantach w Brzegu22. 

Spośród podstawowych prac konserwatorskich, które powinny zostać podjęte 
w celu eliminacji zagrożeń zabytkowej substancji plant miejskich w Brzegu wymie-
nić należy przede wszystkim działania pielęgnacyjno-konserwatorskie oraz rewalo-
ryzacyjne23.

9. Podsumowanie

Park Nadodrzański, park Chrobrego i Park Centralny składają się na planty miej-
skie w Brzegu o łącznej powierzchni ok. 15 ha i stanowią powiązany układ tere-
nów zabytkowej zieleni publicznej otaczający średniowieczny układ staromiejski. 
Brzeskie planty miejskie to krajobrazowe założenie o elementach rozwiązań geo-
metrycznych i zachowanych w dużej mierze układach przestrzennych podkreślają-
ce swoim kształtem przebieg średniowiecznych oraz nowożytnych, bastionowych 
nowożytnych systemów fortyfikacji miasta realizowanych od XVI do XVIII wieku. 
Bastionowy narys dawnego zespołu obronnego Brzegu przeznaczonego w XIX wie-
ku na zespół miejskiej zieleni został utrwalony w gwiaździstym układzie plant oraz 
wyznaczył w znacznym zakresie ich granice. Urozmaicona konfiguracja terenu oraz 
stawy – fragmenty dawnej fosy o malowniczej linii brzegowej to cechy brzeskich 
22 Całopostaciowa rzeźba kanclerza Ottona von Bismarcka na kamiennym cokole, autorstwa Victora 

Heinricha Seiferta, odsłonięta w 1908 r. przy wejściu do parku Centralnego, zniszczona po II woj-
nie światowej  i zastąpiona obeliskiem upamiętniającym trzydziestą rocznicę powstania LWP. Po-
mnik Germanii odsłonięty w 1873 r. w miejscu dawnej Bramy Wrocławskiej również zniszczono po 
II wojnie światowej, w latach 70. XX w. w tym miejscu zrealizowano Pomnik Zwycięstwa autorstwa 
Tadeusza Wencla. Kamień pamiątkowy poświęcony brzeskiemu harcmistrzowi Wincentemu Mucha 
został odsłonięty w 2010 r. przy wejściu do parku Nadodrzańskiego, w miejscu dawnej lokalizacji 
usuniętego w latach powojennych monumentalnego pomnika cesarza Wilhelma I.

23 L. Majdecki, Ochrona i konserwacja…, op. cit, s. 151-155.
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plant wynikające z z przestrzennego ukształtowania historycznych bastionowych 
fortyfikacji. Atrakcyjność i indywidualność tego parku kształtują ponadto: zróżni-
cowany gatunkowo drzewostan oraz dostępność w tkance śródmiejskiej. Elemen-
tem powiązanym m.in. systemem przejść z plantami miejskimi w Brzegu jest ulica 
„ringowa” Bolesława Chrobrego otaczająca Stare Miasto i i zrealizowana w 2 poł. 
XIX wieku w miejsce rozebranych średniowiecznych murów miejskich jako arteria 
komunikacyjna oraz reprezentacyjna promenada. 

Planty miejskie w Brzegu stanowią świadectwo historycznych etapów rozwoju 
przestrzennego miasta oraz XIX-wiecznych tendencji planistycznych w kształtowa-
niu terenów zieleni publicznej na terenach likwidowanych fortyfikacji. Przestrzeń 
parków, choć wymagająca w różnym stopniu działań pielęgnacyjnych, konserwator-
skich  i rewaloryzacyjnych, jest wartościową enklawą zieleni w mieście.

Zewnętrzna granica plant miejskich pokrywała się z z bastionowym zygzakowa-
tym narysem dawnych fortyfikacji twierdzy brzeskiej.
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NEGATYWNE SKUTKI ADAPTACJI PARKU 
REZYDENCJONALNEGO BRACI BRIGGS W MARKACH 

NA OBIEKT OGÓLNODOSTĘPNY

NEGATIVE RESULTS OF ADAPTATION OF BRIGGS 
BROTHERS RESIDENTIAL GARDEN IN MARKI TO 

PUBLIC PARK
S t r e s z c z e n i e

Przemiany struktury społecznej miast w końcu XIX wieku, narastanie potrzeb w zakresie wy-
poczynku i kontaktu z przyrodą oraz służących przeciwdziałaniu negatywnym skutkom po-
wszechnej industrializacji sprawiły, iż wiele ogrodów rezydencjonalnych przekształcono w ko-
lejnych dekadach XX wieku w parki publiczne. Jednym z przykładów działań podjętych w tym 
zakresie jest tworzony od 1883 roku jako założenie rezydencjonalne park Braci Briggs w Mar-
kach towarzyszący kompleksowi fabrycznemu, a przekazany do użytku publicznego w 2 poł. 
XX wieku. Negatywne przekształcenia, rozpoznane w kompozycji tego obiektu po zmianie 
funkcji w znacznym stopniu powielają te charakterystyczne dla typowych parków tworzonych 
w XIX wieku, z pierwotnego założenia jako publiczne. Ich zakres jest uwarunkowany zarówno 
zmianą własności, zmianą podstawowej funkcji, jak i brakiem kompleksowego podejścia na 
etapie adaptacji do nowych uwarunkowań. Negatywne skutki przekształceń parku rezyden-
cjonalnego w Markach na obiekt ogólnodostępny obejmują: zmniejszenie powierzchni par-
ku i zmiany w zagospodarowaniu, odcięcie powiązań przestrzenno-funkcjonalnych z dawną 
budowlą mieszkalną, brak czytelności w układzie i wielkości wnętrz ogrodowych, układzie 
drogowym, układzie i strukturze roślinności, powiązaniach widokowych, a także braku orygi-
nalnych elementów małej architektury i wyposażenia.

Słowa kluczowe: negatywne zmiany, park rezydencjonalny, park publiczny, park Braci Briggs, 
Marki

A b s t r a c t

The changes of communities living in towns of 19th century, increase of social recreation’s 
needs, willing to contact with the nature and counteraction results of industrialization have 
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been the reasons of many residential gardens’ transformation into public parks. The Briggs’ 
brothers park in Marki laid out since 1883 as residential is one of that examples. Created 
as a part of industrial urban complex were opened to the public in 2nd part of 20th century. 
Negative changes of that park’s composition following process of its transformation are similar 
to changes characteristic for typical parks laid primarily out as public. Their scope based 
on changes of its ownership, main functions, but also on incomplete adaptation’s processes. 
The results of negative changes concerned: reduction of park area and modification of their 
arrangement, separation of functional and spatial relations between park and palace, destruction 
of park’s interiors layout and size, roads and plants structures and arrangement, lack of original 
architectural elements and equipment.

Keywords: negative changes, residential park, public park, Briggs’ Brothers park, Marki

1. Wstęp

Rozwój cywilizacyjny postępujący w końcu XIX wieku i kontynuowany w wie-
ku XX ściśle wiązał się z przekształceniami struktur społeczności miejskiej. Tworzo-
ne do tego czasu liczne rezydencjonalne ogrody i parki zaczęły ustępować miejsca 
tym dostępnym dla wszystkich, a ich dotychczasowa ranga i udział w kształtowa-
niu krajobrazu miejskiego zaczęły stopniowo schodzić na dalszy plan. Znaczące 
miejsce w strukturze urbanistycznej miast zajęły nowo kreowane publiczne tereny 
zieleni – niewielkie skwery, reprezentacyjne promenady obsadzane rzędami drzew 
oraz rozległe nowoczesne parki otwarte dla wszystkich i umożliwiające wypoczy-
nek w przyjaznym człowiekowi przyrodniczym otoczeniu. Funkcje te, stopniowo od 
wieku XVIII, przejmowały również ogrody królewskie i rezydencjonalne przekazy-
wane początkowo sporadycznie, a dopiero później na stałe do użytku publicznego. 
Jednak przełom wieków XIX i XX to okres nasilenia tych zmian. Dalsze istnienie 
wielu parków rezydencjonalnych, tworzonych w poprzednich wiekach, uwarunko-
wane było w wielu przypadkach ich pełną adaptacją do nowych funkcji, a proces 
przekazywania tych obiektów społeczności miejskiej wiązał się z przeprowadze-
niem szeregu zmian, niepozostających bez wpływu na ich strukturę przestrzenną.

Skutki sprostania potrzebom i oczekiwaniom licznego grona użytkowników, w przy-
padku wielu tego rodzaju obiektów, mają swą kontynuację obecnie. Zakres wprowadza-
nych zmian lub ich brak wiąże się niestety często z odejściem od pierwotnych wartości, 
które dawniej reprezentowały te rezydencjonalne założenia ogrodowe. W kompozycji 
niektórych z nich, przekształconych w parki publiczne, możemy doszukać się znikomej 
liczby cech wykazujących związek z układami stworzonymi i dobrze funkcjonującymi 
w okresie ich świetności. Przykładem takiego obiektu jest park Braci Briggs w Markach, 
w którego przestrzeni i programie inicjowane są obecnie działania rewitalizacyjne.
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2. Zakres opracowania, stan badań, metody badawcze

Problematyka niniejszego opracowania porusza zagadnienia funkcjonowania 
rezydencjonalnych parków historycznych tworzonych w XIX wieku i przekształ-
conych w obiekty publiczne stanowiące jeden z ważnych elementów współczesnej 
struktury miast. Obejmuje rozpoznanie negatywnych przekształceń w zakresie ich 
kompozycji i funkcjonowania jako następstwa zmian własnościowych i udostęp-
nienia szerokiemu gronu użytkowników, mających miejsce w XX wieku, głównie 
w jego 2 połowie. Przykładem obiektu rezydencjonalnego o takiej historii jest park 
Braci Briggs w Markach. Pierwotnie powstał on jako otoczenie prywatnej siedziby 
mieszkalnej, której budowę rozpoczęto w 1883 roku w obrębie kompleksu fabrycz-
nego, a obecnie funkcjonuje jako park miejski.

Park Braci Briggs jest obiektem, dla którego nie wykonano dotychczas opra-
cowań opartych na szczegółowych analizach uwarunkowań historycznych, a prze-
kształcenia dokonywane na przestrzeni wielu lat, zwłaszcza w XX wieku, nie zostały 
udokumentowane. Kwerenda materiałów archiwalnych wykazała, że nie zachowały 
się żadne historyczne materiały kartograficzne ani opisowe zawierające dane o par-
ku, w tym o jego kompozycji. Pojedyncze zdawkowe wzmianki na temat istnienia 
parku odnaleziono w nielicznych publikacjach z końca XIX i przełomu XX wieku, 
ale większość informacji dotyczy głównie fabryki braci Briggs i rozwoju przemysłu 
w Markach1. Nieliczne pozycje wydane w 2 poł. XX wieku stanowią rozwinięcie 
informacji o rozwoju i przemianach własności braci Briggs, a wzmianki o parku 
i wzniesionym w nim pałacyku pojawiają się w nich sporadycznie2. W latach 2010– 
–2013 przeprowadzono badania służące rozpoznaniu i ocenie stanu przetrwania par-
ku Braci Briggs3. Podstawą do ich przeprowadzenia była wykonana inwentaryzacja 
szaty roślinnej, na podstawie której opracowano analizę struktury wiekowej drzewo-
stanu. Pozwoliła ona na wskazanie w obrębie parku pozostałości osi kompozycyj-
nych, częściowo popartych zachowanymi elementami dawnych układów alejowych, 
a także wyodrębnienie części z dawnych wnętrz parkowych. W odniesieniu do stanu 

1 J.J. Starożyk, Nowa fabryka sukna i kortów pod Warszawą, Tygodnik Ilustrowany, 37/1883; F. Ko-
szutski, Nasz przemysł wielki na początku XX stulecia. Obraz statystyczno-ekonomiczny, Warszawa 
1905; M. Barciński, Przemysł włókienniczy w procesie zespalania się polskiego gospodarstwa naro-
dowego, Przemysł i Handel, 1918–1928, Warszawa 1928.

2 S. Łoza, Słownik architektów i budowniczych Polaków oraz cudzoziemców w Polsce pracujących, 
Warszawa 1954; W. Puś, Przemysł włókienniczy w Królestwie Polskim w latach 1870–1900, Zeszyty 
Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, seria I, nr 5, Łódź 1976; E. Wartalska, Marki. Fabryka wraz 
z osiedlem przyfabrycznym, Dokumentacja historyczno-urbanistyczna wykonana na zlecenie Sto-
łecznej Pracowni Dokumentacji Dóbr Kultury, nr inw. N176B, Archiwum Zakładowe Wojewódzkie-
go Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie, Warszawa 1985; Paciorek Z., Marki – dzieje, tradycja, 
kultura, Wyd. POKZAL, Marki 2004.

3 A. Woźniak, K. Kimic, Koncepcja rewaloryzacji i adaptacji Parku Miejskiego w Markach, Opra-
cowanie badawczo-projektowe wykonane na zlecenie Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej Urzędu Miasta Marki, Warszawa 2013.
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istniejącego analizy objęły także m.in. rozpoznanie układu drogowego i powiązań 
widokowych.

Zakres niniejszego opracowania nawiązuje także bezpośrednio do przeprowadzo-
nych w latach 1998–2003 badań nad przekształceniami dotyczącymi kompozycji parków 
utworzonych z pierwotnego założenia jako publiczne4. Mimo różnic uwarunkowanych 
przyczynami powstania tych dwóch grup obiektów i odmiennego ich funkcjonowania 
w wersji pierwotnej – parku będącego początkowo własnością prywatną oraz parków 
pozostających od czasu powstania założeniami ogólnodostępnymi – na etapie prowa-
dzonych analiz rozpoznano wiele podobieństw. Dotyczą one zakresu przekształceń kom-
pozycji, które w obu przypadkach, zarówno parku Braci Briggs w Markach, jak i parków 
publicznych tworzonych w XIX wieku, ocenione zostały jako negatywne w skutkach 
i zadecydowały o obniżeniu wartości tych obiektów w ujęciu historycznym.

3. Historia fabryki braci Briggs i parku

Historia powstania parku rezydencjonalnego założonego w otoczeniu pałacy-
ku w Markach ściśle powiązana jest z rokiem 1883 i budową fabryki przędzalni-
czej. Angielscy przemysłowcy: Edward, Alfred i John Briggs wraz ze wspólnikiem  
Ernestem Posseltem założyli w tym mieście firmę pod nazwą „Briggs, Posselt & K.”5. 
Stanowiła ona oddział rodzinnego zakładu, którego główna siedziba o nazwie „Bri-
gella” powstała w Bradford koło Manchesteru. Położenie w Markach, zlokalizowa-
nych niedaleko Warszawy, przy drodze głównej prowadzącej na wschód (tereny te, 
będące w owym czasie w granicach Królestwa Kongresowego, pozostawały w pełnej 
zależności od Rosji) oraz sąsiedztwo niewielkiej rzeki Długiej sprawiły, że lokaliza-
cja ta sprzyjała rozwojowi branży przędzalniczej6. Wykupione od spółki „Folwark 
i cegielnie wójtostwa Marki” grunty o powierzchni 46 ha posłużyły pod budowę fa-
bryki. Projektantem obiektów i jednocześnie kierownikiem prac był Edward Lilpop. 
Równolegle z zabudowaniami fabrycznymi i towarzyszącej im osadzie robotniczej 
zainicjowano wzniesienie siedziby braci Briggs. Stanowił ją pałacyk z białej cegły, 
budowany przez kilka lat począwszy od 1884 roku, a zaprojektowany przez Anto-
niego Beilla7 w stylu eklektycznym nawiązującym do angielskiej architektury kolo-

4 K. Kimic, Wartości parków publicznych XIX wieku, mps pracy doktorskiej wykonanej pod kierun-
kiem prof. dra hab. E. Bartmana, Katedra Architektury Krajobrazu WOiAK SGGW, Warszawa 2003; 
K. Kimic, Stan zachowania i użytkowanie polskich parków publicznych XIX wieku, [w:] Przyroda 
i miasto, t. VIII, red. J. Rylke, Wyd. SGGW, Warszawa 2006, s. 39-50.

5 E. Posselt bardzo szybko wycofał się ze spółki, nastąpiło to prawdopodobnie już w latach 80. XIX wieku. 
W. Puś, Przemysł włókienniczy w Królestwie Polskim w latach 1870–1900, Zeszyty Naukowe Uni-
wersytetu Łódzkiego, seria I, nr 5, Łódź 1976, s. 18.

6 E. Wartalska, Marki..., op. cit., s. 653.
7 S. Łoza, op. cit., s. 24.
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nialnej. W jego otoczeniu wydzielono teren pod założenie parku, który zrealizowano 
w stylu krajobrazowym8, charakterystycznym dla sztuki ogrodowej tego okresu. 

Na początku 1884 roku zabudowania fabryczne ostatecznie wykończono i roz-
poczęto produkcję – początkowo nastawioną głównie na rynek rosyjski. Przedsię-
biorstwo i jego ranga, zarówno w końcu XIX wieku, jak i z dzisiejszego punktu 
widzenia, oceniane są jako niezwykle cenne. Fabryka była „jedynym, nie tylko na 
terenie Królestwa Polskiego, ale i całego Imperium Rosyjskiego, zakładem obejmu-
jącym pełny cykl produkcyjny metodą angielską. W skali europejskiej przędzalnia 
marecka miała być drugim po fabryce w Bradford zakładem tego typu”9. Stosowano 
tu wszelkie nowoczesne rozwiązania ułatwiające proces produkcji i ograniczające 
degradację środowiska10. W 1899 roku staraniem lokalnych przedsiębiorców, w tym 
braci Briggs, powstała kolej Marecka z bocznicą na terenie fabryki. Dzięki temu do-
wóz surowców i wywóz wyprodukowanej przędzy postępowały znacznie sprawniej, 
co przyczyniło się jednocześnie do dynamicznego rozwoju gospodarczego miasta11. 

Podstawą produkcji realizowanej w fabryce była wełna czesankowa i nici do wy-
robu tkanin. Z roku na rok wzrastała liczba zatrudnionych12, przez co Marki – z nie-
wielkiej podwarszawskiej wioski – przekształciły się szybko w tętniącą życiem fa-
bryczną osadę i jeden z najpotężniejszych ośrodków przemysłowych w Królestwie 
Polskim. Bracia Briggs świadomie uczestniczyli w życiu mieszkańców, wspierając 
różne inicjatywy społeczne13. Równolegle z budową hal fabrycznych powstawało 
osiedle robotnicze. Mimo braku kanalizacji osiedle było jak na owe czasy nowocze-
sne, a przy każdym domu mieszkańcy mieli możliwość założenia ogródka warzyw-
no-kwiatowego. Osiedle zostało niemal kompletnie wyposażone; posiadało wła-
sny plac targowy, sklepy, aptekę, a nawet szkołę elementarną. Przy rzece założono 
ochronkę dla dzieci, funkcjonował także przytułek dla osób starszych i niedołężnych 
oraz mały szpital z praktyką lekarską14. Cały kompleks – siedziba mieszkalna oto-
czona krajobrazowym parkiem, zabudowaniami fabrycznymi wraz z towarzyszącą 
im infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, a także osiedle robotnicze – stanowił 
rozpoznawalną w przestrzeni miejskiej kompleksowo zaprojektowaną i zrealizowa-
ną strukturę urbanistyczną.

8 Z. Paciorek, op. cit., s. 62.
9 E. Wartalska, Fabryka..., op. cit., s. 653.
10 Założona w 1893 r. elektrownia przemysłowa była pierwszą na Mazowszu i jedną z najbardziej 

nowoczesnych w Królestwie Polskim. Tu także zastosowano system automatycznej ochrony prze-
ciwpożarowej i powołano straż ogniową. Wodę wykorzystywaną do produkcji czerpano z rzeki Dłu-
giej, a ta, która do niej powracała po procesie produkcji najpierw przechodziła przez oczyszczalnię 
mechaniczną i częściowo chemiczną nie powodując zanieczyszczeń. Z. Paciorek, op. cit., s. 62.

11 Ibidem.
12 W pierwszym roku istnienia fabryki pracowało w niej ok. 600 osób, w 1886 r. już 1115, a rekordowa 

liczba zatrudnionych padła w 1893 r. i wyniosła 1752 osoby. E. Wartalska, Fabryka..., op. cit.,  s. 653, 
Z. Paciorek, op. cit., s. 66.

13 J.J. Starożyk, op. cit., s. 165.
14 Z. Paciorek, op. cit., s. 68.
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Na przełomie XIX i XX wieku w parku nastąpiły niewielkie zmiany. Obok ist-

niejącej rezydencji Briggsów wystawiono drewnianą willę – dom w stylu szwajcar-
skim. Stanowił on odważny obiekt architektoniczny, który zamieszkiwała rodzina 
Whiteheadów – późniejszych spadkobierców majątku. Budynek pomalowany na 
biało harmonizował wizualnie z pałacykiem i komponował się z tłem tworzonym 
przez zieleń otaczającego drzewostanu parkowego. Budynek ten niestety nie prze-
trwał działań II wojny światowej i nie został już nigdy odbudowany15.

W czasie I wojny światowej obniżono produkcję realizowaną w fabryce, do cze-
go przyczyniły się także wydarzenia 1917 roku i zablokowanie rosyjskich rynków 
zbytu. W czasie Bitwy Warszawskiej w sierpniu 1920 roku w zabudowaniach fa-
brycznych oraz na terenie parku stacjonowali żołnierze polscy, którzy z Marek uda-
wali się na pobliski front. W pałacyku Briggsów znajdowała się wówczas siedziba 
polskiego dowództwa16. 

W okresie międzywojennym, po śmierci w 1925 roku ostatniego z braci Briggs – Al-
freda, fabrykę odziedziczył Karol Whitehead, dotychczasowy prokurent. W tym czasie 
pozycja fabryki na rynku przemysłowym była bardzo słaba. Podczas II wojny światowej 
Niemcy wstrzymali produkcję, urządzając w halach skład broni i amunicji. Bombardo-
wania przyniosły znaczne zniszczenia większości obiektów. Do naszych czasów prze-
trwały jedynie kotłownia, turbinownia i komin. Natomiast zabudowania osiedla robotni-
czego i sam pałacyk na terenie parku praktycznie nie ucierpiały. Po zakończeniu wojny 
nastąpił okres destrukcji fabryki, w 1950 roku rozebrano bocznicę kolejową. W opusz-
czonych budynkach mieściły się magazyny i zakład stolarski, w latach 90. XX wieku 
miało tu siedzibę Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami. 

Pałacyk Briggsów do 1977 roku wynajmowała od właścicieli Szkoła Kinoope-
ratorów, a następnie placówki edukacyjne, w tym Zespół Szkół nr 1 im. Jana Pawła 
II w Markach, który dzierżawi go do dziś. W tym czasie budynek zyskał nowe, pra-
we skrzydło, zbudowano boisko i wraz z fragmentem terenu od strony południowej 
obszar ten został odseparowany od części parkowej ogrodzeniem. Pozostała część 
dawnego parku rezydencjonalnego do dziś funkcjonuje jako publiczny teren zieleni.

W 2000 roku zabudowania fabryczne zamknięto i zaczęły one popadać w ruinę. 
W 2007 roku miasto Marki odkupiło teren przemysłowy wraz z pałacykiem Brig-
gsów, parkiem oraz osiedlem, jednocześnie przejmując zarząd nad tym majątkiem. 
Wówczas powstał pomysł, by w zabudowaniach dawnej fabryki stworzyć ośrodek 
kulturalno-widowiskowy, a pałacyk przekształcić w centrum konferencyjne. Działa-
nia rewitalizacyjne dawnego majątku Briggsów prowadzone są stopniowo do dziś, 
pierwszym etapem jest adaptacja parku17.

15 Ibidem, s. 70.
16 B. Waligóra, Bój na przedmieściach Warszawy w sierpniu 1920 r., Warszawa 1934, s. 39.
17 Z. Paciorek, op. cit., s. 70.
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Il. 1. Położenie parku w relacji do wybranych elementów terenu pofabrycznego – stan obecny: A) park, B) pałac 
Briggsów wydzielony z parku, C) zabudowania pofabryczne ogrodzone murem. Opracowanie K. Kimic

Ill. 1. Localization of park with relation to selected spatial elements of postindustrial urban structure – present 
situation: A) park, B) Briggs’ palace separated from park, C) postindustrial buildings enclosed by wall. Edited by 
K. Kimic

4. Uwarunkowania formalne

Park miejski wraz z pozostałymi elementami terenu fabryki braci Briggs poło-
żony jest w centralnej części Marek, w sąsiedztwie wielu ważnych w skali miasta 
obiektów. Lokalizacja ta w znaczący sposób wpływa na dzisiejsze funkcjonowanie 
i stopień użytkowania parku, m.in. poprzez jego dostępność dla szerokiego grona 
użytkowników. Cały kompleks pofabryczny zawarty jest w obrębie: ul. Piłsudskiego 
od północnego zachodu, ul. Braci Briggsów od południowego zachodu, rzeki Długiej 
od północnego wschodu oraz prywatnych działek o zabudowie mieszkaniowej jed-
norodzinnej od południowego wschodu. Zajmuje obszar 5,3 ha (il. 1), w tym obszar 
historycznego parku otaczającego siedzibę mieszkalną braci Briggs pozostaje dziś 
w granicach objętych ochroną konserwatorską, zgodnie z wpisem oznaczonym jako 
1208 nr 363 i zajmuje powierzchnię ok. 3,5 ha. W rejestrze zabytków figuruje także 
pałacyk – wpis z dnia 16 grudnia 1982 r., nr 1208, a ochroną konserwatorską plano-
wane jest objęcie zespołu zabudowań pofabrycznych wraz z układem urbanistycznym 
centrum miasta. W parku znajduje się dziesięć pomników przyrody. Tę formę ochrony 
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uwzględniono w zapisach miejscowego planu oraz przeznaczenie parku jako terenu 
zieleni urządzonej bądź naturalnej18.

Park i jego otoczenie znajdują się w granicach Obszaru nr 1 wchodzącego w za-
kres terenów wytyczonych do działań rewitalizacyjnych w ramach Lokalnego Pro-
gramu Rewitalizacji miasta Marki na lata 2005–2013, gdzie ożywienie społeczne 
i gospodarcze miasta oraz zwiększenia potencjału turystycznego i kulturalnego tych 
terenów obejmuje m.in. wykorzystanie walorów historycznych, architektonicznych 
i przyrodniczych19.

5. Park – negatywne przekształcenia

W ramach podjętych badań przeprowadzono analizy odnoszące się do szeregu 
uwarunkowań. Objęły one analizy historyczne w relacji do chwili obecnej służące 
określeniu kierunków i zakresu przemian parku w odniesieniu do relacji z otoczeniem, 
zagospodarowania terenu, uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych i kompozycji.

Ocena stanu przetrwania parku, zwłaszcza w odniesieniu do jego cech kompo-
zycji, jest obecnie niezwykle trudna. Wynika to z faktu, że do dziś nie zachowały 
się żadne materiały opisowe i kartograficzne będące świadectwem pierwotnego pro-
jektu parku lub przemian następujących w kolejnych latach po jego założeniu, brak 
także historycznej dokumentacji fotograficznej terenu parku. Materiał pomocniczy 
stanowią jedynie zdjęcia obiektów architektonicznych. Nie przeprowadzono rów-
nież szczegółowych badań archeologicznych, które mogłyby odkryć przynajmniej 
ślady dawnego układu dróg parkowych. Z rozpoznanych elementów kompozycji, 
nawiązujących do krajobrazowego rozplanowania parku, zachowały się nieliczne, 
a na tym polu bardzo cenna jest przeprowadzona analiza dendrochronologiczna 
drzewostanu, wskazująca drzewa i grupy drzew, których wiek sugeruje związek 
z okresem powstania lub adaptacji do układu przestrzennego tego obiektu w czasie 
jego powstania20.

18 Zapisy MPZP mówią, iż ustalone jest „zagospodarowanie terenu w postaci zieleni urządzonej bądź 
naturalnej z dopuszczeniem zalesień; ustala się adaptację zieleni istniejącej, w szczególności zadrze-
wień i zakrzewień (a wzdłuż granicy rzeki Długiej przeznaczenie podstawowe stanowi zieleń izola-
cyjna). (Jako przeznaczenie podstawowe zaplanowano) drugorzędny układ drogowy; niekubaturowe 
urządzenia sportu i rekreacji.” Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Marki II Uchwa-
ła Nr XXXV/404/2002 Rady Miasta Marki z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Marki II; http://bip.marki.pl/pl/bip/uchwaly/2002_rok/
uchwala_404_2002 (dostęp: 15.06.2010).

19 Obszar ten obejmuje teren na południe od rzeki Długiej, a pozostałe granice obszaru biegną: prawą 
stroną ulicą Piłsudskiego, ulicami: Kościuszki, Skargi, Barską, Słowackiego, Jasną, Malinową, Braci 
Briggsów (do ul. Lotników). Lokalny Program Rewitalizacji miasta Marki na lata 2005–2013, http://
bip.marki.pl/pl/bip/px_0150_2009_270.pdf (dostęp: 15.06.2010).

20 A. Woźniak, K. Kimic,  op. cit.
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Negatywne przekształcenia, rozpoznane w kompozycji parku Braci Briggs 

w Markach, odnoszą się do następującego zakresu:
1. Zmiana powierzchni parku:

 – zmiana granic terenu dokonana poprzez zmniejszenie powierzchni parku – od-
cięcie fragmentu po drugiej stronie rzeki Długiej (strona północna) powiązane 
ze zmianą przeznaczenia (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; pas gruntu 
bezpośrednio przylegający do rzeki to nieużytki);

 – zmniejszenie powierzchni parku na rzecz ul. Piłsudskiego (drogi krajowej nr 8) 
biegnącej wzdłuż granicy północno-zachodniej.

2. Zmiana podziału przestrzennego i funkcjonalnego parku:
 – odseparowanie przestrzenne, funkcjonalne i wizualne poszczególnych frag-

mentów parku – wygrodzenie bezpośredniego otoczenia pałacyku (część po-
łudniowo-zachodnia z dawnym podjazdem i sąsiadująca z terenem fabryki) na 
potrzeby placówki szkolnej; zmiana funkcji i forma zagospodarowania (bu-
dowa boisk sportowych) stanowi dostosowanie terenu wyłącznie do potrzeb 
użytkowników szkoły, wpływa na brak spójności programowej kompleksu 
i nie posiada uzasadnienia kompozycyjnego;

 – likwidacja części gospodarczej (sadu) zlokalizowanego historycznie w części 
wschodniej i niewykorzystanie potencjału miejsca do wprowadzenia nowych 
funkcji;

 – zanik kontynuacji w zakresie powiązań kompozycyjnych z terenem fabryki, 
bezpośrednio przylegającym do parku, które powielają proporcje w urbani-
stycznym wymiarze kształtowania całego kompleksu fabrycznego, a nie są 
dziś czytelne w przestrzeni parku.

3. Zmiana przeznaczenia budynków:
 – ograniczenie adaptacji historycznego budynku mieszkalnego do roli obiektu 

dostępnego do użytku wyłącznie dla określonej grupy osób, a nie całej spo-
łeczności miejskiej; podejście to stanowi formę ograniczenia roli i zaprzecze-
nie idei przekształcenia kompleksu parkowego w obiekt ogólnodostępny, hi-
storycznie stanowiący ściśle powiązany kompleks parkowo-pałacowy i całość 
w ujęciu przestrzenno-funkcjonalnym (il. 2).

4. Zmiany w obrębie układu dróg: 
 – zmiana liczby i lokalizacji wejść na teren parku, w tym otwarcie i umożliwie-

nie przechodzenia na jego teren na długich odcinkach od strony północno-za-
chodniej i w południowo-wschodnim narożniku;

 – brak powiązań z dominantą przestrzenną – dawnym budynkiem mieszkalnym;
 – brak czytelności i hierarchii układu drogowego charakterystycznego dla roz-

wiązań krajobrazowych;
 – zmiana przebiegu w zakresie historycznego układu dróg wewnątrz parku – 

mimo braku materiałów kartograficznych dokumentujących kolejne okresy 
istnienia parku należy przyjąć, iż obecny układ drogowy w znacznym zakresie 
stanowi efekt współczesnego użytkowania (il. 3), w tym uwarunkowany jest 
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Il. 3. Stare drzewa – pomniki przyrody – elementy wrastające w aleję parkową. 
Fot. K. Kimic, 2014

Ill. 3. Old trees – monuments of nature – elements ingrown in park alley. Photo 
by K. Kimic, 2014

Il. 2. Pałac Briggsów wraz z bezpośrednim otoczeniem odseparowany od 
parku ogrodzeniem – teren szkoły niedostępny dla użytkowników parku. Fot. 
K. Kimic, 2014

Ill. 2. Briggs’ palace and its surroundings separated from park by enclosure – 
school area inaccessible for park’s users. Photo by K. Kimic, 2014
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tworzeniem przedeptów przecinających teren (drogi o charakterze tranzyto-
wym) i brakiem jasno ukierunkowanych wejść.

5. Zmiany w obrębie układu i struktur roślinnych:
 – brak czytelności podstawowych elementów układu i struktury roślinności 

(syngielton, grupa, masyw, aleja) skutkujący brakiem czytelności wnętrz par-
kowych (il. 4) oraz powiązań widokowych wewnętrznych i zewnętrznych, 
charakterystycznych dla rozwiązań krajobrazowych, a powodowany przez 
niekontrolowany rozwój samosiewów, brak wystarczających zabiegów pielę-
gnacyjnych, rozwój gatunków niepożądanych i in. (mający miejsce po zakoń-
czeniu II wojny światowej);

 – ubożenie składu gatunkowego roślin – zanik warstwy komponowanych krze-
wów i form kwiatowych, roślinności przywodnej, brak wymiany i dosadzeń 
w odniesieniu do wypadających egzemplarzy starodrzewu, dopuszczenie do 
rozwoju monokultur gatunkowych.

6. Zmiany w obrębie układu i funkcjonowania elementów wodnych:
 – zawężenie koryta rzeki i odseparowanie od niej parku (il. 5) uwarunkowane 

zmianą stosunków wodnych terenu oraz koniecznością wprowadzenia zabez-
pieczeń przeciwpowodziowych, w tym regulacji (wały);

 – ograniczenie dostępu do rzeki i jej drugiego brzegu – likwidacja mostków par-
kowych i towarzyszących rzece miejsc wypoczynku.

Il. 4. Drzewostan parkowy zdominowany przez samosiew powodujący zanik 
dawnych wnętrz parkowych. Fot. K. Kimic, 2014

Ill. 4. Park dominated by self-sown trees – illegible layout of former park 
interiors. Photo by K. Kimic, 2014
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Il. 5. Rzeka Długa – obecnie północno-wschodnia granica parku; element nie-
związany kompozycyjnie z parkiem. Fot. K. Kimic, 2014

Ill. 5. The Długa river – present north-east border of park; element separated 
from park’s composition. Photo by K. Kimic, 2014

7. Zmiany w zakresie wyposażenia:
 – rezygnacja z ogrodzeń;
 – brak historycznych elementów wyposażenia – nie przetrwały do dziś i nie zo-

stały również odtworzone;
 – wprowadzanie elementów współczesnych (ławki, elementy oświetlenia, kosze 

na śmieci, tablice informacyjne) nie nawiązujących charakterem i formą do 
wzorców historycznych. 

6. Podsumowanie

Negatywne przekształcenia kompozycji rozpoznane w kompozycji parku Braci 
Briggs w Markach wynikają przede wszystkim ze zmiany własności obiektu (2 poł. 
XX wieku) i ze zmiany jego wiodącej funkcji (z parku rezydencjonalnego na pu-
bliczny). To one były bezpośrednią przyczyną obecnego stanu parku, który dziś je-
dynie w niewielkim stopniu przypomina założenie krajobrazowe o określonej hie-
rarchii dróg, układzie wnętrz parkowych i charakterystycznej, złożonej strukturze 
roślinnej tworzącej unikalny krajobraz w strukturze miejskiej.

Wiele spośród ww. negatywnych zmian rozpoznanych w kompozycji obiektu po-
wtarza te charakterystyczne dla większości parków tworzonych z pierwotnego za-
łożenia jako publiczne. Dotyczy to braku czytelności w układzie i wielkości wnętrz 
ogrodowych, układzie drogowym, układzie i strukturze roślinności, powiązaniach 
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widokowych, a także braku oryginalnych elementów małej architektury i wyposaże-
nia. Jednak ze względu na to, że park Braci Briggs w Markach powstał jako obiekt 
rezydencjonalny, a dopiero z biegiem czasu został przekształcony w obiekt ogólno-
dostępny, zakres i intensywność przekształceń na etapie adaptacji do nowych funkcji 
okazały się znacznie bardziej ingerujące w jego zabytkową strukturę i jego relacje 
z otoczeniem niż w przypadku przemian typowych parków publicznych pochodzą-
cych z XIX wieku. Większość zmian ma niestety charakter nieodwracalny, a wymie-
nić tu należy przede wszystkim zmniejszenie powierzchni parku – odcięcie fragmen-
tów terenu i zmianę ich zagospodarowania, a także odcięcie funkcjonalne i zanik 
relacji w zakresie powiązań kompozycyjnych z dawną budowlą mieszkalną, co nie 
powinno mieć miejsca przy właściwej kompleksowej adaptacji obiektu. Zwłaszcza 
relacje przestrzenne z budowlą powinny zostać bezwzględnie odtworzone.

Negatywne zmiany, nawarstwiające się w kolejnych latach, głównie od 2 poł. 
XX wieku, oraz brak materiałów archiwalnych dokumentujących rozwój i kolejne 
przemiany parku wpłynęły destrukcyjnie na dzisiejszy jego obraz. Powodują one, 
że osiągnięcia epok poprzednich są w nim niemal niemożliwe do odtworzenia na 
polu badawczym, a tym samym do przywrócenia w rzeczywistości. Właściwym 
kierunkiem działań, służącym utrzymaniu i adaptacji parku do dzisiejszych po-
trzeb użytkowników, powinna być rekompozycja stanowiąca interpretację cech 
charakterystycznych dla tendencji stylowych kształtowania obiektów krajobrazo-
wych 2 poł. XIX wieku. 

Zagrożeniem dla utrzymania tego obiektu w wymiarze szerszym, wykraczającym 
poza granice samego parku, jest także brak objęcia ochroną całego kompleksu pofa-
brycznego. Do rejestru zabytków wpisane są park i pałacyk, pozostałe nieliczne za-
chowane obiekty dawnej fabryki czekają na objęcie ochroną (ale też zainicjowanie 
nowych funkcji), podobnie jak układ urbanistyczny miasta obejmujący część centralną 
z obszarem pofabrycznym. A przecież już w XIX wieku kompleks ten przez wiele lat 
pełnił rolę wizytówki miasta, wpisując się na trwałe w jego urbanistyczną strukturę 
i warunkując jego rozwój gospodarczy. Podejście kompleksowe na etapie ochrony za-
stanej substancji zabytkowej, ale też propozycji jej utrzymania i rozwoju zadecydować 
może w przypadku tej grupy obiektów o ich przetrwaniu i zyskaniu nowych wartości.

Podjęcie działań mających na celu rekompozycję parku, połączoną z jego ada-
ptacją do nowych funkcji z zachowaniem elementów pozwalających na przywró-
cenie wartości historycznych i wydobycie wartości przyrodniczych tego obiektu, 
jest szansą na jego pełniejsze zaistnienie. Kreacja przestrzeni publicznej o wyso-
kich walorach przestrzennych i funkcjonalnych pozwoli na zachowanie zarówno 
tradycji miejsca, jak i spełnienie oczekiwań dotychczasowych oraz potencjalnych 
użytkowników. 
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S t r e s z c z e n i e

Artykuł zawiera refleksje odnośnie zmieniającej się roli parków zdrojowych w następstwie ko-
mercjalizacji przestrzeni miejscowości uzdrowiskowych. Pierwotnie parki te pełniły funkcję 
instrumentu lecznictwa psychofizycznego, harmonizując przy tym wizerunek miejscowości 
uzdrowiskowych. Obecnie parki uzdrowiskowe, poprzez specyficznie pojmowaną „rewita-
lizację”, stały się przede wszystkim elementem kształtującym wizerunek tych miejscowości 
– z jednej strony na potrzeby rynku nieruchomości, z drugiej na potrzeby rynku usług tury-
stycznych. Traktowanie parków uzdrowiskowych wyłącznie jako katalizatora przemian gospo-
darczych skutkuje utratą ich wartości przyrodniczych i kulturowych. Wynika to z tego, że parki 
zdrojowe, przekształcane odpowiednio do nowych potrzeb występujących w tych specyficz-
nych jednostkach osadniczych, tracą swój kameralny charakter i stają się masowo uczęszczany-
mi przestrzeniami publicznymi. Na dodatek, zastosowanie w planowaniu przekształceń parków 
wyłącznie zasady mimikry, bez uwzględnienia nowych tendencji w sztuce ogrodowej powodu-
je, że tracą one swą pierwotną rolę czynnika ogniskującego różnorodne elementy przestrzeni 
miejscowości uzdrowiskowej i stają się pseudohistoryczną dekoracją w „teatrze codziennego 
życia”. W ten sposób deformacji i ograniczeniom rozwojowym ulega charakterystyczny dla 
parków zdrojowych język wzorów architektonicznych.

Słowa kluczowe: miasto uzdrowiskowe, wieś uzdrowiskowa, park zdrojowy, krajobraz parkowy, 
rewitalizacja, rewaloryzacja



74
A b s t r a c t

The paper contains reflections regarding the changing role of spa parks following the 
commercialization of the spas. Originally, these parks served as an instrument of psychological 
and physical treatment, while harmonizing the image of spas. Currently, spa parks by specifically 
understood “revitalization” have become primarily the part of the process of shaping the image 
of a town or a village – on one hand for the purpose of the real estate market, the other for the 
tourism market. The treatment of spa parks only as a catalyst for economic transformation 
results in the loss of their natural and cultural values. This is due to the fact that the spa parks 
converted according to the new needs in these specific settlements, lose their intimate nature and 
become highly frequented public spaces. In addition, the use in the planning of transformations 
of parks only the principle of mimicry, without taking into account new trends in the garden art 
causes, that they lose their original role of the focusing factor of elements of the spa town or 
the village, and become the pseudo decoration in the “theater of everyday life”. In this way, the 
pattern language which is characteristic for resort parks is deformed or constrained. 

Keywords: spa town, spa village, spa park, landscape of park, revitalization, restoration

1. Wprowadzenie

Miejscowości uzdrowiskowe ze względu na ich walory historyczne i krajobra-
zowe stanowią przedmiot szczególnej ochrony konserwatorskiej zarówno w odnie-
sieniu do ich założeń przestrzennych, jak i poszczególnych elementów. Jednakże 
w warunkach kryzysu, jaki dotknął lecznictwo uzdrowiskowe po restrukturyzacji 
polityczno-gospodarczej państwa1, a także silnej konkurencji na rynku usług spa 
i wellness2, dziedzictwo to zostało zagrożone. W poszukiwaniu nowych możliwości 
rozwojowych miejscowości uzdrowiskowe dokonały reorientacji swej gospodarki 
i skupiły się na obsłudze ruchu turystycznego, a także na innych funkcjach; pro-
dukcyjnej, usługowej i mieszkaniowej. Związane jest to z wykorzystaniem zasobu 
walorów przyrodniczych i kulturowych tych miejscowości w kształtowaniu tery-
torialnych „produktów turystycznych” lub w kampanii wizerunkowej podnoszącej 
atrakcyjność oferty inwestycyjnej. Obydwa te kierunki działań wyzwalają troskę 
o stan środowiska, lecz pojmowaną w specyficzny sposób. Priorytetem jest atrak-
cyjność miejsca, stąd też podejmowane są szeroko zakrojone i długofalowe prace 
rewitalizacyjne dotyczące parków uzdrowiskowych. 

Celem niniejszego artykułu jest uświadomienie walorów przyrodniczo-kultu-
rowych założeń parkowych w uzdrowiskach oraz ich znaczenia dla funkcjonowa-
nia i cech przestrzennych tych specyficznych jednostek osadniczych. Oryginalność 
i unikalność krajobrazu miejscowości uzdrowiskowych powoduje, że w procesach 
ich odnowy czynniki te traktowane są jako stymulator przemian. Związane jest to 
1 Ratujmy polskie uzdrowiska: XIII Kongres Uzdrowisk Polskich, Nałęczów 30.09–03.10.2004, 

red. A. Olkowicz, Unia Uzdrowisk Polskich, Nałęczów 2004.
2 M.K. Leniartek, Kurort versus Spa – konflikt pomiędzy tradycją a nowoczesnością, [w:] Komercja-

lizm turystyki kulturowej, red. M.K. Leniartek, Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we 
Wrocławiu, Wrocław 2003, s. 201-212.



75
z występowaniem szeregu niekorzystnych zmian miejscowości, wiodących do utraty 
wyróżniających je dotychczas historycznych cech. Znaczna skala i duża dynamika 
przemian powoduje, że podjęcie tego tematu wydaje się być potrzebne i pilne. Jako 
podstawę badań przyjęto metodę indukcyjną, polegającą na analizie dawnych mate-
riałów ikonograficznych, kartograficznych i planistycznych, a także współczesnych 
projektów przekształceń parków. Całość skonfrontowano z własnymi obserwacjami 
dokonanymi w trakcie wizji lokalnej. Zastosowano tu również metodę dedukcyjną, 
analizując założenia funkcjonalno-przestrzenne na tle zachodzących przemian go-
spodarczych i społecznych, wraz z poglądami estetycznymi. Pozwoliło to na odnie-
sienia zarówno do obowiązującej obecnie doktryny konserwatorskiej, jak i nowych 
kierunków w zakresie kształtowania krajobrazu przestrzeni publicznych.

2. Tradycyjny wzór parku zdrojowego

Architektura, urbanistyka i ruralistyka kształtowane są zgodnie z tradycyjnym ję-
zykiem wzorców. Posługiwanie się nimi pozwala specyficznej lokalnej społeczności 
kształtować środowisko w zgodzie ze swoimi potrzebami, w tym estetycznymi, jak 
i uwarunkowaniami wynikającymi z cech danego miejsca. Przekaz wzorów stanowi 
o poczuciu tożsamości grupy posługującej się tym samym kodem kulturowym. Gru-
pę tę wiążą z jej miejscem wspólne cele w kształtowaniu środowiska zamieszkania, 
jak i będące wytworem jej działalności walory krajobrazowe o zróżnicowanym cha-
rakterze, będące syntezą form przyrodniczych i antropogenicznych.

W przypadku uzdrowisk wzór architektoniczny ukształtował się w ciągu ostat-
nich dwóch wieków na bazie specyficznej formy lecznictwa balneologicznego. 
Funkcja ta realizowana była w miejscach o szczególnych walorach przyrodniczych 
i kulturowych, które miały przemożny wpływ na kształt przestrzeni uzdrowisk, 
odmiennej w stosunku do innych jednostek osadniczych. Wzorzec miejscowości 
uzdrowiskowej tak charakteryzuje Elżbieta Węcławowicz-Bilska: „(…) Podsta-
wowym elementem w kompozycji układów przestrzennych zdrojowisk jest zespół 
przyrodoleczniczy, dominujący w założeniu. Ważność funkcjonalną i kompozycyjną 
centrum uzdrowiska podkreśla reprezentacyjny charakter zarówno występujących tu 
okazałych budowli, jak i towarzyszących im zazwyczaj reprezentacyjnych układów 
zieleni, parków, rozbudowanych alei, promenad, skwerów, zieleńców, ogrodów. 
W najbliższym sąsiedztwie głównego założenia rozciągają się zwykle duże tereny 
parkowe lub parkowo-leśne uzdrowiska”3. 

Parki uzdrowiskowe miały zazwyczaj złożoną kompozycję. Występowały tu 
geometryczne założenia towarzyszące obiektom uzdrowiskowym i zlokalizowane 
w centralnych częściach parku, jak też układy swobodne w bardziej odległych 

3 E. Węcławowicz-Bilska, Uzdrowiska polskie. Zagadnienia programowo-przestrzenne, Wyd. Poli-
techniki Krakowskiej, Kraków 2008, s. 21.



76
miejscach, które przechodziły w naturalne, i dalej w otwarty krajobraz. Wnętrza 
krajobrazowe parku ograniczała oryginalna, o reprezentacyjnym charakterze ar-
chitektura obiektów uzdrowiskowych, a ich posadzkę urozmaicały dekoracyjnie 
ukształtowana zieleń i elementy małej architektury. To właśnie te cechy: repre-
zentacyjność i kompozycja w skali krajobrazu wyróżniały parki uzdrowiskowe 
od innych zielonych założeń, jak parków miejskich, skwerów, plant czy ogrodów 
botanicznych4.

3. Stymulacja poprzez rewitalizację parku

Rewitalizacja jest elementem szerszego procesu odnowy miast, obok rehabilita-
cji, rewaloryzacji, przebudowy, restrukturyzacji, modernizacji, konserwacji, sana-
cji i remontu. Proces ten ma na celu wydobycie całego miasta lub jego większych 
obszarów, w tym zespołów zabudowy historycznej, z kryzysu oraz przystosowanie 
ich do nowych i wciąż zmieniających się potrzeb mieszkańców5. Związany jest on 
z szeregiem zagadnień politycznych, prawnych, administracyjnych, ekonomicznych, 
technicznych i społecznych. Jakkolwiek dominuje pogląd, co stwierdza Eugeniusz 
Zawadzki, że: „(...) Powiązanie spraw społecznych, gospodarczych i technicznych 
w procesach rewitalizacji to nie tylko sprawa terminologiczna, ale istota zagadnie-
nia, które w odróżnieniu od tradycyjnych ujęć odnosi się do całości życia miasta, 
a nie tylko do jego formy“6, to bardzo często właśnie zmiany w zagospodarowaniu 
przestrzennym postrzegane są jako stymulator przemian strukturalnych, mający na 
celu podniesienie aktywności społeczno-gospodarczej, konkurencyjności i atrakcyj-
ności inwestycyjnej danego obszaru7.

Rewitalizacja polega na stymulacji postaw gospodarczych i społecznych 
w oparciu o istniejące zasoby materialne i społeczne. W takim przypadku, jak 
pisze Maciej Zenkteler: „(...) Fundamentem każdego projektu jest podkreślenie 
tożsamości miejsca, opartej przede wszystkim na jego lokalnym kontekście i hi-
storii. Najważniejszymi aspektami prac koncepcyjnych jest wypromowanie ruchu 
pieszego, dostępności, eksponowanie linii widokowych, bezpieczeństwo, umie-
jętne komponowanie zieleni miejskiej, wzbogacenie całości obiektami małej ar-

4 K. Łakomy, Ogrody w krajobrazach miast (cz. 2, od. XVIII do XX w.), [w:] Historyczne i współczesne 
ogrody w krajobrazie miasta, red. A. Mitkowska, K. Hodor, K. Łakomy, Czasopismo Techniczne, 
z. 6-A, rok 109, Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków 2012, s. 23-24.

5 Podręcznik rewitalizacji. Zasady, procedury i metody działania współczesnych procesów rewitaliza-
cji, GTZ Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, Institut für Wohnen und Umwelt Darmstadt, 
Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, Mefisto Editions, Warszawa 2003, s. 12.

6 E. Zawadzki, Analiza funkcjonujących programów modernizacyjnych miejskich zasobów mieszka-
niowych i użyteczności publicznej, Biuro Studiów i Ekspertyz Sejmu RP, Raport nr 164, Warszawa 
1999, http://biurose.sejm.gov.pl/teksty/r-164.htm (dostęp: 01.06.2014).

7 Z. Zuziak, Strategie rewitalizacji przestrzeni śródmiejskiej, Monografia 236, Wyd. Politechniki Kra-
kowskiej, Kraków 1998.
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chitektury, ciekawym oświetleniem i szeroko rozumianą sztuką uliczną. Działania 
koncentrują się zatem nie na budynkach lecz wyłącznie na przestrzeni publicznej”8. 
Z kolei, istotę tej przestrzeni tak wyjaśnia Małgorzata Szatan: „(...) Określenie „pu-
bliczny” odnosi się tu do faktu, iż dana część przestrzeni jest własnością wszyst-
kich mieszkańców miasta, którzy mogą zachowywać się tam w sposób swobodny, 
z uwzględnieniem jednak ograniczeń wynikających z konieczności poszanowania 
zasad współużytkowania z innymi mieszkańcami danego obszaru, a także ograni-
czeń określonych przez administratora określonego terenu. Publiczna przestrzeń 
miasta obejmuje ulice, aleje, place, skwery, parki”9.

Szczególną rolę w strukturze miejscowości uzdrowiskowych pełnią tereny zie-
leni, które są środowiskiem rekreacji kuracjuszy, turystów i stałych mieszkańców. 
Powoduje to, że stają się one przestrzeniami interakcji społecznej. Ich znaczenie 
w postrzeganiu miejscowości10, a także łatwość w dysponowaniu nimi powoduje, 
że właśnie tereny zielone, obok innych przestrzeni publicznych, traktowane są jako 
miejsca poddawane przemianom technicznym i wizerunkowym w pierwszej kolej-
ności. Zwykle polega to na pielęgnacji zieleni, odnowie i wymianie zużytych obiek-
tów małej architektury11. Rzadziej rewitalizacja polega na rekompozycji rozplano-
wania parku, jego zmianach stylistycznych, wprowadzaniu współczesnych form 
małej architektury czy wyposażaniu parku w obiekty sztuki12. Bywa też, że park 
zostaje sprowadzony do roli znaku wyróżniającego nową funkcję, co przykładowo 
ma miejsce w przypadku technopolis13.

4. Rewitalizacja parków zdrojowych ziemi kłodzkiej

Na wykazującym pewną autonomiczność pod względem geograficznym i kul-
turowym obszarze ziemi kłodzkiej, na pograniczu śląsko-czeskim znajduje się pięć 
uzdrowisk, z których cztery: Polanica-Zdrój, Duszniki-Zrój, Kudowa-Zdrój i Lą-

8 M. Zenkteler, Centre Improvement Program – pomysł na rewitalizację przestrzeni publicznej, Urba-
nistyka.Info, http://www.urbanistyka.info/content/centre-improvement-program-pomys%C5%82-
na-rewitalizacj%C4%99-przestrzeni-publicznej (dostęp: 30.09.2014).

9 M. Szatan, Zanikanie przestrzeni publicznej we współczesnych miastach, Czasopismo Socjologiczne 
Palimpsest, nr 2, www.palimpsest.socjologia.uj.edu.pl (dostęp: 05.03.2012), s. 91-102.

10 E. Sutkowska, Współczesny kształt i znaczenie zieleni miejskiej jako zielonej przestrzeni publicznej 
w strukturze miasta – przestrzeń dla kreacji, Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Kraj- 
obrazowych, Oddział Lubelski PAN, Lublin 2006, s. 184-192.

11 M. Zieliński, Regeneracja czy rewitalizacja miejskiej przestrzeni publicznej?, Przestrzeń i Forma, 
15, Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Tech-
nologicznego, Szczecin 2011, s. 163-178.

12 A. Majdecka-Strzeżek, Tereny parkowe w uzdrowiskach rejonu Gór Opawskich. Wybrane przykłady 
rewaloryzacji i rozwiązań współczesnych, Czasopismo Techniczne, z. 6-A, rok 109, Wyd. Politech-
niki Krakowskiej, Kraków 2012, s. 199-211.

13 E. Węcławowicz-Bilska, „Serce miasta”, uzdrowiska, technopolis, Czasopismo Techniczne, z. 4-A, Wyd. 
Politechniki Krakowskiej, Kraków 2008, s. 231-237.
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dek-Zdrój mają status miasta, a jedno – Długopole-Zdrój jest wsią uzdrowiskową. 
Posiadają one historyczną, trwającą kilkaset lat tradycję lecznictwa uzdrowiskowe-
go, a także wybitne walory krajobrazowe14. Jak wszystkie polskie uzdrowiska, po-
szukują one nowych bodźców prorozwojowych. W tym przypadku za stymulator 
przemian uznano rewitalizację parków zdrojowych, która ma przynieść odnowę tych 
przestrzeni otwartych oraz ożywić życie społeczno-gospodarcze całych miejscowo-
ści. Niesie to za sobą poważne konsekwencje dla dziedzictwa przyrodniczo-kulturo-
wego będącego we władaniu społeczności zamieszkujących te miejscowości.

Parki zdrojowe w Polanicy-Zdroju, dawnej wsi, założone zostały na początku 
XX wieku i obecnie stanowią centralny element rozplanowania miasta15. Obecnie 
system składa się z pięciu charakterystycznych części: parku Centralnego, parku 
Leśnego, parku Józefa, parku Szachowego i parku Sanatoryjnego, o łącznej po-
wierzchni 12,97 ha, z czego 9,23 ha znajduje się w zarządzie Urzędu Miejskiego 
w Polanicy-Zdroju, a 3,73 ha przedsiębiorstwa Zespołu Uzdrowisk Kłodzkich S.A. 
Na obszarze zespołu parkowego znajduje się 1820 drzew, wśród których najliczniej 
reprezentowane są: lipy, klony, graby, jarzęby, kasztanowce i jesiony. Występują tu 
też rzadkie osobliwości dendrologiczne i drzewa egzotyczne. Elementami zespołu 
krajobrazowego parków są nowy dom zdrojowy „Wielka Pieniawa”, pijalnia i hala 
spacerowa, teatr zdrojowy i drewniana muszla koncertowa. Całość spina główna 
promenada powiązana z siecią alejek i ścieżek. Założenie ze względu na wartości 
przyrodnicze oraz unikatowy rodzaj kompozycji objęte jest od 1991 roku ochroną 
konserwatorską16, a piętnaście drzew uzyskało status pomników przyrody17.

Rewaloryzacja zabytkowego zespołu parków zdrojowych, przeprowadzona w la-
tach 2008–2011, obejmowała odnowę parków Szachowego, Józefa, i Różaneczników, 
a także część centralną parku przy muszli koncertowej18. Jej celem było przywrócenie 
historycznego układu parku, poprawa jego integralności poprzez utworzenie powiązań 
funkcjonalno-przestrzennych pomiędzy parkami i izolowanie ich od elementów ob-
cych funkcjonalnie i estetycznie, przy jednoczesnym otwarciu na elementy atrakcyjne 
krajobrazowo. Zgodnie z tymi założeniami wykonano brukową nawierzchnię alejek 

14 Zdroje Ziemi Kłodzkiej. Historia, przyroda, kultura, przyszłość, red. W. Ciężkowski, J. Dębicki, 
R. Gładkiewicz, Uniwersytet Wrocławski, Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych, 
Muzeum Ziemi Kłodzkiej, Wrocław–Kłodzko 2000.

15 Słownik geografii turystycznej Sudetów, T. 15 Kotlina Kłodzka i Rów Górnej Nysy, red. M. Staffa, 
Wyd. I-Bis, Wrocław 1994, s. 346-354.

16 Park zdrojowy, 1906, nr rej.: 493/1344/WŁ z 17.07.1991; teatr zdrojowy, 1925, ul. Parkowa 2, nr rej.: 
494/1412/WŁ z 29.08.1994; dom zdrojowy, 1911, ul. Parkowa 4, nr rej.: 492/1413/WŁ z 29.08.1994; 
Wykaz zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków – stan na 30 czerwca 2014 r., Na-
rodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa, s. 82, http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki-w-
-Polsce/rejestr-zabytkow/zestawienia-zabytkow-nieruchomych/stan%20na%2030%20czerwca%20
2014/DLN-rej.pdf (dostęp: 24.09.2014).

17 Uchwała nr 264/XLIII/97 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z 24.06.1997 r., ze zm.
18 Projekt Przebudowa Parku Zdrojowego w Polanicy Zdroju wraz z dostosowaniem do potrzeb osób 

niepełnosprawnych, Architektoniczna Pracownia Projektowa Jerzy Kielar, Kłodzko 2009.
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parkowych i placów, uzupełniono szpalery drzew, wprowadzono zieleń ozdobną, zmo-
dernizowano muszlę koncertową, wzniesiono belweder i pawilon ogrodowy, ustawio-
no takie elementy małej architektury, jak platforma widokowa, schody terenowe, fon-
tanny, ławki i latarnie19. W latach 2008–2014 poprowadzono w parku Leśnym ścieżki 
łączące stanowiska zieleni o charakterze dydaktycznym20. 

Zmiany wizerunkowe parków zdrojowych przyniosły ożywienie w sferze gospo-
darczej miasta przejawiające się zainteresowaniem inwestorów w kwestii modernizacji 
budynków znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie parków, jak i wzrostem ruchu 
turystycznego o charakterze wypoczynkowym i poznawczym. Miały one również po-
zytywny oddźwięk w sferze społecznej, bowiem parki stały się dla mieszkańców prze-
strzeniami publicznymi rekompensującymi im brak w tym mieście tradycyjnego rynku. 
Należy zauważyć, że pewnym negatywem rewitalizacji parków w Polanicy-Zdroju jest 
utrata spójności kompozycyjnej zespołu krajobrazowego poprzez wprowadzenie do nie-
go melanżu stylistycznego, jaki reprezentują zestawione ze sobą historyzujące i współ-

19 Praca nagrodzona pierwszym miejscem w konkursie „Przyjazna Przestrzeń Publiczna”, który towa-
rzyszył pierwszemu Dolnośląskiemu Festiwalowi Architektury w 2011 r. zorganizowanemu przez 
Stowarzyszenie Architektów Polskich O. Wrocław i Stowarzyszenie Urbanistów Polskich O. Wro-
cław. „Nagroda za twórczy dialog prowadzony w historycznej strukturze miasta, finezję w kon-
tynuacji wartości kulturowych wyznaczonych przez dzieła autorstwa Dernburga, prostotę użytych 
środków, dbałość o kontekst przestrzenny i detal urbanistyczny”, http://www.polanica.pl/aktualnosc-
-448-Rewitalizacja_Parku_Zdrojowego_projekt_i_realizacja____laureat_pierwszej_nagrody_na_
Dolnoslaskim_Festiwalu_Architektury.html (dostęp: 24.09.2014).

20 Projekt budowlany zagospodarowania terenu Parku Leśnego w Polanicy Zdroju, Wojewódzkie Biu-
ro Projektów w Kłodzku Sp. z o. o., arch. Jerzy Zaleśny,  2008; Projekt wykonawczy Budowa ścieżek 
edukacji ekologicznej na terenie Parku Leśnego w Polanicy-Zdroju, Pracownia Studialno-Projekto-
wa Instytutu Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, zieleń: Elżbieta 
Szopińska, Anna Pochwała, Anna Popów-Nowicka, architektura: Justyna Zygmunt-Rubaszek, Kata-
rzyna Zych-Głuszyńska, 2012.

Il. 1. Park zdrojowy w Polanicy-Zdroju. Fot. M.K. Leniartek, 2014

Ill. 1. Spa park in Polanica-Zdrój. Photo by M.K. Leniartek, 2014
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czesne formy pawilonów ogrodowych, fontann, elementów małej architektury, a także 
„naiwne” rzeźby figuralne. Brak tu jakichkolwiek odniesień do najnowszych kierunków 
w kształtowaniu założeń ogrodowych zorientowanych na ekologię i sztukę21.

Park zdrojowy w Dusznikach-Zdroju rozplanowany został w początkach XIX 
wieku jako samodzielne regularne założenie z promenadami i placami, połączone ze 
średniowiecznym miastem obustronnie obsadzoną drzewami aleją o długości niespeł-
na kilometra22. Na przestrzeni XIX wieku został on poszerzony i przebudowany, a przy 
drodze do Podgórza powstał kolejny, swobodny park z altaną i stawem gondolowym 
z wysepką23. Obecnie założenie o powierzchni 5,4 ha stanowi własność Gminy Dusz-
niki-Zdrój i znajduje się w zarządzie Zespołu Uzdrowisk Kłodzkich S.A. Wnętrze kra-
jobrazowe parku ograniczają zabytkowe: teatr zdrojowy, pijalnia wód mineralnych, 
zakład przyrodoleczniczy i szpital uzdrowiskowy „Jan Kazimierz”. Jego centrum 
zajmują geometrycznie zakomponowane partery kwiatowe z czterema fontannami. 
Trawniki podkreślone żywopłotami urozmaicają trzydzieści dwa drzewa, w tym: lipy 
drobnolistne, klony pospolite, jawory, kasztanowce, klon palmowy purpurowy, buk 
pospolity (odmiana wąskolistna), cyprysik nutkajski i jedlica Douglasa24. Ze względu 
na jego walory historyczne park został objęty ochroną konserwatorską25, a sześć spo-
śród drzew zostało zarejestrowanych jako pomniki przyrody26.

Rewaloryzację parku rozpoczęto w 1998 roku, kiedy po powodzi wykonano nową 
brukową nawierzchnię ścieżek i placów, wykonano cięcia pielęgnacyjne drzew, dosa-
dzono nowe drzewa i krzewy, założono partery kwiatowe. Założono wówczas także 
ogród fenologiczny o powierzchni pięciu arów i zbudowano system nawadniający. 
Park wyposażono w nowe elementy małej architektury, jak stylizowane na historycz-
ne latarnie, ławki i kosze na śmieci. Kolejne przedsięwzięcia z zakresu rewaloryzacji 
miały doraźny charakter i polegały głównie na pielęgnacji zieleni i remontach zużytych 
elementów wyposażenia parku. Jedyne większe prace wykonano w 2013 roku, kiedy 
wymieniono nawierzchnię na bruki przy muszli koncertowej i na niektórych alejkach, 
oświetlenie parkowe, ławki i kosze na śmieci. Wobec kultywowania tradycji kultural-
nej związanej z postacią Fryderyka Chopina, na potrzeby turystów zainteresowanych 
kulturą, wyeksponowano dedykowany temu kompozytorowi obelisk z 1897 roku au-
torstwa Romana Lewandowskiego i wzniesiony w 1976 roku pomnik według projektu 

21 M.K. Leniartek, Ogrody efemeryczne – od ingerencji artystycznych w przestrzeń publiczną do kom-
pozycji parkowych, Czasopismo Techniczne, z. 6-A, rok 109, Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kra-
ków 2012, s. 169-177.

22 Słownik geografii turystycznej Sudetów, T. 13 Góry Bialskie, red. M. Staffa, Wydawnictwo PTTK 
„Kraj”, Warszawa–Kraków 1992, s. 69-83.

23 R. Grzelakowski, Park Zdrojowy, Ogrody Cieniste w Dusznikach Zdroju, Ziemia Kłodzka, 166/2006, 
s. 48-50.

24 Program ochrony środowiska dla Gminy Duszniki Zdrój na lata 2005–2011 (projekt), Urząd Miejski 
w Dusznikach Zdroju, Duszniki Zdrój 2005.

25 Park zdrojowy, pocz. XIX, 2 poł. XIX, nr rej.: A/4072/1166/WŁ z 28.03.1986; teatr im. F. Chopina, 
w parku zdrojowym, XIX, nr rej.: A/4071/1458 z 27.11.1965; Wykaz zabytków…, op. cit., s. 66.

26 Zarządzenie nr 10/88 Wojewody Wałbrzyskiego z 12.03.1988 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody.



81

Jana Kucza. W ogrodzie fenologicznym umieszczono drewniane rzeźby o motywach 
dendrologicznych.

Peryferyjna lokalizacja części uzdrowiskowej miasta skutkuje tym, że władze sa-
morządowe nie postrzegają w parku zdrojowym potencjału na stymulowanie rozwo-
ju miasta. Tym niemniej, doceniając jego walory historyczne i krajobrazowe, czynią 
starania, aby utrzymać go w zadbanym stanie. W efekcie brakuje tu spektakularnych 
przemian założenia przestrzennego, a jedynie dba się o zieleń i elementy małej ar-
chitektury. Zachowawcza postawa wobec zmian krajobrazu parku udokumentowana 
jest przez ustalenia obowiązującego dla miasta Lokalnego Programu Rewitalizacji, 
w którym nie przewidziano jakichkolwiek działań na tym obszarze27.

Park zdrojowy w Kudowie-Zdroju położony jest u podnóża Parkowej Góry 
wchodzącej w skład Gór Stołowych, w centralnej części miasta28. Został on założo-
ny w końcu XVIII wieku w stylu parku krajobrazowego o charakterze secesyjnym 
i powiększony na początku XIX wieku. Obecnie park zajmuje obszar o powierzchni 
12,73 ha. Znajduje się tu 2200 drzew reprezentujących 106 odmian, w tym okazy 
drzew egzotycznych, a także krzewy rododendronów i kwiatowe dywany. Na terenie 
parku zlokalizowana jest pijalnia wód mineralnych z salą koncertową i dawny dom 
gościnny – obecnie Sanatorium „Zameczek” z 2 poł. XVIII wieku, a także secesyj-
na otwarta hala spacerowa. Osią założenia jest główna promenada prowadząca od 
domu zdrojowego z 1905 roku – obecnym sanatorium „Polonia” z teatrem zdrojo-

27 Lokalny program rewitalizacji miasta Duszniki Zdrój, Duszniki Zdrój, październik 2005, http://www.
bip.um-dusznikizdroj.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=39&idmp=22&r=r (dostęp: 26.09.2014).

28 Słownik geografii turystycznej Sudetów, T. 13, op. cit., s. 132-139.

Il. 2. Park zdrojowy w Dusznikach-Zdroju. Fot. Urząd Miasta w Dusznikach 
Zdroju, 2014

Ill. 2. Spa park in Duszniki-Zdrój. Photo by Duszniki-Zdrój City Hall, 2014
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wym, do stawu zdrojowego. Całe założenie zostało wpisane w 1986 roku do rejestru 
zabytków29, a czternaście drzew uznano za pomniki przyrody30.

Rewaloryzacja parku, rozpoczęta w 1998 roku i prowadzona etapowo do 2012 r. mia-
ła na celu odtworzenie jego układu kompozycyjnego z lat 20. XX wieku, przywrócenie 
bioróżnorodności i uratowanie starodrzewu. Realizując ten plan, dokonano zmian cech 
wnętrz krajobrazowych parku poprzez wymianę nawierzchni alejek parkowych na bru-
kową i wyposażenie parku w stylizowaną na historyczną małą architekturę. Zrekonstru-
owano halę spacerową zniszczoną w następstwie katastrofy budowlanej w 2005 roku. 
Wprowadzono też nowe elementy funkcjonalne, jak plac zabaw dla dzieci i „Ogród Mu-
zyczny” z makietami instrumentów31. Wszystkie te prace zrealizowano w ramach pro-
jektów motywowanych wzmocnieniem funkcji turystyczno-uzdrowiskowej.

Należy zauważyć, że w sprzeczności z założeniami rewitalizacji, eksponujący-
mi walory krajobrazowe parku i jego otoczenia, znalazły się dwa projekty nowych 
obiektów w bezpośrednim sąsiedztwie parku. Są to: „Kudowa Towers” – dwie wie-
że mieszczące hotele o powierzchni ponad 22 000 m², z ponad dwustu osiemdzie-
sięcioma apartamentami i bogatym programem konferencyjno-rekreacyjnym oraz 
kawiarnia zlokalizowana na tafli stawu zdrojowego32. Projekty te wyzwoliły opór 
społeczny wobec zagrożenia walorów krajobrazowych parku zdrojowego i całej 
miejscowości uzdrowiskowej33. 

Parki zdrojowe w Lądku-Zdroju stanowią część miasta, zajmującego zbocza 
i dno doliny Białej Lądeckiej34. Uzdrowisko zlokalizowano w odległości ok. jednego 
kilometra od posiadającej średniowieczny rodowód części miasta i połączone z nią 
aleją topolową. Jednym z elementów części uzdrowiskowej jest kompleks zieleni, 
w skład którego wchodzą parki: Zdrojowy – dawny Centralny, Słowackiego, Tysiąc-
lecia i Moniuszki. Osada uzdrowiskowa z systemem parków powstała prawdopo-
dobnie na przełomie XVI i XVII wieku. Potwierdzone dane dotyczą XVIII wieku, 
kiedy powstał ogród, wkrótce rozwinięty do formy parku angielskiego. Z początku 

29 Park zdrojowy położony między ulicami Moniuszki, Zdrojową i Graniczną z przyległą Górą Par-
kową 2 poł. XVIII–XX, nr rej.: 1165/WŁ z 28.03.1986; hala spacerowa w parku zdrojowym, 1906, 
nr rej.: 667/A/05 z 30.11.2005; Wykaz zabytków…, op. cit., s. 73.

30 Uchwała nr XVII/105/2000 Rady Miejskiej w Kudowie-Zdroju z 14 kwietnia 2000 r. w sprawie 
uznania za pomnik przyrody ożywionej, ze zm.

31 Projekt rewitalizacji parku: Pracownia Projektowa Architektury Krajobrazu „Przestrzeń” w Warsza-
wie, Anna Śniegucka-Pawłowska.

32 Projekt koncepcyjny „Dwie Wieże”, 2010, PAG Pracownia Architektury Tomasz Głowacki we Wrocła-
wiu; autor Tomasz Głowacki, zespół: Katarzyna Rybczyńska, Paweł Wróblewski, Agnieszka Śliwińska, 
Justyna Kleszcz, Sylwester Duda, wizualizacje: Mirek Kaczyński, zleceniodawca: Zdrojowa Invest 
z Kołobrzegu, http://www.paglowacki.pl/index.php?/komercyjne/dwie-wieze/ (dostęp: 08.10.2014).

33 L. Rój, W kudowskim Parku Zdrojowym chcą wybudować wieżowce, Gazeta.pl (dostęp: 06.08.2011), 
http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/2029020,35771,10069881.html (dostęp: 23.09.2014); M. Urba-
nek, Kudowa Towers, czyli jak nie przechodzić do historii, Gazeta.pl, http://wroclaw.gazeta.pl/wroc-
law/2029020,35771,10098109.html (dostęp: 23.09.2014).

34 Słownik geografii turystycznej Sudetów, T. 16 Masyw Śnieżnika i Góry Bialskie, red. M. Staffa, Wy-
dawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa 1993, s. 160-184. 
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XIX wieku park rozszerzono, łącząc dwa zespoły zabudowy uzdrowiskowej aleją 
modrzewiową. W tym czasie założono nowy park angielski na wzgórzu Święto-
jerskim, a w 2. poł. XIX wieku kolejny park angielski za granicą zdroju Maria35. 
W 1. połowie XX wieku wytyczono obecne założenie, tworząc oś widokową łączą-
cą zabytkowy zakład przyrodoleczniczy „Wojciech” i dawne Łazienki Fryderyka. 
Obecnie park zdrojowy zajmuje powierzchnię 1,2 ha i połączony jest XVIII-wieczną 
aleją z domem zdrojowym, muszlą koncertową i amfiteatrem, a parkiem Tysiącle-
cia o powierzchni 2,3 ha z miejską częścią Lądka-Zdroju. Założenie parkowe wraz 
z jego elementami architektonicznymi objęte jest ochroną konserwatorską36.

Zespół parków uzdrowiskowych wraz z historycznymi budowlami miasta i zdro-
ju objęty został w 2004 roku lokalnym programem rewitalizacji37, którego kierunki 
zostały uwzględnione w strategii rozwoju gminy. Realizacja programu miała pro-
wadzić do wzrostu konkurencyjności miejscowości jako uzdrowiskowej i turystycz-
35 E. Trocka-Leszczyńska, A. Tomaszewicz, Rozwój przestrzenny Lądka Zdroju, [w:] Architektura ku-

rortowa, Materiały z ogólnopolskiej konferencji „Architektura Kurortowa”, Połczyn-Zdrój, 24–25 
kwietnia 2009; z cyklu: Antikon, Towarzystwo Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego Szcze-
cin-Expo, Szczecin 2009, s. 77-90.

36 Park Moniuszki, pocz. XIX, nr rej.: A/4286/677/WŁ z 04.10.1977; park 1000-lecia, 2 poł. XIX, 
nr rej.: A/4284/ 675/WŁ z 04.10.1977; zespół budynków zdrojowych w parku zdrojowym, nr rej.: 
A/4284/1204/WŁ z 04.09.1986; pijalnia wód mineralnych, 1842, 1905; sala do spotkań towarzyskich 
(kawiarnia), ul. Orla, 1782, 1852, 1900; muszla koncertowa, 1905; wieża zegarowa, XIX, nr rej.: 
A/4288/1202/WŁ z 04.09.1986; zakład przyrodoleczniczy „Jerzy”, ul. Ostrowicza 1/2, XVIII–XX, 
nr rej.: A/4290/948/WŁ z 21.09.1983; zakład przyrodoleczniczy „Wojciech”, 1678, k. XIX, nr rej.: 
A/4301/1986 z 22.12.1971; park centralny, k. XVIII–XIX, nr rej.: A/4287/678/WŁ z 04.10.1977; 
Wykaz zabytków…, op. cit., s. 75.

37 Lokalny Program Rewitalizacji Lądka Zdroju. Okres programowania: 2004–2006 i 2007–2009, Lą-
dek Zdrój 2004, https://www.google.pl/?gws_rd=ssl#q=lokalny+program+rewitalizacja+ladka+zdro
ju&spell=1 (dostęp: 28.09.2014).

Il. 3. Park zdrojowy w Kudowie-Zdroju. Fot. M.K. Leniartek, 2014

Ill. 3. Spa park in Kudowa-Zdrój. Photo by M.K. Leniartek, 2014
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nej. Przedsięwzięcie rozłożone na dwa etapy obejmowało rewaloryzację w latach 
2006–2013 zabytkowego parku im. Jana Pawła II i parku Tysiąclecia. Polegała ona 
na wykonaniu brukowej nawierzchni ciągów komunikacji pieszej i ich oświetleniu, 
aranżacji zieleni parkowej i wprowadzeniu elementów małej architektury. W ramach 
tego projektu przebudowana została też znajdująca się w bezpośrednim sąsiedztwie 
parku ulica Cienista, którą przekształcono w aleję spacerową38.

Projekt rewaloryzacji zespołu parków w Lądku-Zdroju sprowadza się do związa-
nych z zielenią zabiegów pielęgnacyjnych oraz dotyczących stanu zagospodarowania 
prac technicznych. Brak tu jakichkolwiek przedsięwzięć z zakresu architektury kra-
jobrazu, choć należy wspomnieć, że na zlecenie przedsiębiorstwa Uzdrowiska Lądek 
– Długopole S.A. sporządzona została wcześniej koncepcja rewaloryzacji centrum 
uzdrowiska. Przewidywała ona ukształtowanie w rejonie ulicy Wolności skweru na 
planie półokręgu, z akcentem w postaci fontanny, który miał powiązać przestrzennie 
kilka znajdujących się tu budynków uzdrowiskowych. Całość założenia miały podkre-
ślać trzy aleje, połączone z innymi w parkach: Zdrojowym, Słowackiego i Tysiąclecia, 
a także z sąsiadującymi terenami sportowymi. Ten niezrealizowany projekt mógł wy-
eksponować walory krajobrazowe historycznego układu, a także wzbogacić je nowy-
mi treściami stanowiącymi swoistą kreację konserwatorską39. 

Park zdrojowy w Długopolu-Zdroju powstał jako element założenia uzdrowisko-
wego w 1 poł. XIX wieku, obok całego kompleksu zabudowy zdrojowej40. Niedługo 

38 Projekt pielęgnacji i uzupełnienia szaty roślinnej Parku Tysiąclecia w Lądku-Zdroju, Pracownia Do-
kumentacji i Projektowania Zieleni „PARK” w Bolesławcu; autorzy: Grażyna Polanica-Traczyńska 
i Andrzej Traczyński, 2006.

39 Projekt koncepcyjny: Rewaloryzacja Strefy Uzdrowiskowej. Lądek-Zdrój, Pentagram Architekci 
z Poznania. 

40 Słownik geografii turystycznej Sudetów, T. 15, op. cit., s. 103-107.

Il. 4. Park zdrojowy w Lądku-Zdroju. Fot. M.K. Leniartek, 2014

Ill. 4. Spa park in Lądek-Zdrój. Photo by M.K. Leniartek, 2014
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potem park został poszerzony i wzbogacony o pawilon gotycki, krytą halę spacerową 
z pijalnią i cukiernią oraz kolumnadę spacerową. Pod koniec XIX wieku park zdrojo-
wy powiększono włączając do niego okoliczne lasy, przedłużono lipową aleję. Powstał 
też park wschodni, a wolne tereny urządzono na cele spacerowe wyznaczając nowe 
punkty widokowe, prowadząc nowe alejki i stawiając przy nich ławki. Obecnie park 
zajmuje obszar o powierzchni 30 ha, którego środkiem biegnie wysadzana lipami i klo-
nami 600-metrowa aleja. Park posiada bogaty drzewostan, wśród którego znajdują się 
sosny, cisy, graby, buki i jawory; część z nich to pomniki przyrody. Założenie zdrojowe 
stanowi przedmiot ochrony konserwatorskiej41.

Na przełomie 2010/2011, po czterdziestu latach od ostatniej renowacji, wyko-
nano rewitalizację parku zdrojowego. Dokonano przebudowy głównego wejścia do 
parku, groty ze źródłem, widowni amfiteatru oraz romantycznego stawu. Wybudo-
wano Pawilon nad Źródłem, Altankę Kolumnową i pomost z pergolą oraz fontannę 
z siedziskami. Zmieniono nawierzchnię ścieżek, placów i punktów widokowych na 
brukową, wytyczono nowe alejki spacerowe, wprowadzono nowe oświetlenie par-
kowe, ustawiono elementy małej architektury, częściowo wymieniono drzewostan42.

Rewitalizacja parku przyniosła poprawę jego wizerunku, jednakże posłużono się 
tu wyłącznie cytatami z przeszłości. Polegało to na przeniesieniu tu zabytkowego 

41 Park uzdrowiskowy, pocz. XIX, nr rej.: 210/672/WŁ z 04.10.1977; Łazienki, ob. Zakład Przyrodo-
leczniczy „Karol”, ul. Zdrojowa 16, 1839, 1870/1871, nr rej.: 98/A/02 z 12.09.2002; hala spacerowa, 
ob. Dom Zdrojowy, drewn., ul. Wolna 2, pocz. XX, 1930; nr rej.: 282/A/04 z 10.03.2004; Wykaz 
zabytków…, op. cit., s. 63.

42 Projekt: Rewitalizacja Parku Zdrojowego w Długopolu Zdroju, „SANIMAT” Spółka Cywilna Irena 
Wojciech Wącior w Kłodzku, architektura: Kaja Lewandowska, architektura krajobrazu: Zbigniew 
Tyczyński, 2008.

Il. 5. Park zdrojowy w Długopolu-Zdroju. Fot. M.K. Leniartek, 2014

Ill. 5. Spa park in Długopol-Zdrój. Photo by M.K. Leniartek, 2014
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obiektu z innego miejsca, odtworzeniu zasad kompozycyjnych parku i odnowie jego 
elementów, jak i wprowadzeniu do niego nowych ukształtowanych na zasadzie mi-
mikry. Takie konserwatywne podejście jest zgodne z zasadami ochrony walorów 
krajobrazowych uzdrowiska i zapewni utrzymanie parku przez dłuższy czas43. Wy-
daje się jednak mało prawdopodobne, aby było w stanie stymulować rozwój tej wsi 
uzdrowiskowej jako miejscowości turystycznej w konfrontacji z silną konkurencją 
pozostałych uzdrowisk ziemi kłodzkiej. 

5. Podsumowanie

Poddawane rewitalizacji parki uzdrowiskowe traktowane są nie jak dotychczas, 
jako otwarte zielone przestrzenie, lecz jako miejsca publiczne. Ma to pozwolić na 
aktywizację tych miejscowości, zarówno poprzez zmiany funkcjonalne, jak i wize-
runkowe wybijających się na „miejskość” miejscowości uzdrowiskowych. W więk-
szości przypadków zachowane przy tym zostaje ich historyczne rozplanowanie, 
a w sytuacji, kiedy wcześniej miała miejsce ich deformacja, przywracany zostaje 
ich pierwotny układ. Wyjątek stanowią nowe układy przestrzenne, a i te mają cechy 
„kreacji konserwatorskiej”44. Natomiast brak jest nowych rozwiązań przestrzennych 
będących wyrazem nowych idei i koncepcji stylistycznych. Brakuje też będących 
uzupełnieniem takich założeń współczesnych ambitnych propozycji artystycznych 
odwołujących się do sztuki ziemi czy też instalacji artystycznych. Zamiast tego po-
jawiają się repliki lub stylizacje „trącące” często kiczem. 

Podobnie zachowawczy charakter mają rozwiązania techniczne związane z za-
gospodarowaniem przestrzeni parkowej. Ciągi komunikacyjne otrzymują z reguły 
nawierzchnię brukową, co podkreśla charakter parków jako przestrzeni publicznej 
zbliżonej do rynku. Z kolei mała architektura dobierana jest na zasadzie mimikry 
i nadaje tym miejscom cechy krajobrazowe założeń z końca XIX wieku. Nieliczne 
są przykłady nowych rozwiązań formalnych, a i te są zwykle łączone z historyzują-
cymi, co skutkuje dysonansem w krajobrazie parkowym. 

Myślenie o parkach zdrojowych jedynie w kategoriach przestrzeni publicznej 
wiedzie do powierzchownego traktowania rewitalizacji, która pomimo znacznych 
nakładów sił i środków nie przywraca walorów historycznych, a jedynie tworzy mi-
raż oryginalności. Z kolei traktowanie tych parków jako motywu wyróżniającego 
różnorodne inwestycje o charakterze komercyjnym zagraża całej historycznej struk-
turze miejscowości. Podejście to skutkuje koncentracją przeskalowanej zabudowy 

43 M.K. Leniartek, Krajobraz wsi uzdrowiskowej w warunkach antropopresji turystycznej na przykła-
dzie Długopola-Zdroju, [w:] Kultura uzdrowiskowa na Dolnym Śląsku w kontekście europejskim, 
red. B. Płonka-Syroka, A. Kaźmierczak, t. II, Quaestio, Wrocław 2013, s. 249-257.

44 Z. Myczkowski, Kreacja konserwatorska w krajobrazie kulturowym, Czasopismo Techniczne, 
z. 5-A, rok 104, Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków 2007, s. 57-59.
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usługowej na granicy z parkiem, gdzie park postrzegany jest jako tło dla architektu-
ry, a nie jako integralne środowisko przyrodniczo-kulturowe.

Zagrożenia dla krajobrazu zabytkowych parków uzdrowiskowych wiążą się też 
z brakiem lub z ograniczonym udziałem architektów krajobrazu w projektowaniu 
na potrzeby rewitalizacji. Projektowanie to stanowi domenę architektów nieposia-
dających odpowiedniego przygotowania w zakresie kształtowania terenów zieleni, 
a także inżynierów budownictwa lądowego nadmiernie eksponujących swój punkt 
widzenia w kwestii zagospodarowania wnętrz parkowych. Powoduje to kształtowa-
nie wizerunku parków na wzór współczesnych ulic i placów, pozbawionych jakich-
kolwiek odniesień do tradycyjnej sztuki kształtowania terenów zieleni. 

Rewitalizacja zabytkowych parków uzdrowiskowych może stanowić okazję do 
przywrócenia utraconych wartości historycznych oraz inspirację do wzbogacania 
ich o nowe wartości będące w harmonii z zastanymi. Warunkiem tego jest przy-
gotowanie i przeprowadzenie procesu przemian w oparciu o zasady rewaloryza-
cji kładącej znacznie większy nacisk na zachowanie treści historycznych niż do-
tychczas obowiązujące procedury. Wydaje się, że odniesienia do samej struktury 
parków, a nie tylko ich wizerunku mogą wyzwolić większą aktywność lokalnej 
społeczności ukierunkowaną na ochronę wartości historycznych i rozwój miejsco-
wości uzdrowiskowej45.
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ZIELEŃ W UKŁADZIE DONNERSMARCKHÜTTE 
A WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA KRAJOBRAZU MIASTA

DONNERSMARCKHÜTTE ESTABLISHMENT GREENERY 
AND CONTEMPORARY THREETS OF CITY LANDSCAPE

S t r e s z c z e n i e

Tematem niniejszego opracowania jest zieleń wchodząca w skład zespołu Donnersmarckhütte 
w Zabrzu. Scharakteryzowana zostanie na tle analizy urbanistycznej całości, pełnionej funkcji 
oraz krajobrazu miasta przemysłowego jaki współtworzyła. Podjęte rozważania mają na celu 
określenie znaczenia zieleni w jego strukturze przestrzenno-funkcjonalnej zarówno dawniej, jak 
i współcześnie, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów zagrożeń kompozycji krajobrazowej.
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A b s t r a c t

The article is about industrial greenery – part of establishment of Donnersmarckhütte in 
Zabrze. They will be characterized relating to analysis of the urban planning integrity, their 
function and the landscape of the industrial city which they contributed. Passed dissertations 
are aimed at determining the greenery significance in his spatial-functional structure, both 
before and in our times, with particular reference to of aspects of threats of the landscape 
composition.
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1. Wstęp 

Układ przestrzenny miasta Zabrze stanowi przykład rozwoju ośrodka miejskiego 
w oparciu o zakład przemysłowy. O ile na Górnym Śląsku w XIX wieku było to 
zjawisko dość powszechne, to przypadek tego miasta jest dość nietypowy ze wzglę-
du na dominację dwóch dużych ośrodków w centrum, z czego omawiana Donner-
smarckhütte zajęła miejsce dawnego dominum. Przepływająca przez osadę rzeka 
Bytomka, ukształtowanie terenu, liczne sztolnie w rejonie dzisiejszego centrum, po-
działy administracyjne oraz przebieg linii kolejowej – oprócz huty to kolejne ważne 
czynniki kształtujące pejzaż tego obszaru w XIX wieku. Osada Stare Zabrze rozcią-
gała się wzdłuż wspomnianej rzeczki oraz drogi łączącej Gliwice i Bytom (obecna 
zachodnia część miasta i ul. Staromiejska, a także wytyczona na początku wieku 
XIX ul. Wolności). Na jej przecięciu z drogami na południe w kierunku Katowic, 
północnego wschodu w kierunku osady Borsig, oraz na północ do Mikulczyc zlo-
kalizowane było dominium (obszar obecnego placu Teatralnego). Po jego północnej 
stronie prawdopodobnie znajdował się park, a w okolicach obecnych ul. Bytomskiej 
i Religi w kierunku zachodnim staw zamkowy1. 

Powstanie w 1843 roku kopalni „Concordia”, budowa koksowni pod tą samą 
nazwą w roku 1850, a następnie uruchomienie dwóch wielkich pieców w 1852 roku, 
zapoczątkowało proces dynamicznych przemian. W pierwszej połowie XX wieku 
obszar huty obejmował ok. 130 ha i dominował w krajobrazie miasta, co uwiecz-
nione zostało na wielu fotografiach z tamtego okresu. Proces prywatyzacji zakła-
du w latach 90. XX wieku spowodował, iż hutę zmodernizowano, część obiektów 
wyburzono, wyprzedając także tereny, które niegdyś zajmowały. Spowodowało to 
umiejscowienie na tym obszarze wielkopowierzchniowego centrum handlowego 
wraz z parkingami. Trudno obecnie jednoznacznie stwierdzić kiedy rozpoczął się 
proces degradacji kulturowo-historycznej przestrzeni w tej części Zabrza – czy wraz 
z pojawieniem się obiektów przemysłowych, czy też w latach powojennych, kiedy 
to próbowano zacierać historię tego miejsca lub pod koniec XX wieku, gdy po-
środku terenu dawnego koncernu Donnersmarcków zlokalizowano obiekt handlowy 
i rozpoczęto likwidację historycznej zabudowy huty. 

Analizując historyczną kartografię oraz ikonografię, stwierdzić można, że dawny 
zespół Donnersmarcka stanowił spójną, choć podyktowaną po części uwarunkowa-
niami lokalnymi koncepcję funkcjonalno-przestrzenną, w skład której wchodziły 
zarówno poszczególne zakłady, jak i obiekty je obsługujące, zabudowa mieszkalna, 
socjalna oraz towarzysząca całości zieleń.

1 T. Wagner, Zabrze – nieznane oblicza śląskiej architektury, Katowice–Zabrze 2003.
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2. Zakresy tematyczny, terytorialny, czasowy 

Niniejsze opracowanie dotyczy zagadnień związanych z historią rozwoju prze-
strzennego miasta Zabrze, związanego z jego uprzemysłowieniem, które nasiliło się 
w XIX wieku. Szczegółowo dotyczyć będzie obszaru dawnej huty Donnersmarck: 
jego kompozycji urbanistycznej, stref funkcjonalnych oraz układów zieleni. Istotę 
opracowania stanowić będzie określenie jej form, znaczenia w strukturze funkcjo-
nalno-przestrzennej całości oraz w systemie zieleni. Określone zostaną przemiany 
zachodzące współcześnie na omawianym obszarze wraz ze zdefiniowaniem głów-
nych zagrożeń, na jakie narażony jest ten historyczny krajobraz przemysłowy.

Zakres terytorialny obejmuje dzielnice Centrum Północ i Zandka miasta Zabrze2, 
położonego w centralnej części Konurbacji Górnośląskiej, w województwie ślą-
skim. Teren ten ogólnie wyznaczają: lina kolejowa od południa, ul. Jagiellońska od 
zachodu, ul. Hagera od wschodu oraz ul. Gdańska od północy. 

W wieku XIX obszar ten nazywany był Starym Zabrzem (centralna część) oraz 
Małym Zabrzem (obecna Zandka) i stanowił część gminy niemieckiej Zabrze le-
żącej w powiecie zabrskim (utworzonym w 1873), rejencji opolskiej (niem. Regie-
rungsbezirk Oppeln) zwyczajowo nazywanej Oberschlesien. 

Zakres czasowy analizowanego zjawiska dotyczy wieku XIX, obejmując w szcze-
gólności okres przemian wsi Zabrze w miasto przemysłowe zapoczątkowany powsta-
niem zakładu. Analizy stanu zagrożenia krajobrazu obejmują czasy współczesne.

Zieleń obszarów przemysłowych i poprzemysłowych stanowi złożoną i rozległą 
tematykę zajmującą urbanistów, architektów krajobrazu, historyków sztuki, w nie-
wielkim stopniu przebadaną3. Architektura rezydencjonalna miasta, w szczególności 
budownictwo typu willowego, nie zostało objęte dotychczas żadnym szczegółowym 
opracowaniem. 

Miasto Zabrze posiada kilka monografii, w których poruszona jest tematyka 
rozwoju przestrzennego4. Problematykę negatywnych przemian w jego przestrzeni 

2 Zabrze – prawa miejskie 1922 r., w latach 1915–1945 noszące nazwę Hindenburg O.S.
3 A. Dyraga (Wiatr), Kierunki przemian poprzemysłowych terenów zieleni urządzonej w Aglomeracji 

Górnośląskiej, rozprawa doktorska, Gliwice 2011; K. Gasidło, Zielone dziedzictwo przemysłu, [w:] 
Czasopismo Techniczne, z. 7-A, Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków 2007, s. 35-42; K. Gasidło, 
A. Wiatr, Poprzemysłowe obszary zieleni w aglomeracji górnośląskiej, III Międzynarodowa Konferen-
cja „Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych”, 7–9 października 2009, Ustroń 
2009, s. 201-209; K. Łakomy, Zieleń XIX-wiecznych górnośląskich miast i ośrodków przemysłowych 
– zarys problematyki, Architektura Krajobrazu. Studia i prezentacje, 4, Wrocław 2011, s. 52-58; A. Pan-
cewicz, Tereny zieleni jako element nowego wizerunku miast poprzemysłowych, [w:] ULAR 6. Odno-
wa krajobrazu miejskiego. Miasto – miejsca ludziom przyjazne. Idee–koncepcje–realizacje, Materiały 
Międzynarodowej Konferencji Naukowej KAiU PAN i WA PŚl., t. 1, red. N. Juzwa, A. Szulimowska-
-Ociepka, Gliwice 2012, s. 309-316; M. Walker, Zieleń w osiedlach i koloniach robotniczych, [w:] Hi-
storyczne osiedla robotnicze, Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach, s. 70-76.

4 Zabrze: dzieje miasta i okolicy, red. K. Barszczewska, Muzeum w Zabrzu, Zabrze 1970; Zabrze: 
zarys rozwoju miasta, oprac. H. Rechowicz, Śląski Instytut Naukowy w Katowicach, Wyd. Śląsk, 
Katowice 1967.
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podjął m. in. Tomasz Wagner5, natomiast kwestię istniejących form zieleni porusza 
m.in. Ewa Waryś i Katarzyna Hodor6. Dla niniejszego opracowania bardzo pomoc-
na stała się z kolei monografia nt. huty opracowana z okazji jej 50-lecia, zawie-
rająca nie tylko opis procesów wytwórczych, ale także charakterystykę struktury 
funkcjonalnej oraz poszczególnych form zabudowy7. 

Niezwykle cenne źródło wiedzy dotyczące zarówno analizowanego obszaru, jak 
i całego zjawiska stanowią materiały archiwalne, ikonografia (głównie pocztówki 
i fotografie), historyczna kartografia8, archiwalna dokumentacja budowlana znaj-
dująca się w Archiwum Urzędu Miasta Zabrze oraz dokumenty dotyczące huty ze 
zbiorów Muzeum Miasta Zabrze. Drugim kierunkiem badawczym stały się badania 
terenowe – krajobrazowe i urbanistyczne, uzupełnione analizami porównawczymi.

3. Układ funkcjonalno-przestrzenny Donnersmarckhütte 

Układ huty Donnersmarcka rozwijał się stopniowo w kolejnych latach swojej 
działalności. Największe zmiany zachodziły w obrębie samego zakładu, co zwią-
zane było z rozszerzeniem jego działalności, modernizacją procesu wytwórczego. 
Najlepiej prezentują ten proces mapy z początku wieku XIX – mapa górnicza z 1903 
roku oraz plan zamieszczony we wspomnianej już monografii z 1923 roku. Nanie-
siono na nim budynki przemysłowe i mieszkalne (odmiennie oznaczone graficznie), 
natomiast w legendzie uszeregowano je w poszczególne części struktury przemy-
słowej: kopalnię „Concordia”, zakład koksowniczy (niem. Koksanstalt), centralę 
elektryczną, zespół wielkich pieców oraz fabrykę maszyn, warsztat konstrukcji że-
laznych (niem. Eisenkonstruktionswerkstatt) i odlewnie (niem. Rohrgießerei). Mimo 
tego oczywistego pogrupowania poszczególne budowle tworzyły organizm bardziej 
funkcjonalny niż kompozycyjny, uzależniony przede wszystkim od procesu wydo-
bywczo-przetwórczego, poprzecinany sieciami komunikacji kołowej i kolejowej. 
W okresie tym miejsce dawnego folwarku zajęła bryła odlewni, na jej osi od połu-
dnia zlokalizowano zakład konstrukcji żelaznych i kuźnię kotłów, na osi północnej 
(za parkiem) kolejną odlewnię. Od strony Biskupic, po południowej stronie drogi 
do niej prowadzącej znajdowała się najbardziej zwarta grupa obiektów: fabryka ma-

5 T. Wagner, Wizja i rzeczywistość – projekty przekształceń centrum Zabrza jako przykład współcze-
snych problemów miasta postindustrialnego, Czasopismo Techniczne, z. 4-A, Wyd. Politechniki 
Krakowskiej, Kraków 2008, s. 207-212; T. Wagner, Zabrze…, op. cit.

6 Waryś E., Hodor K., Znaczenie zabytkowej zieleni w mieście Zabrze, [w:] Współczesna ranga ogro-
dów zabytkowych, red. K. Hodor, K. Łakomy, Monografia 492, Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kra-
ków 2015, s. 103-114.

7 Donnersmarckhütte 1872–1922, Denkschrift zum 50 jährigen Bestehen als Aktien-Gesellschaft, 
Vorwort C. Matschoss, Textbilder und Einbanddecken zeichnete L. Lohbauer, [Hindenburg: s.n.], 
dr. 1923 (Berlin: Druck. Max Mattisson).

8  Przede wszystkim Specialkarte der Obesrschlesischen Bergreviere, 1884, 1:10 000, APK, sygn. 174; 
Flötzkarte des Oberschlesischen Steinkohlenbecken, 1902–1903, 1:10 000 AKP, sygn. 180.
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szyn (niem. Maschinenfabrik), kuźnia (niem. Schmiede) i odlewnia (niem. Gieße-
rei), a powyżej nich zespół wielkich pieców. Dalej, w kierunku wschodnim, za bocz-
nicą kolejową znajdowała się koksownia, a za nią kopalnia. Do obiektów należących 
do zakładu zaliczono także nowy9 budynek zarządu10 oraz straż pożarną11, oba przy 
Chaussee von Hindenburg (obecna ul. Religi). 

Na omawianym planie wyodrębniono także budynki socjalno-usługowe. Zgrupowa-
ne zostały w większości na jednym obszarze, na terenie pomiędzy dawnym dominum 
a drogą do Mikulczyc – obecnym placu Teatralnym. Powstająca w latach 1901–1906 
Wohlfahrtskolonie posiadała kształt wydłużonego prostokąta, od południa zlokalizowa-
no dominującą nad całością bryłę kasyna, dalej od zachodu – dom starców, szkołę dla 
gospodyń domowych i szkołę dla dzieci (niem. Kleinkinderschule), od północy plac za-
mykał budynek pływalni. Wzdłuż drogi wiodącej do parku (obecna ul. Park Hutniczy) 
znajdowały się sala ćwiczeń, podłużny budynek biblioteki, oraz wysunięty w kierunku 
południowym dom towarowy. Na placu postawiono także willę lekarza (w narożniku po-
łudniowo-wschodnim). Pozostałe obiekty z tej grupy zlokalizowane zostały w układzie 
przemysłowym (dom noclegowy ze stołówką oraz dom towarowy z łaźnią w okolicy 
kopalni „Concordia”), w założeniu Kolonii Piaskowej (szkoła dla dzieci, pralnia, dom 
towarowy) i przy kolonii „wschodniej” (dom noclegowy).

Ostatnią grupę tworzyły zespoły zabudowy mieszkaniowej. Charakteryzowały 
się znaczną różnorodnością funkcjonalną i stylistyczną w zależności od przeznacze-
nia. W ogólnym podziale wyróżnić można budynki jednorodzinne (wille), wieloro-
dzinne oraz zamieszkania zbiorowego (tzw. domy noclegowe). Wyodrębnić można 
je poprzez analizę osób je zamieszkujących na: dyrektorskie, urzędnicze, kadry tech-
nicznej i robotnicze. 

W kolonii po zachodniej stronie zakładu najstarszą grupę tworzyły domy 
wzdłuż obecnej ul. Roberta Koźlika i Jarosława Dąbrowskiego (w większości nie-
zachowane), kolonie z początku XX wieku to zabudowania przy ul. Jagiellońskiej, 
Niedziałkowskiego, Londzina i Curie-Skłodowskiej. Starsze budynki stanowią 
przykład zabudowy typu blokowego, o prostych bryłach i ceglanych elewacjach, 
natomiast nowsze to obiekty w typie willowym z białej cegły z elementami muru 
pruskiego w partiach poddasza. Rejon ul. Curie-Skłodowskiej i Londzina tworzy 
jednorodną strukturę kompozycyjną, w pozostałych częściach zabudowa różnego 
typu przeplata się ze sobą, a układ sieci ulic związany jest jeszcze z tradycją osady 
wiejskiej. Drugi znaczący zespół mieszkaniowy zlokalizowany jest od południa 
układu przemysłowego. Nazywany jest Kolonią Piaskową (od dawniej niem. na-

9 Pierwszy budynek zarządu, w stylistyce neorenesansowej, pochodzący z ok. 1880 r., znajduje się 
w parku. Pierwotnie towarzyszył mu niewielki park od wschodu, który osłaniał go od bezpośrednie-
go sąsiedztwa hal lejniczych i wielkich pieców. 

10 Wzniesiony w 1907 r. w stylu modernizmu wg projektu berlińskich architektów Hartmanna 
i Grünewalda.

11 Powstały ok. 1907 r. w stylu historyzmu z elementami secesyjnymi, wg projektu Konrada Segnitza 
i Maxa Bogatzka.
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zwy Sandkolonie) lub popularnie Zandka. Powstawał od ok. 1905 roku i charak-
teryzuje go znaczne zróżnicowanie zabudowy będące zamysłem projektowym. 
Obiekty części urzędniczej (wzdłuż ul. Stalmacha) posiadają charakter niemiec-
kich Landhaus, o wysokich, łamanych dachach, elementach dekoracji snycerskiej, 
szachulcowej konstrukcji poddasza, zróżnicowanych bryłach i rzutach. Podobnie 
zresztą kolonia pracownicza (wzdłuż ul. Krakusa i Bończyka), ale jej budynki są 
bardziej zwarte, o jasnych ceglanych elewacjach, wśród których można wyod-
rębnić kilka powtarzających się typów zabudowy. Obie kolonie posiadały rozle-
głe ogrody wokół samych budynków, jak i na dziedzińcach kolonii pracowniczej 
(ogrody działkowe – il. 1).

Pomiędzy odlewnią a kuźnią kotłów, przy granicy dawnego folwarku (przy ka-
pliczce wyznaczającej naroże zabudowań dworskich oraz punkt przecięcia dawnych 
szlaków12) powstały dwa domy wielorodzinne. Jeden z nich zachował się do dnia 
dzisiejszego i posiada formę pałacu miejskiego, w stylistyce neorenesansu północne-
go. Z kolei w okolicach ul. Hagera, przy skrzyżowaniu dróg, również zlokalizowano 
niewielki, zróżnicowany zespół zabudowy mieszkalnej. Tworzą je dwa budynki typu 
koszarowego, dwa bliźniacze budynki wielorodzinne w typie willi (prawdopodobnie 
dla kadry technicznej), wielorodzinna willa urzędnicza w stylistyce modernistycznej 
oraz jeden budynek z jasnej cegły, także wielorodzinny, w charakterze zbliżony do 
obiektów wcześniej opisanych zespołów mieszkaniowych. 

12 T. Wagner, Zabrze..., op. cit., s. 16.

Il. 1. Kolonia Piaskowa. Fot. K. Łakomy, 2015

Ill. 1. Sand Kolonie. Photo by K. Łakomy, 2015
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4. Zespoły willowe

W omówionym powyżej zespole zlokalizowane zostały także budynki typu wil-
lowego stanowiące własność zakładu. Wyróżnić można wśród nich budynki willowe 
jednorodzinne i wielorodzinne, w tym wille dyrektorskie i dla wyższej kadry urzęd-
niczej, wille lekarza, budynki dwurodzinne dla wyższej kadry technicznej, budynki 
mieszkalne wielorodzinne w typie willowym dla wyższej kadry pracowników oraz 
budynki mieszkalne wielorodzinne w typie willowym dla robotników. 

Oprócz wyżej wspominanych już obiektów na omawianym obszarze zidentyfi-
kowano jeszcze kilka zespołów willowo-ogrodowych. Należy tu wspomnieć przede 
wszystkim o willi dyrektorskiej zlokalizowanej w parku Hutniczym, nieco w odda-
leniu od zabudowy, jednak powiązanej kompozycyjnie z placem Teatralnym oraz 
kolonią robotniczą wzdłuż ul. Skłodowskiej-Curie. Data powstania obiektu nie jest 
znana. Bryła w stylistyce neorenesansu północnego z dominującą, asymetryczną 
wieżą nakrytą czterospadowym hełmem sugerować może koniec XIX wieku (il. 2). 
W okolicy omawianego placu zlokalizowane są także kolejne wille. Pierwsza z nich 
pochodzi prawdopodobnie sprzed 1880 roku (ul. Niedziałkowskiego 1), a dane do-
tyczące jej historii i przeznaczenia nie są znane13. Posiada zwartą parterową bryłę 
nakrytą dwuspadowym dachem, z wyraźnie nowszą częścią od strony wschodniej. 
Jej stylistyka nawiązuje do rozwiązań włoskiego renesansu. Kolejne dwie, przy ul. 
ks. Józefa Londzina 3 oraz ul. Dąbrowskiego 2 powstały prawdopodobnie w tym sa-
mym czasie lub zaprojektowane zostały przez tego samego budowniczego (również 
brakuje zachowanych oryginalnych projektów), o czym świadczy ich podobieństwo 

13 Widoczna jest na mapie z 1884 roku.

Il. 2. Willa w parku Hutniczym. Fot. K. Łakomy, 2015

Ill. 2. Villa in park Hutniczy. Photo by K. Łakomy, 2015
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stylistyczne oraz rozdysponowanie wnętrz. Obie były piętrowe z użytkowym podda-
szem, o niesymetrycznym rzucie, z charakterystycznymi wykuszami i drewnianymi 
werandami oraz dekoracją szachulcową w partiach poddasza. Budynek opisywany 
w 1912 roku jako willa dyrektora Müllera został niestety przebudowany w 1964 roku 
poprzez stworzenie dodatkowej kondygnacji, zmianę połaci dachowych i usunięcie 
drewnianych detali, co zmieniło jego pierwotny charakter. Obecnie pełni funkcję bi-
blioteki, a o dawnej formie świadczą detale wystroju wewnętrznego. Budynek przy 
ul. Dąbrowskiego, obecnie będący własnością prywatną, stanowi przykład niewiel-
kiej willi w stylistyce cottage (z ang.), wpisującej się w ogólny nurt dominującej na 
terenie układu huty stylistyki.

Do omawianego układu Donnersmarcka należały jeszcze dwie wille, jednak 
z powodu braku materiałów źródłowych trudno ustalić ich czas powstania i prze-
znaczenie. Pierwsza z nich to mocno przekształcony obiekt przy ul. Kasprowicza 9. 
Niegdyś była to ostatnia grupa zabudowań należąca do omawianego założenia, skła-
dająca się z placu węglowego, zabudowań szybu Szmidt, willi z ogrodem i stawem 
oraz budynku mieszkalnego dla urzędników. Druga to niewielka willa znajdująca się 
przy ul. Boboli 4, widoczna na mapie z 1903 roku.

5. Współczesny stan zieleni 

Zieleń zlokalizowaną na dawnym obszarze huty można podzielić na dwie za-
sadnicze grupy: historyczną i współczesną. Ma ona różnorodne przeznaczenie, cha-
rakter i funkcje, jednak niezależnie od wszystkiego posiada wysoką wartość przy-
rodniczą dla miasta. Zieleń o charakterze zabytkowym stanowi dodatkową wartość 
związaną z kompozycją, tradycją i tożsamością miejsca. 

Zieleń przyuliczna odgrywała w założeniach przemysłowych znaczącą rolę. Za-
równo podkreślała elementy kompozycji, zacieniała komunikację, jak i tworzyła 
pasy izolacyjne. Kilka zachowanych układów zieleni przyulicznej może potwier-
dzać popularność tego typu nasadzeń. Najpiękniejsza aleja zlokalizowana jest przy 
ul. Kasprowicza, na wysokości dawnych Kesselhaus i tworzą ją ponad stuletnie 
platany (il. 3). Aleja platanowa stanowi także ozdobę głównej osi komunikacyjnej 
Kolonii Piaskowej – ul. Krakusa. Z kolei aleja klonowa wzdłuż ul. Dąbrowskiego 
podkreśla zgeometryzowany charakter kolonii „zachodniej”. Fragmentarycznie za-
chowane szpalery kasztanowców znajdują się na wysokości Kasprowicza 9 (przy 
dawnej willi dyrektorskiej).

Park Hutniczy stanowi przykład jedynego na Górnym Śląsku terenu zieleni 
o charakterze publicznym, przeznaczonego dla pracowników zakładu, w którym 
jednocześnie zlokalizowano dwa ważne budynki – zarząd oraz willę dyrektorską. 
Do parku prowadziły drogi zarówno od strony kolonii socjalnej, jak i bezpośrednio 
z zakładów oraz z kolonii mieszkalnej. Posiadał układ krajobrazowy, a więc możliwe 
iż przy jego zakładaniu zaadaptowano zieleń towarzyszącą dawnemu „zamkowi”. 
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Na jego terenie znajdował się rozległy plac zabaw, od strony południowej staw, na 
przecięciu ścieżek placyki, prawdopodobnie także obiekty małej architektury oraz 
budynek ogrodnictwa. Ponieważ ideowo parki tego typu wywodziły się z Volkspark, 
założyć można, iż jego wyposażanie stanowiły także inne obiekty o funkcji użytko-
wo-kulturowej. Obecnie obszar ten stanowi park miejski, o nieco zatartym układzie 
kompozycyjnym, jednak co ważne – z zachowanym pierwotnie obszarem (zlikwido-
wane zostało jedynie ogrodnictwo) oraz z drzewostanem.

Ogrody willowe omawianego układu nie zostały jeszcze szczegółowo przeba-
dane. Wynika to z braku dokumentacji archiwalnych przedstawiający ich formę, 
brak również innych przesłanek dotyczących ewentualnych form kompozycyjnych, 
a jako własność prywatna są gospodarowane w sposób niekontrolowany. Prawdopo-
dobnie nie posiadły wysokiej rangi i użytkowane były w sposób spontaniczny przez 
poszczególnych użytkowników. Przy wszystkich omawianych obiektach obszar 
dawnych ogrodów zachował się, pojawiła się dodatkowa zabudowa gospodarcza 
i place parkingowe, natomiast brakuje układów roślinnych o charakterze historycz-
nym. Jedynie przed willą Müllera zlokalizowane są dwa okazy platanów, a w ogro-
dzie willi przy ul. Niedziałkowskiego okazałe kasztanowce.

Zieleń zespołu socjalnego, które tworzyły niewielkie ogrody przy budynkach nie 
zachowała się do czasów współczesnych. Jej pozostałością są okazy pięciu plata-
nów w najbliższym otoczeniu Teatru Nowego (dawnego kasyna). Ich układ może 
świadczyć o nasadzeniu szpalerowym poprowadzonym po obu jego stronach. Ogród 
reprezentacyjny założony przy nowym zarządzie zachował swój obszar. Niestety 
jego wczesnomodernistyczny układ został zupełnie zatarty, zabiegi na drzewostanie 
prowadzone są obecnie nieprawidłowo, a nowoczesne nasadzania powodują dalsze 
zatracenie charakteru tej przestrzeni. 

Il. 3. Aleja platanowa. Fot. K. Łakomy, 2015

Ill. 3. Platanus xhispanica. Photo by K. Łakomy, 2015
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Ważny zespół zieleni stanowi także przyległy do Kolonii Piaskowej cmentarz, 

którego charakterystyka wymaga osobnego opracowania..
Na styku podziału dawne/współczesne znajdują się obszary ogrodów przydomowych, 

międzyblokowych obu osiedli, których przestrzenie nadal zajmują dawne obszary, jed-
nak z racji funkcji ich wygląd odzwierciedla współczesne potrzeby ich użytkowników.

Współcześnie widoczne są działania mające na celu rekultywację obszarów po 
dawnych zabudowaniach kopalni (po północnej stronie ul. Kasprowicza – il. 4) oraz 

Il. 4. Fragment zrewitalizowanego terenu kopalni Concordia.  
Fot. K.  Łakomy, 2015

Ill. 4. Part of revitalized area of Concordia mine.  
Photo by K. Łakomy, 2015

Il. 5. Zieleń przy dawnej willi Müllera. Fot. K. Łakomy, 2015

Ill. 5. Greenery near former Müller’s Villa. Photo by K. Łakomy, 2015
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za ul. Hagera (od wschodu) – obszar dawnej kopalni piasku i hałdy żużla – polegające 
na usuwaniu pozostałości struktur budowalnych, kształtowaniu terenu i obsadzaniu 
go roślinnością – głównie powierzchniami trawiastymi oraz nasadzeniami brzozy 
brodawkowatej. W przestrzeni pomiędzy Bytomką (i ul. Religi) a ul. Bytomską, na 
terenie częściowo po dawnym stawie zamkowym, a później miejscem zbiorników 
retencyjnych powstał kompleks sportowy MOSIR Stal Zabrze. Na miejscu odlew-
ni, warsztatu konstrukcji żelaznych i fabryki kotłów, a więc obszaru zajmowanego 
głównie przez dawny folwark, zlokalizowany został już wspominany sklep wielko-
powierzchniowy, którego zieleń ogranicza się do drobnych nasadzeń o charakterze 
tymczasowym. Nadal niezagospodarowany został teren pomiędzy ul. Kasprowicza, 
Bytomką i ul. Hagera stanowiący typowy przykład nieużytku poprzemysłowego 
z zasiedlającą go roślinnością ruderalną.

6. Podsumowanie – zagrożenia krajobrazu miasta przemysłowego 

Tematyka zieleni w zespołach o charakterze przemysłowym, a także procesy re-
waloryzacji i rekultywacji tych obszarów są istotne nie tylko ze względów przyrodni-
czych, ale także urbanistycznych, krajobrazowych i społeczno-kulturowych. Jako ele-
ment kultury epoki przemysłowej zieleń spełniała różnorodne role, od reprezentacyjnej 
(przy willach i budynkach zarządów), poprzez miejsce wypoczynku czynnego (ogrody 
przydomowe) i biernego (parki hutnicze), funkcje izolacyjne (zieleń komunikacyjna 
i techniczna), użytkowe (ogrody działkowe) i inne, towarzyszące (dydaktyczne przy 
szkołach, przedszkolach, rehabilitacyjne przy szpitalach, sakralne na cmentarzach itp). 
Niewłaściwe gospodarowanie tymi zespołami, polegające na nieprzemyślanym zastę-
powaniu zabytkowej zieleni współczesnymi dosadzeniami o charakterze niezgodnym 
z epoką, zabiegami pseudopielęgnacyjnymi (il. 5) powodują, że historyczny krajobraz 
miasta przemysłowego ulega zanikowi. Oczywiście o wiele poważniejszym proble-
mem jest prawidłowe rozdysponowanie terenów po zabudowie przemysłowej, jednak-
że zagadnienia te powinny być rozpatrywane kompleksowo. Identyfikacja zachowa-
nych i niezachowanych obszarów zieleni pozwala stwierdzić, iż tworzyły one zwarty 
system o charterze ozdobno-użytkowym. Współczesne kierunki działań dotyczące 
zagospodarowania przestrzennego omawianego obszaru oraz terenów przyległych po-
winny więc bazować na wypracowanych już rozwiązaniach, co pozwoli zarówno na 
podniesienie jakości krajobrazu, jak i na powrót do dawnych tradycji miejsca.
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ZAGROŻENIA PARKÓW I OGRODÓW 
TOWARZYSZĄCYCH HISTORYCZNYM SZPITALOM 

PSYCHIATRYCZNYM W POLSCE

THREATS TO HISTORIC MENTAL HOSPITAL GARDENS 
AND PARKS IN POLAND

S t r e s z c z e n i e

Integralną częścią szpitali psychiatrycznych XIX i początków XX wieku były specjalnie zakła-
dane w celach terapeutycznych kompozycje parkowo-ogrodowe. Często są to piękne przykłady 
krajobrazowych parków w stylu angielskim, a w Wielkiej Brytanii ich autorami bywali znani 
projektanci z epoki. Krajobrazy te trwały długo w niezmiennym stanie ze względu na izolację 
chorych psychicznie oraz społeczne odium towarzyszące zaburzeniom umysłowym. Współ-
cześnie zachowanie tego zasobu stwarza liczne problemy dla podmiotów nim zarządzających 
oraz konserwatorów ze względu na przemiany w organizacji leczenia psychiatrycznego oraz 
generalnie zarządzania obiektami zabytkowymi. W artykule na wybranych przykładach doko-
nano syntezy zagrożeń dla historycznych ogrodów założeń szpitali psychiatrycznych w Polsce 
na tle europejskim. 

Słowa kluczowe: ogrody szpitalne, ogrody historyczne, zespoły historycznych szpitali psychia-
trycznych

A b s t r a c t

Specially designed landscapes accompanied mental hospitals built in 19th and at the beginning 
of 20th century and were meant to have a significant therapeutic effect. They often are beautiful 
English landscape park examples and in Britain they were designed also by famous landscapes 
architects of that time. Social attitudes towards mental illness caused their isolation which 
protected them from change for a long time until the healthcare system reform in the UK. The 
article identifies main threats to historic psychiatric hospitals of that period in Poland referring 
to British experiences. 

Keywords: hospital gardens, historic gardens, historic mental hospitals
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1. Wstęp

Obłęd, szaleństwo, choroby umysłu i duszy były i są wciąż spychane na margines 
– w odosobnienie, do „domu wariatów”1. Nawet dziś w potocznym języku użycie 
w określonym kontekście nazwy miejscowości, w której znajduje się szpital psy-
chiatryczny kojarzy się jednoznacznie negatywnie. Pójść do Kobierzyna, do Tworek, 
wylądować w Świeciu znaczy tyle samo co w Londynie trafić „do Bedlam”2, czyli 
zakładu dla umysłowo chorych. Historia tych skojarzeń jest spowodowana ciemny-
mi stronami historii traktowania ludzi chorych psychicznie i drastycznymi metodami 
„leczniczymi” z przeszłości: więzieniem, przemocą fizyczną i upokorzeniem, szoku-
jącymi z dzisiejszego punktu widzenia (lodowate kąpiele, terapia gorączką po celo-
wym zarażeniu malarią). Rozwój psychiatrii w XIX wieku wiązał się z jednej strony 
ze zmianą podejścia do terapii i z próbą poprawy warunków leczenia, a z drugiej 
nadal zakładał izolację chorych od społeczeństwa. Ważną rolę w leczeniu miało od-
grywać specjalnie kształtowane otoczenie ogrodowe. W wielu miejscach na świecie 
w tym czasie powstawały liczne zakłady psychiatryczne – publiczne i prywatne, któ-
rych funkcje ewoluowały od przytułku do lecznicy. W Wielkiej Brytanii lokowano je 
w prawie każdym hrabstwie3. Istotny wpływ na ich kształt, architekturę i otaczający 
krajobraz miała tzw. terapia moralna (lub też leczenie umysłowe), która zakładała, 
że choroba psychiczna nie powinna być leczona środkami przemocy fizycznej4, ale 
humanitarnym traktowaniem, zmianą warunków życia, sprzyjającym otoczeniem, 
aktywnością fizyczną i stosowną pracą. Te sposoby działania propagował założo-

1 Najbliższa tej konotacji była tzw. Narrenturm (dosł. z niem. wieża głupców, błaznów – budynek na 
planie okręgu dla szaleńców w szpitalu generalnym w Wiedniu wzniesiony w 1784 roku. W pier-
wotnym zamyśle miał być to oddział leczniczy, jednak przebywali tam najciężej chorzy pobudzeni, 
których skuwano łańcuchami. Obiekt dotrwał do dzisiejszych czasów i mieści zbiory patologiczno-
-anatomiczne Muzeum Historii Naturalnej w Wiedniu, które wzmiankuje o jego przeszłości na swo-
jej witrynie internetowej w tekście dostępnym pod adresem: http://www.nhm-wien.ac.at/forschung/
anthropologie/pathologisch-anatomische_sammlung_im_narrenturm (dostęp: 02.03.2015).

2 The Bethlem Royal Hospital to najstarszy szpital psychiatryczny w Londynie działający ponad 760 lat, 
od XVII do początków XIX wieku, okryty niesławą nieludzkich praktyk na swoich pacjentach. 
Kilkakrotnie zmieniał swoją lokalizację, w klasycystycznych budynkach szpitala z 1815 roku ma 
obecnie siedzibę Imperial War Museum. Szpital gruntownie zreformowany i działający zgodnie 
ze współczesnymi standardami znajduje się w dzielnicy Bromley. Szerzej z historią tej instytucji 
można zapoznać się na jej stronie internetowej: http://www.slam.nhs.uk/about-us/art-and-history/
our-history (dostęp: 02.03.2015); także: Michel Foucault, Historia szaleństwa w dobie klasycy-
zmu, PIW, Warszawa 1987.

3 W wyniku tzw. prawa dotyczącego przytułków w hrabstwach (ang. the County Asylum Act) z 1808 roku, 
[za:] T. Bewley, Madness to Mental Illness. A History of the Royal College of Psychiatrists, London 
2008, s. 6.

4 Symboliczne uwolnienie z kajdan i łańcuchów – Jean-Baptiste Pussin (1797) w szpitalu Bicêtre, Phi-
lippe Pinel (1800) w Salpêtrière. Publikacje Pinela miały znaczący wpływ na terapię psychiatryczną 
w XIX wieku, podobnie jak prace i działalność Vincenzo Chiarugiego. 
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ny w 1796 roku przez kwakra Williama Tuke’a zakład „The Retreat5” (pol. azyl, 
zacisze, ustronie, kryjówka) oraz późniejszy Brislington House (także kwakierski, 
otwarty w 1806 roku6), których celowo kształtowany krajobraz miał wiele cech 
malowniczej posiadłości wiejskiej łączącej założenie parkowe i część użytkową7. 
W wielu przypadkach w intencji twórców tych ośrodków krajobraz miał być także 
środkiem wspomagającym powrót do zdrowia na równi ze świeżym powietrzem. 
Naturalistyczny park angielski z łagodnie poprowadzonymi ścieżkami spacerowymi 
i starannie kształtowanymi osiami widokowymi oraz dalekimi wglądami w krajo-
braz otwarty szczególnie odpowiadał na potrzeby leczenia chorób duszy. Tendencje 
obecne w sztuce ogrodowej zbiegły się z ogólnymi zmianami w zakresie budow-
nictwa szpitalnego, zwłaszcza z coraz częstszym stosowaniem układu pawilonowe-
go oddziałów, który podyktowany był także względami sanitarno-higienicznymi. 
Segregacja chorych ze względu na rodzaj schorzenia, zmiana układu pomieszczeń 
pozwalająca na ich wentylację oraz budowa pierwszych węzłów sanitarnych miały 
istotne znaczenie w dobie powszechnie panujących gruźlicy i gorączki szpitalnej8. 

Pomimo tych szlachetnych założeń rzeczywistość przytułków i zakładów dla umy-
słowo chorych, zwłaszcza tych publicznych dla najuboższych chorych, była daleka od 
warunków sanatoryjnych. Jednak brytyjskie szpitale (także i te psychiatryczne) doby 
wiktoriańskiej są przykładami pięknych i wartościowych celowo kształtowanych kra-
jobrazów. W Polsce analogiczne założenia tego rodzaju są zdecydowanie mniej licz-
ne, ale nie mniej cenne. Odniesienia do przykładów brytyjskich mają znaczenie dla 
historycznych polskich szpitali psychiatrycznych także dlatego, że idee terapii psy-
chicznej w Polsce trafiły na podatny grunt i były silnie obecne w teorii i praktyce psy-
choterapeutycznej przez cały XIX wiek9, nawet gdy przygasły w krajach pochodzenia. 
Szerszy kontekst europejski jest istotny ze względu na kształtowanie się psychiatrii 

5 Zakład działa do dziś i stosuje współczesne metody leczenia ze świadomością wartości idei, które 
przyświecały założycielom, strona zakładu: http://www.theretreatyork.org.uk (dostęp: 02.03.2015). 

6 Dane z brytyjskiego rejestru zabytków, English Heritage Register of Parks and Gardens of Spe-
cial Historic Interest: http://list.english-heritage.org.uk/resultsingle.aspx?uid=1001529 (dostęp: 
02.03.2015). 

7 Podobne idee propagował w Stanach Zjednoczonych Thomas Story Kirkbride (1809–1883), który 
w 1854 roku opublikował traktat o budownictwie szpitalnym. Tak zwany plan Kirkbride’a przez całą 
2 poł. XIX wieku był obowiązującym wzorem wznoszenia szpitali dla umysłowo chorych w Stanach 
Zjednoczonych. Plany założeń krajobrazowych dla kilku tego typu zakładów opracowywali znani 
projektanci, jak Frederick Law Olmsted i Calvert Vaux (Hudson River State Hospital for the Insane, 
1871; Buffalo State Lunatic Asylum, 1871–1895); dane za stroną internetową Ethana McElroya, pa-
sjonata architektury Kirkbride’a, który dokumentuje opuszczone i zagrożone zniszczeniem obiekty 
amerykańskich szpitali psychiatrycznych końca XIX wieku: http://www.kirkbridebuildings.com (do-
stęp: 16.09.2014).  

8 Metody antyseptyki i aseptyki, które znacznie poprawiły szanse przeżycia pacjentów zaczęto stoso-
wać od lat 60. XIX wieku.

9 M. Marcinów, B. Dobroczyński, Konceptualny rodowód psychoterapii na ziemiach polskich, Przegląd 
Psychologiczny, t. 53, nr 3, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 
2010, s. 253-265, http://www.kul.pl/files/714/nowy_folder/3.53.2010_art.1.pdf  (dostęp: 02.03.2015).
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jako dyscypliny naukowej w początkach XX wieku na całym kontynencie (wybitni 
psychiatrzy, ich teorie, publikacje, międzynarodowe zjazdy psychiatrów) i idącą za 
tym współpracę projektantów i lekarzy, która miała szczególne znaczenie dla kształto-
wania się tego rodzaju założeń i wynikała z licznych podróży studialnych10.

W tym czasie w objętej zaborami Polsce budowano zakłady dla umysłowo i nerwo-
wo chorych zgodnie z regulacjami prawnymi obowiązującymi od połowy XIX wieku 
w państwach zaborczych. Wcześniej opiekę sprawowały w tym zakresie najczęściej 
szpitale i przytułki zakonne. Najgęstsza sieć tego typu szpitali powstała w zaborze 
pruskim (zarówno na Pomorzu: Świecie, Kocborowo, jak i w Poznańskiem: Owińska, 
Kościan, Obrzyce, a także na Śląsku: Bolesławiec, Rybnik, Lubiąż). Duże kompeten-
cje w zakresie powoływania i finansowania instytucji opiekuńczych, w tym także dla 
umysłowo chorych, miał kształtujący się wtedy samorząd lokalny11. 

Mimo że w obrębie Monarchii Austrowęgierskiej istniała sieć zakładów opieki i le-
czenia chorych psychicznie12, to w Galicji długo jedynym dużym zakładem psychia-
trycznym był Kulparków we Lwowie. W Warszawie działał Szpital im. św. Jana Bożego 
o bardzo długiej tradycji, a następnie powstał zakład w Tworkach (w latach 1888–1891), 
w którym wśród  pierwszy lekarzy znalazł się dr Rafał Radziwiłłowicz13. Po 1900 roku 
powstały, także z udziałem polskich psychiatrów, dwa znaczące szpitale dla nerwowo 
i umysłowo chorych: Kochanówka pod Łodzią (1902 rok, założyciel dr Jan Mazurkie-
wicz) oraz najnowocześniejszy ze wszystkich i wyróżniający się pod względem kom-
pozycji krajobrazowej Kobierzyn (uchwała o zakupie gruntów w 1907 roku, otwarcie 
dopiero w 1917 roku14, pierwszy dyrektor – dr Jan Mazurkiewicz). 

10 Lekarze psychiatrzy często podejmowali podróże do zagranicznych ośrodków, aby odbywać sta-
że naukowe i kliniczne doświadczenia poprzez obserwację funkcjonowania szpitali uważanych za 
placówki modelowe lub po prostu osiągające rezultaty w leczeniu. Podróże takie odbywali także 
i polscy psychiatrzy w początkach XX wieku.

11 T. Kruszewski, Prowincjonalne lecznictwo chorych psychicznie na Śląsku na przełomie XIX i XX 
stulecia, Folia Iuridica Wratislaviensis, Vol. 1, No. 1, Wrocław 2012, s. 9-38, http://www.biblioteka-
cyfrowa.pl/Content/39979/01_Tomasz_Kruszewski.pdf (dostęp: 02.03.2015).

12 Ustawa z 1864 roku przenosiła odpowiedzialność za lecznictwo psychiatryczne z państwa na landy 
(poziom krajowy), co wiązało się ze wzrostem liczby  zakładów. W okresie 1865–1914 otwarto 26 kra-
jowych i 1 państwowy; E. Dietrich-Daum, H. Kuprian, Psychiatrielandschaft Österreich 1784–1938, 
opracowanie w ramach projektu: Psychiatrische Landschaften. Psichiatria Confini, http://www.psy-
chiatrische-landschaften.net  oraz tekst ustawy: http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?apm=0&aid=rg-
b&datum=18640004&zoom=2&seite=00000140&ues=0&x=7&y=6 (dostęp: 02.03.2015).

13 Psychiatra, pozytywista, uważany za pierwowzór postaci dra Judyma (prywatnie spowinowacony ze 
Stefanem Żeromskim). Jego sylwetkę kreśli T. Nasierowski w pracy Psychiatria a wolnomularstwo 
w Polsce (przełom XIX i XX wieku), Neriton, Warszawa 1998.

14 J. Mazurkiewicz, O opiece nad umysłowo chorymi w Galicyi i o nowym zakładzie krajowym w Ko-
bierzynie, Przegląd Lekarski, Rok LI., nr 51, Kraków 1912, s. 732.
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2. Cel badań

Celem badań było wstępne rozpoznanie stanu zachowania i określenie współcze-
snych zagrożeń dla zespołów parków i ogrodów towarzyszących historycznym szpi-
talom psychiatrycznym na podstawie analizy przypadków polskich oraz porównania 
z doświadczeniami brytyjskimi analogicznych obiektów. 

3. Stan badań

Podejście do chorób psychicznych u progu współczesności było przedmiotem 
projektu Madness and Modernity badającego związki między sztukami wizualnymi, 
pojęciem nowoczesności i choroby psychicznej pojmowanej jako szaleństwo15. Do-
tyczył on także zagadnień architektonicznych i koncepcji szpitala psychiatrycznego 
jako instytucji. Rozplanowanie i kompozycję historycznych zakładów psychiatrycz-
nych w południowym Tyrolu na tle innych w całej Monarchii Austrowęgierskiej 
badano i zbierano w katalogowej formie w ramach projektu badawczego zatytuło-
wanego: Psychiatrische Landschaften. Psichiatria Confini16. 

Szczegółową analizę stanu zachowania dawnych szpitali psychiatrycznych 
w Wielkiej Brytanii wykonała Sarah Rutherford17. Tematem jej dociekań były nie 
tylko obiekty18, ale także sylwetki projektantów kompozycji parkowych19, które im 
towarzyszyły bądź wciąż towarzyszą, jeśli się zachowały. Problematyką kształto-
wania przestrzeni i całości kompleksów szpitali dla umysłowo i nerwowo chorych 
zajmuje się szczegółowo Clare Hickman pisząc o krajobrazie terapeutycznym20, 
szczególnie w odniesieniu do założenia Brislington House21. Pracom tym towarzy-

15 Madness and Modernity: Mental illness and the visual arts in Vienna 1900, G. Blackshaw, L. Topp, 
N. Imrie (ed.), Farnham 2009.

16 Interreg IV-Projekt Italien-Österreich (2008–2011) realizowany przez Universität Innsbruck (Institut 
für Geschichtswissenschaften und Europäische Ethnologie), Institut für Erziehungswissenschaften we 
wspólpracy z Südtiroler Landesarchiv oraz grupą roboczą „Historia i Region” (Arbeitsgruppe Ges-
chichte und Region); strona projektu: http://www.psychiatrische-landschaften.net (dostęp: 02.03.2015).

17 Landscapes for the mind and body, Context 72: December 2001, The Institute of Historic Building 
Conservation, http://ihbc.org.uk/context_archive/72/landscapes/hospital.html (dostęp: 02.03.2015).

18 S. Rutherford, Hospital landscapes and the country house estate, Context 118: March 2011, The 
Institute of Historic Building Conservation, s. 25-28, http://ihbc.org.uk/context_archive/118/ruther-
ford/rutherford.html (dostęp: 02.03.2015) 

19 S. Rutherford, Landscapers for the Mind: English Asylum Designers, 1845–1914, Garden History, 
Vol. 33, No. 1, summer 2005, The Garden History Society, s. 61-86.

20 C. Hickman, Cheerful Prospects and Tranquil Restoration: The Visual Experience of Landscape as 
part of the Therapeutic Regime of the British Asylum, 1800–1860, History of Psychiatry, Vol. 20 (4), 
december 2009, s. 425-441.

21 C. Hickman, The ‘Picturesque’ at Brislington House, Bristol: The Role of Landscape in Relation to 
the Treatment of Mental Illness in the Early Nineteenth-Century Asylum, Garden History, Vol. 33, 
No. 1, summer 2005, The Garden History Society, s. 47-60
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szą także analizy przemian związane z wprowadzeniem reformy opieki zdrowotnej 
w Wielkiej Brytanii i jej skutkami22. 

Historyczne szpitale psychiatryczne na dzisiejszym terytorium Polski w kilku przy-
padkach mają swoje monografie (Tworki, Obrzyce (Międzyrzecz), Lubiąż, Rybnik) oraz 
studia konserwatorskie (Tworki23, Kobierzyn24). Dotyczą one głównie ich historii, analiz 
zespołu z punktu widzenia historii architektury i sztuki. Zagadnienia kształtowania ziele-
ni jako integralnego elementu tych założeń nie były dotąd przedmiotem szerzej publiko-
wanych dociekań naukowych. Historia polskiej psychiatrii25 i historia szpitalnictwa26 jest 

22 W. Holborow, S. Taylor, Reusing historic hospitals, Context 72: December 2001, The Institute of 
Historic Building Conservation, http://www.ihbc.org.uk/context_archive/72/hospitals/reuse.html 
(dostęp: 02.03.2015).

23 J. Sokalska, Ewidencja terenu Zakładu Tworki ze szczególnym uwzględnieniem zieleni, praca wyko-
nana na zlecenie Konserwatora Zabytków Miasta Stołecznego Warszawy, Warszawa 1985.

24 L. Danilczyk i in., Kraków–Kobierzyn, ul. Babińskiego 29, Zespół Szpitala Psychiatrycznego. Stu-
dium urbanistyczno-konserwatorskie, PKZ Oddział w Krakowie, Kraków 1998, mps w archiwum 
szpitala.

25 T. Bilikiewicz, J. Gallus, Psychiatria polska na tle dziejowym, Państwowy Zakład Wydawnictw Le-
karskich, Warszawa 1962.

26 Z. Podgórska-Klawe, Od hospicjum do współczesnego szpitala: Rozwój historyczny problematyki 
szpitalnej w Polsce do końca XIX wieku, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Warszawa 1981.

Il. 1. Lokalizacje najważniejszych historycznych szpitali dla umysło-
wo i nerwowo chorych z przełomu XIX i XX w. na współczesnej ma-
pie konturowej Polski z zaznaczeniem granic zaborów. Opracowanie 
A. Staniewska, 2014, na podstawie dostępnych serwisów mapowych

Ill. 1. Contemporary map of Poland with the most important men-
tal hospitals from the turn of the 19th and 20th century and the 
partitions’ borderlines. Drawing by A. Staniewska, 2014, based on 
the contemporary open-source maps
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przedmiotem badań z zakresu historii medycyny27. Wzmianki o zakładach dla umysłowo 
chorych pojawiają się także w pracach historycznych opisujących przebieg zbrodni hitle-
rowskich i eutanazji chorych psychicznie28 w trakcie II wojny światowej. 

4. Opis badań

Badania dotyczą szpitali psychiatrycznych, które powstawały (bo często nie były 
to realizacje jednoetapowe) od połowy XIX wieku na ziemiach polskich objętych 
zaborami. Na zasób ten składa się kilkanaście zespołów szpitalno-parkowych. Ma-
teriał porównawczy stanowiły realizacje z Wielkiej Brytanii założone w tym samym 
okresie lub nieco wcześniej (to tam kształtowały się główne tendencje w sztuce 
ogrodowej). Ponadto punktem odniesienia w zakresie układu przestrzennego są 
szpitale austriackie i pruskie z epoki. Studia polegały na poszukiwaniach i analizie 
materiałów źródłowych (mapy, zdjęcia archiwalne, grafiki), nielicznych opracowań 
historyczno-konserwatorskich i innych dostępnych danych współczesnych (karty 
zabytków, zdjęcia lotnicze, zasoby geoportalu), sprawdzeniu współczesnej funkcji 
zespołu oraz wizjach lokalnych. Na tej podstawie przeprowadzono wstępną analizę 
stanu zachowania oraz wyodrębniono katalog zagrożeń dla tego zasobu. Planowany 
jest dalszy etap badań (uzupełnienie kwerendy archiwalnej oraz wywiady i konsul-
tacje z dyrektorami i zarządcami placówek).

27 T. Nasierowski, Dzieje psychiatrii: główne wydarzenia, osoby i tendencje rozwojowe, [w:] Psychia-
tria. Tom I. Podstawy psychiatrii, red. A. Bilikiewicz, S. Pużyński, J. Rybakowski, J. Wciórka, Wyd. 
Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2002, s. 1-46.

28 Z. Jaroszewski (red.), Zagłada chorych psychicznie w Polsce 1939–1945, PWN, Warszawa 1993.

Il. 2. Neogotyckie zabudowania pierwszej fazy budowy zakładu 
w Świeciu, po lewej stronie budynek zaplecza gospodarczego (m.in. 
kuchni), po prawej – pawilony. Fot. A. Staniewska, 2014

Ill. 2. Neogothic buildings of the mental hospital in Swiecie (first phase 
of the hospital development, on the left hand side the facility building 
housing the kitchen among others, the pavillions on the right). Photo by 
A. Staniewska, 2014
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5. Wyniki

Większość przebadanych obiektów w Polsce nadal funkcjonuje jako ośrodki le-
czenia psychiatrycznego29, a więc zachowują one swoją pierwotną funkcję, choć wy-
zwaniem jest dostosowanie historycznych budynków do wymogów współczesnych 
standardów opieki nad pacjentami i przepisów bezpieczeństwa. Prawie wszystkie 
zespoły są wpisane do rejestru zabytków, a pod względem architektonicznym repre-
zentują style typowe dla epok, w których powstawały (neogotyckie pawilony z nie-
tynkowanej cegły30, romantyczna architektura sanatoryjna z secesyjnym detalem 
i elementami drewna lub szachulca31; poszukiwania stylu narodowego32, modernizm 
z elementami neorenesansowego i neobarokowego detalu33 oraz nawet art déco34). 

W kilku przypadkach można doszukać się nazwisk projektantów-architektów 
w materiałach źródłowych, lecz nie ma wyraźnych potwierdzeń, czy byli oni jedno-
cześnie autorami planów zieleni. 

29 Wyjątkiem jest opuszczony szpital w Owińskach, którego przyszłość nie jest jeszcze określona. Nie-
ruchomość oraz dawny szpital w Płakowicach, który mieści Zespół Placówek Edukacyjno-Wycho-
wawczych we Lwówku Śląskim zakupił prywatny inwestor.

30 Kocborowo, Bolesławiec, Obrzyce, pierwsza faza budowy Tworek, Świecie – pierwsza faza.
31 Rozbudowa z 1907 r. w Świeciu, rozbudowa w Kościanie.
32 Kobierzyn, zwłaszcza budynki administracyjne.
33 Kobierzyn – pawilony dla chorych.
34 Rozbudowa Tworek z lat 30., zwłaszcza projekty Tadeusza Plucińskiego (gmach nowej administracji – 

dziś dyrekcja szpitala, 1937).

Il. 3. Zakład w Kobierzynie, ozdobna kompozycja przed dawnym 
budynkiem dyrekcji (rabata pośrodku ronda, formowane drzewa) na 
osi głównego wjazdu do założenia (stan z okresu przedwojennego). 
Fot. z archiwum szpitala

Ill. 3. Mental hospital in Kobierzyn – an ornamental flowerbed and 
formed trees in front of the former head office building closing the 
main axis from the entrance (state from the interwar period). Picture on 
courtesy of the hospital archive
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Il. 4. Kobierzyn – projekt urządzenia parku i sadu przy krajowym zakładzie 
dla umysłowo i nerwowo chorych w Kobierzynie, Kraków 1909. Brak 
sygnatury autora. Reprodukcja archiwum szpitala

Ill. 4. Kobierzyn – a project of the park and garden layout around „The 
national institution for mental and nervous disorders in Kobierzyn”, Cracow 
1909. No signature of the author. On courtesy of the hospital archive

Rozplanowanie i kompozycję krajobrazową szpitala w Kobierzynie przypisu-
je się Władysławowi Klimczakowi35, który kierował całością prac projektowych 
w biurze budowlanym Wydziału Krajowego we Lwowie36 i był autorem projektów 

35 Architekt (1878–1929), pracował od 1903 r. w biurze budowlanym Wydziału Krajowego we Lwo-
wie, później profesor Politechniki Lwowskiej – inżynier architekt. Autor licznych projektów bu-
dynków szpitalnych i uzdrowiskowych (np. Nowych Łazienek Mineralnych w Krynicy Zdroju) za: 
Ś.p. Prof. Władysław Klimczak, Czasopismo Techniczne, Rocznik XLVII, nr 10 z dn. 25.05.1929, 
s. 145, http://bcpw.bg.pw.edu.pl/Content/4423/10ct1929_nr10.pdf (dostęp: 02.03.2015).

36 J. Mazurkiewicz, op. cit., s. 732.
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części budynków. W dokumentach historycznych Tworek oraz Kobierzyna wspo-
mniane zostają nazwiska osób, które miały wkład w utrzymanie i kształtowanie zie-
leni w okresie międzywojennym (por. il. 3)37. 

Zespoły szpitali dla umysłowo chorych były często wznoszone na planach geome-
trycznych, z wyraźnie wyodrębnioną osią główną założenia i nanizanymi na nią istot-
nymi obiektami (budynek dyrekcji, administracja, kaplica). Poszczególne pawilony 
sytuowano po obu stronach osi z zachowaniem podziału na oddziały kobiece i męskie 
oraz grupowaniem chorych spokojnych, gwałtownych, zakaźnych czy kryminalnych. 
Oddziałom towarzyszyły niewielkie ogrody spacerowe do rekreacji i ćwiczeń, otoczo-
ne żywopłotami lub murem (zwykle przy pawilonach dla chorych kryminalnych). Na 
obrzeżu układu kompozycyjnego znajdowały się cmentarze zakładane na planie pro-
stokątnym lub do niego zbliżonym, czasem z podziałem ścieżkami na kwatery. Zwy-

37 W Tworkach był to intendent Janusz Zakrzewski oraz ogrodnik z zamiłowania inż. Stefan Zakrzew-
ski, [za:] U. Adamska, A. Śliwicka, Szpital psychiatryczny Tworki 1891–1991, Państwowy Zakład 
Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1989, s. 32-33). W Kobierzynie był to agronom zakładu Choj-
kowski (opis stanu zakładu przez ówczesnego dyrektora Romana Zagórskiego z 1919 r., przytaczany 
w studium urbanistyczno-konserwatorskim z 1988 r.).

Il. 5. Świecie – projekt założenia szpitalnego z 1897, autor: Eduard 
Römer (1814–1895), reprodukcja [z:]: Atlas zur Zeitschrift für Bau-
wesen, hrsg. v. G. Erbkam, Jg. 4, 1854, s. 19, http://architekturmuse-
um.ub.tu-berlin.de/index.php?set=1&p= 79&Daten=206074 (dostęp: 
02.03.2015)

Ill. 5. Świecie – a project of hospital from 1897, by Eduard Römer (1814-
1895), source: Atlas zur Zeitschrift für Bauwesen, hrsg. v. G. Erbkam, Jg. 
4, 1854, s. 19, http://architekturmuseum.ub.tu-berlin.de/index.php?set= 
1&p=79&Daten=206074 (online: 02.03.2015)
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kle do zakładu należała także część gospodarcza – folwark i ogrody użytkowe z upra-
wami warzyw i owoców na własne potrzeby. Dodatkowym elementem bywał większy 
obszar komponowany w duchu swobodnego parku krajobrazowego. Poza szpitalem 
w Kobierzynie, który ma wyjątkowy układ zbliżony do koncentryczno-promienistego, 
badane założenia mają układy geometryczne, regularne lub zbliżone do ortogonalnego 
w części leczniczej i swobodne w części parkowej (jeśli ona występuje). 

Układy przestrzenne historycznych psychiatrycznych kompleksów szpitalnych 
prawie wszędzie zostały zmodyfikowane. Zwykle stało się to poprzez dogęszczenie 
i budowę nowych pawilonów pomiędzy istniejącymi, co zniekształciło pierwotną 
historyczną kompozycję, redukując ilość zieleni. Rozbudowy rzadko następowały 
poprzez powiększenie obszaru, a jeśli już, to na wczesnych etapach działalności  
(np. druga faza budowy zakładu w Świeciu, 1907). W większości przypadków moż-
na jednak bez trudu odczytać pierwotne rozplanowanie. Wynika to w znacznej mie-
rze także z tego, że działki obiektów stanowią do czasów obecnych jedność funkcjo-
nalną podporządkowaną funkcji szpitalnej oraz są własnością jednego podmiotu (nie 
dzielono ich na mniejsze i nie sprzedawano). 

Kompozycje krajobrazowe towarzyszące historycznym szpitalom psychiatrycz-
nym były bardzo rzadko przedmiotem odrębnych studiów. Wiele z nich nigdy dotąd 
nie było przedmiotem badań z zakresu sztuki ogrodowej. Nie ulega jednak wąt-
pliwości, że wciąż, mimo zaniedbania, są one bardzo istotnymi elementami tych 
zespołów. Studium historyczno-konserwatorskie w tym zakresie posiadają Tworki 
(z połowy lat 80.) a dopiero w 2012 roku wykonano dokładną inwentaryzację drze-
wostanu w Kobierzynie. Szpitale, niegdyś lokowane na obrzeżach lub poza granica-
mi miast, na terenach niezabudowanych lub gruntach wydzielonych z podmiejskich 
folwarków, stanowią dziś oazy zieleni, która izoluje od zabudowy podchodzącej pod 

Il. 6. Kobierzyn – parter kwaterowy, podzielony krzyżowym układem alejek 
od południowej strony budynku dawnej apteki zakładowe. Fot. A. Staniewska, 
2014

Ill. 6. Kobierzyn – a quartered flowerbed divided by system alleys on the south 
side of the old hospital pharmacy. Photo by A. Staniewska, 2014
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ich granice. Zakłady umieszczano celowo na uboczu i starano się wybierać nieprzy-
padkowo miejsca o ciekawej ekspozycji – na wzniesieniu z interesującymi widoka-
mi, na skarpach w pobliżu rzek albo w innych malowniczych okolicach. 

Często dobrze zachowane są układy alejowe (aleje lipowe, kasztanowcowe, gło-
gowe) oraz szpalery, a ślady kompozycji ozdobnych towarzyszą budynkom admini-
stracyjnym (np. klomby, ronda, partery kwaterowe). Ogrody przy poszczególnych 
pawilonach zachowały się rzadko, a jeśli już to w formach szczątkowych (kształt 
granicy, tarasu, rzadziej układ kwater, parterów czy grządek, bardzo rzadko okazy 
roślin). Bywają one wydzielane na powrót w celu współczesnego zagospodarowa-
nia. Części parkowe są zaniedbane a śladów kompozycji można się doszukiwać ana-
lizując układ ścieżek i wiek drzew; wyróżniają się pojedyncze okazy pomnikowe. 
Przeszkodą w prowadzeniu badań dostarczających wniosków do wytycznych kon-
serwatorskich stanowi zarówno brak inwentaryzacji, jak i trudność w dostępie do 
archiwaliów, zwłaszcza planów realizacyjnych. Dyrektorzy szpitali i ich administra-
cja są świadomi wartości założeń parkowych, lecz muszą ze względów finansowych 
odkładać w czasie kompleksowe prace rewaloryzacyjne. 

W Wielkiej Brytanii, spośród olbrzymiego zasobu wiktoriańskich szpitali z włącze-
niem tzw. azyli (przytułków) i szpitali dla umysłowo chorych, który liczył ok. 150 obiek-
tów, od początku lat 90. znakomita większość została sprzedana prywatnym inwestorom 
przez jednostkę działającą w imieniu National Health Service. Miało to związek z re-
formą systemu ochrony zdrowia, także w zakresie opieki psychiatrycznej, i likwidacją 
wielu placówek. W 2011 roku w rejestrze zabytkowych parków i ogrodów wpisanych 
było zaledwie 15 założeń historycznych szpitali ogółem38, w tym kilka, które zajmowa-

38 Często status zabytku był przypisany jedynie budynkom i zespoły takie były chętnie kupowane przez 
inwestorów ze względu na ich wartości architektoniczne.

Il. 7. Świecie – zdwojony szpaler lipowy od południowej strony budynku 
dyrekcji. Fot. A. Staniewska, 2014 

Ill. 7. Świecie – a doubled row of lime trees on the south side of the head office 
building. Photo by A. Staniewska, 2014
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ły się psychicznie chorymi. Przeprowadzona szczegółowo, ale ograniczona w zasięgu39 
analiza wykazała, że na 71 zinwentaryzowanych założeń swoją funkcję zachowało je-
dynie 18, opuszczonych i zrujnowanych zostało 14, kolejnych 13 przebudowano tak, 
że po pierwotnej formie nie pozostał żaden ślad. Pozostałe 26 adaptowano do nowych 
funkcji – ponad połowa z nich to luksusowe osiedla mieszkaniowe (niektóre zamknięte), 
z mniejszym lub większym poszanowaniem substancji zabytkowej i dobudową nowych 
obiektów. W pojedynczych przypadkach są to biura, zoo, teatr, centrum kulturalne, skle-
py i lokale usługowe. W przeważającej części przy sprzedaży lokali w tych obiektach 
podkreślano walory historycznej architektury, zamknięty charakter przekładający się na 
bezpieczeństwo oraz unikano ujawnienia, że założenie było w przeszłości szpitalem psy-
chiatrycznym lub określano to eufemistycznie, przykładowo zamieszczając informację, 
że budynki służyły „mniej dostosowanym społecznie”40. Niestety badania naukowe zna-
lazły przełożenie na skuteczne wytyczne konserwatorskie zbyt późno: w momencie, gdy 
większość placówek zlikwidowano i nieruchomości były już w rękach deweloperów. 
Wcześniej wiążące wskazówki dotyczyły głównie architektury i w zakresie krajobrazu 
były zbyt ogólne, aby nie zablokować możliwości zbycia i wprowadzenia nowej funkcji. 
Przeprowadzone prace badawcze dotyczące założeń krajobrazowych opublikowane zo-
stały po roku 2000, a więc po przejściu największej fali przekształceń i wykazały, że dla 
wielu szpitali projekty zieleni wykonywali znani projektanci z epoki (m.in. Robert Mar-
nock41, William Goldring42), choć ze względu na odium jakie towarzyszyło problemom 
szaleństwa często nie chwalili się tym. Informacje o autorstwie projektów można było 
odnaleźć w trudno dostępnych archiwaliach. Dla znaczących obiektów, które przekształ-
cano później (jak np. Broadmoor Hospital w Berkshire43) podjęto próby wypracowania 
rozwiązań biorących pod uwagę wartość architektoniczną zespołu, komponowany kra-
jobraz parku oraz aspekty przyrodnicze związane z częściowo nakładającym się obsza-
rem ochrony przyrody. 

39 Zaledwie 3 obszary: rejon Londynu, West Midlands oraz okolice Oksfordu. 
40 R. Chaplin, S. Peters, Executives have taken over the asylum: the fate of 71 psychiatric hospitals, 

Psychiatric Bulletin, Vol. 27, 2003, s. 227-229.
41 R. Marnock (1800–1889), autor projektów Sheffield Botanic Garden (1834) oraz ogrodu Royal Botanic 

Society in Regent’s Park w Londynie a także ogrodów szpitala Fairmile, biogram dostępny na stro-
nie stowarzyszenia miłośników ogrodów prowadzonej przez grupę Parks and Gardens Data Services 
(PGDS), http://www.parksandgardens.org/places-and-people/person/880 (dostęp: 02.03.2015).

42 W. Goldring (1854–1919), autor projektów ogrodów i parków publicznych oraz założeń ogrodowych 
i parkowych (szpitale dla obłąkanych w Rauceby i Napsbury) w Wielkiej Brytanii, Indiach i USA. 
S. Rutherford, Landscapers for the Mind: English..., op. cit., s. 63, biogram dostępny na stronie 
stowarzyszenia miłośników ogrodów prowadzonej przez grupę Parks and Gardens Data Services 
(PGDS): http://www.parksandgardens.org/places-and-people/person/551 (dostęp: 02.03.2015).

43 Broadmoor Criminal Lunatic Asylum (zakład dla chorych kryminalnych) w Berkshire pod Londy-
nem, jeden z najstarszych w Wielkiej Brytanii, otwarty w 1863 r., zbudowany jeszcze w systemie 
korytarzowym, projekt: sir Joshua Jebb. Charakterystycznym krajobrazowym elementem założenia 
są spacerowe tarasy ogrodowe urządzone w celu odpoczynku i rozrywki chorych na stoku wzgórza, 
z komponowaną zielenią i altanami. 
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6. Podsumowanie

W Polsce do przemilczania tematu walorów krajobrazowych szpitali psychia-
trycznych przełomu wieków XIX i XX przyczyniły się wojenne losy prawie wszyst-
kich zakładów dla umysłowo i nerwowo chorych, które przez nazistów zostały wyko-
rzystane do systematycznej akcji eutanazji chorych psychicznie. Mimo tragicznych 
zdarzeń wojennych szpitale wznowiły swoją działalność dzięki wysiłkom polskich 
psychiatrów. Niestety później przyszło im się zmagać z przepełnieniem i innymi 
niedomaganiami systemu opieki zdrowotnej. Współcześnie w obliczu zmian zasad 
finansowania szpitali olbrzymią trudnością jest jednoczesne utrzymanie substancji 
zabytkowej budynków i dobrych warunków leczenia pacjentów, przez co pielęgna-
cja zabytkowej zieleni schodzi na dalszy plan. Prawie wszędzie brak rozpoznania 
i studium historyczno-konserwatorskiego oraz wytycznych do bieżącej pielęgnacji 
zieleni. Jedną z przyczyn braku działań jest także obawa przed kosztami wycinki 
ogromnej ilości samosiewów, które zniekształcają układy parkowe, tym samym za-
cierając wytyczone pierwotnie otwarcia widokowe i dalekie widoki zapożyczone 
kierujące wzrok w otwarty krajobraz. Zagrożeniem dla dobrze zachowanych ukła-
dów oraz reliktów kompozycji ogrodów przypawilonowych bywają prace związa-
ne z niezbędnymi remontami instalacji technicznych prowadzone bez uprzedniego, 
choćby wstępnego rozpoznania wartości szaty roślinnej. 

W wielu przypadkach, podobnie jak to już nastąpiło w Wielkiej Brytanii, istnieje 
presja na „odzyskanie” i przekwalifikowanie wartościowej nieruchomości na inne cele, 
przy równoczesnej ofercie budowy nowoczesnego szpitala w zupełnie innej lokalizacji. 

Skorzystanie z gorzkich doświadczeń brytyjskich i wypracowanie w porę zasad 
rewaloryzacji założeń parkowych i ogrodowych historycznych szpitali psychiatrycz-

Il. 8. Kobierzyn – główna oś wjazdowa na teren szpitala – rekonstruowana aleja 
głogowa (młode okazy). Fot. A. Staniewska, 2014

Ill. 8. Kobierzyn – the main axis of the entrance into the hospital – reconstructed 
avenue of hawthorn trees (young specimens). Photo by A. Staniewska, 2014
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nych pozwoli na uniknięcie nieodwracalnych zniszczeń w obiektach tego typu. Pa-
radoksalnie szansą jest przede wszystkim ich mniejszy zasób w Polsce, czego skut-
kiem będzie unikatowość założeń w skali kraju (w przypadku Kobierzyna w skali 
europejskiej) i ich większa wartość historyczna. Wytyczne do zachowania tych cen-
nych kompozycji powinny być opracowaniami strategicznymi przygotowanymi we 
współpracy z administracją szpitali, w taki sposób, aby walory historyczne stały się 
atutem w rozwoju misji szpitala, a nie trudnym do udźwignięcia ciężarem. 

Mimo szlachetnych idei towarzyszących zakładaniu ośrodków leczniczych na 
przełomie XIX i XX wieku oraz rozwoju psychiatrii, która coraz bardziej persona-
listycznie podchodziła do pacjentów, szpitale psychiatryczne były i są miejscami 
ludzkich dramatów, rozpaczy i tragedii. Współcześnie, w świetle badań na nowo na-
bierają znaczenia od dawna obecne sposoby wspomagania terapii, takie jak: terapia 
zajęciowa, artetrapia oraz terapia ogrodowa (hortiterapia). Wszystkie te tendencje 
sprzyjają przetrwaniu i utrzymaniu parkowego charakteru historycznych zespołów 
szpitali psychiatrycznych w Polsce poprzez ich pielęgnację w ramach terapii44. Daw-
niej jednak włączenie pacjentów w prace ogrodnicze i rolne w towarzyszących za-
kładom folwarkach, oprócz celów terapeutycznych, miało konkretny wymiar ekono-

44 D. Olewicz-Cieślak, M. Cholewa, „Miasto  ogród” – historia i teraźniejszość ogrodolecznictwa w Szpi-
talu Specjalistycznym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie, Materiały I Konferencji Ogólnopolskiej 
„Hortiterapia – stan obecny i perspektywy rozwoju terapii ogrodniczych”, 15 marca 2012, Kraków 2012, 
http://hortiterapia.ur.krakow.pl/zasoby/57/7_miasto_ogrod_pelny_tekst.pdf (dostęp: 02.03.2015).

Il. 9. Rekonstrukcja parteru przed dawnym budynkiem dyrekcji zakładu kobie-
rzyńskiego, obecnie Interdyscyplinarne Centrum Terapii dla Pacjentów. Gazon 
odtwarzany jest przez działającą w szpitalu Spółdzielnię Socjalną „Kobierzyn” 
zatrudniającą byłych pacjentów szpitala. Fot. A. Staniewska, 2014

Ill. 9. Reconstruction of a flower parterre in front of the former direction building 
in Kobierzyn mental hospital. Today the Interdisciplinary Centre for Patients’ 
Therapy. A flowerbed reconstructed by Social Cooperative „Kobierzyn” which 
employs former hospital patients. Photo by A. Staniewska, 2014
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miczny: służyło zapewnieniu samowystarczalności. Obecnie, zgodnie z przepisami, 
pacjenci nie mogą świadczyć nieodpłatnej pracy, a terapia nie może być podporząd-
kowana celom gospodarczym45. Z tego powodu coraz większym problemem będzie 
odnajdowanie nowej formuły funkcjonowania części folwarcznych dawnych szpitali 
psychiatrycznych, które porównywano niegdyś do samodzielnych małych miaste-
czek, a obecnie można je uznać za przykłady architektoniczno-krajobrazowych Ge-
samtkunstwerk46 (niem.) – dzieł całościowych, totalnych – o funkcji leczniczej. 

Autorka składa podziękowania dyrektorowi Szpitala Specjalistycznego  
im. dr. J. Babińskiego w Krakowie-Kobierzynie Panu Stanisławowi Kracikowi za możliwość 

wykorzystania materiałów archiwalnych
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CZY ZIELEŃ STANOWI ZAGROŻENIE ZABYTKOWEJ 
PRZESTRZENI RYNKÓW MAŁYCH MIAST  

PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ POLSKI?

WHETHER GREENERY IS POSING A THREAT OF 
HISTORIC SPACE OF SMALL TOWNS’ MARKETSQUARES 

IN NORT-EASTERN POLAND?

S t r e s z c z e n i e

Współczesne potrzeby społeczne generujące zmiany w sposobie użytkowania rynków wpły-
wają na zmiany w strukturze ich historycznej przestrzeni. W artykule przedstawiono przykłady 
rynków miast Polski północno-wschodniej już poddanych modernizacji (Białystok, Ostrów 
Mazowiecka, Augustów, Suwałki) oraz projekty przyszłych modernizacji (Choroszcz, Kny-
szyn). Omówiono je poprzez pryzmat analizy zieleni oraz jej wpływu na zachowanie czytelno-
ści wartości kulturowych przestrzeni rynków.

Słowa kluczowe: historyczne rynki, małe miasta, modernizacja zieleni

A b s t r a c t

Contemporary social needs generating changes in the way of using marketsquares, influence 
changes in the structure of their historical space. There are examples of towns’ marketplaces of 
north-eastern Poland presented in the paper. There are two groups of them: already subjected to 
the modernization (Białystok, Ostrów Mazowiecka, Augustów, Suwałki) and projects of future 
modernizations (Choroszcz, Knyszyn). They were discussed through the prism of analysis of 
green and its impact on the legibility of cultural values of the historical marketsquares’ space.

Keywords: historical marketsquares, small towns, greenery’s modernisation
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1. Wstęp

Współczesne procesy modernizacji historycznych centrów wpisują się w ogólno-
globalny nurt reurbanizacji śródmieść miast od skali głównych światowych stolic do 
niewielkich miasteczek różnych regionów Europy1. Przekształcenia te mają na celu 
poprawę standardu i komfortu życia mieszkańców, odpowiadając na ich współcze-
sne potrzeby, z jednoczesnym zachowaniem tożsamości miejsca2. W dużej mierze 
realizowane są poprzez wprowadzenie zieleni w historyczną strukturę miejską.

Procesy modernizacji historycznych rynków i placów miejskich są od dwóch dekad 
wyraźnie czytelne w licznych miastach całej Polski. Dotyczą przedsięwzięć podejmowa-
nych zarówno w dużych miastach (Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Łódź, Gdańsk, 
Gdynia, Szczecin, Białystok itd.) jak i w mniejszych, znanych powszechnie ze względu 
na swoje historyczne dziedzictwo (m.in. Zamość, Bielsko Biała, Opole) a także licznych 
niewielkich ośrodków większości regionów Polski3. W artykule zaprezentowano i pod-
dano analizie współczesne projekty i realizacje z obszaru Polski północno-wschodniej 
(Białystok, Augustów, Choroszcz, Knyszyn, Ostrów Mazowiecka, Suwałki)4.

W wielu przypadkach modernizacja rynków i placów była efektem zmian w ich 
układzie komunikacyjnym i funkcjonalnym, prowadząc jednocześnie do poprawy 
jakości technicznej przestrzeni. Większość działań oparto na inspiracjach związa-
nych z tradycją miejsca i wartości kulturowych świadczących o indywidualnej toż-
samości miast. W przeprowadzonych realizacjach oraz projektach zarysowała się 
tendencja do świadomego stosowania zieleni (istniejącej i projektowanej) w proce-
sie modernizacji. 

1 W. Ostrowski, Zespoły zabytkowe a urbanistyka, Arkady, Warszawa 1980; Z. Paszkowski, Miasto 
idealne w perspektywie europejskiej i jego związki z urbanistyką współczesną, Universitas, Kra-
ków 2011.

2 Z. Paszkowski,  passim; Z. Zuziak, O tożsamości urbanistyki, Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kra-
ków 2008.

3 D. Gawryluk, Budowa obwodnic szansą na odzyskanie rynków przez małe miasta (Ostrów Mazo-
wiecka, Zambrów, Grajewo), Czasopismo Techniczne, z. 3-A, Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kra-
ków 2012, s. 205-209; S. Lessaer, Rewitalizacja operacyjna w praktyce, Czasopismo Techniczne, 
z. 3-A/2012, Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków 2012, s. 103-108; J. Szewczyk, Społeczny 
odbiór zieleni na placu miejskim, na przykładzie Białegostoku i okolic, [w:] Zieleń w przestrzeni 
miejskiej miast: funkcja–kreacja–identyfikacja, red. E.I. Aleksiejuk, A. Jankowska, Polskie Zrzesze-
nie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Toruń 2009, s. 155-163; Z. Zuziak, passim.

4 B. Czarnecki, Plac rynkowy współczesnego małego miasta w Polsce na przykładzie Białostocczyzny, 
Wyd. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2003; D. Gawryluk, The 
Importance of Contemporary Grenery Modernizations of Historical Squares in Polish Cities, Forma-
tion of Urban Green Areas, 2013, 1 (10), Klajpeda 2013, s. 64-70; J. Szewczyk, passim; Z. Paszkow-
ski,  passim; Dokumentacje budowlane udostępnione przez autora arch. Z. Zabagło wraz z zespołem 
z pracowni Atelier Zetta: Projekt konkursowy przebudowy Rynku w Ostrowi Mazowieckiej – konkurs 
2003 r.,  Projekt modernizacji Rynku Kościuszki w Białymstoku 2009,  Projekt modernizacji Rynku 
w Knyszynie 2010 r.
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2. Cel badań

Rynki stanowią szczególną wartość przestrzeni miast, a zwłaszcza małych ośrod-
ków5. W związku z tym powinny być poddawane procesom modernizacyjnym ze 
szczególną starannością i troską o zachowanie oryginalnych i indywidualnych war-
tości historycznych tych ośrodków. Celem zaprezentowanych badań jest uzasadnie-
nie, że zmodernizowany współcześnie (zgodnie z zasadami poszanowania wartości 
kulturowych przestrzeni) układ zieleni wprowadzonej w XX wieku w zabytkową 
przestrzeń rynków małych miast Polski północno-wschodniej może podkreślić wa-
lory historyczne placów, odpowiadając jednocześnie na aktualne potrzeby miesz-
kańców miasteczek.

3. Metoda badań

W celu analizy współczesnych modernizacji zastosowano metodę porównawczą, 
dzięki której wskazano zależności zmian funkcjonalnych zachodzących na prze-
strzeni lat w obszarze rynków miejskich. Zmiany wykorzystania placów doprowa-
dziły do możliwości użycia zieleni jako jednego ze współczesnych środków ich mo-
dernizacji, odpowiadającego na aktualne zapotrzebowanie społeczne, jednocześnie 
honorujące czytelność historycznej przestrzeni.

Analiza została przeprowadzona w odniesieniu do trzech głównych przedziałów 
czasowych, w którym cezurami granicznymi były II wojna światowa oraz przełom XX 
i XXI wieku. Odbudowa wybranych rynków oraz zmiany funkcjonalne ich przestrzeni 
po 1945 roku zostały skonfrontowane z głównymi teoriami i wskazaniami polskiej 
urbanistyki okresu lat 50. i 80. XX wieku w celu porównania tego co zaszło w zakresie 
materii zieleni „wprowadzonej” na rynki z tym co było przewidywane i planowane po 
II wojnie światowej. Prezentacja współczesnego zagospodarowania zmodernizowa-
nych rynków wskazuje korelację pomiędzy dążeniem do zachowania wartości histo-
rycznych przestrzeni rynków z jednoczesną zmianą wachlarza głównych funkcji.

3.1. Uwarunkowania historyczne do wybuchu II wojny światowej

W większości przypadków place rynkowe nie były w swoich dziejach miejscem 
lokalizacji ogrodów czy parków. Urządzona zieleń funkcjonowała w nich w ograni-
czonym czasie i formie. W przestrzeni historycznych rynków miast Polski północ-
no-wschodniej występowała rzadko, w zależności od wiodących funkcji, na które 
place miejskie były przeznaczane (funkcje: handlowa, targowa, usługowa, komu-
nikacyjna, administracyjna, reprezentacyjna). W Augustowie w 2 poł. XIX wieku 

5 B. Czarnecki, op. cit., s. 138-139.
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zieleń została wprowadzona w postaci parku miejskiego na część rynku, w Suwał-
kach i Łomży duże parki założono w niewielkiej odległości od głównych rynków 
miejskich. Zostały one zrealizowane zgodnie z zamierzeniami rosyjskiego zaborcy 
w ustanowionych miastach gubernialnych. 

W dwudziestoleciu międzywojennym na wielu rynkach małych miast zasadzono 
drzewa po ich obwodzie, pozostawiając wnętrze placów na handel i komunikację. 
Nasadzenia przeprowadzano zgodnie z ogólnopolskim rozporządzeniem.

3.2. Wskazania do odbudowy rynków po II wojnie światowej

Kazimierz Wejchert wskazywał rolę zieleni jako znaczącą dla kształtowania 
przestrzeni rynków małych miast. Jej obecność w stosunku do przestrzeni rynków 
analizował w wielu aspektach. Uzasadniał, że konieczność eliminacji ruchu o cha-
rakterze tranzytowym z obszaru rynków oraz potwierdzenie wyprowadzenia targo-
wisk do stref obrzeżnych miejscowości dawało obraz rynków pozbawionych wielu 
swoich pierwotnych funkcji. Zatem „Wprowadzenie zieleni na duży “martwy” plac, 
który z targowego przekształcił się na uliczno-handlowy, a jednocześnie mieszkalny 
i wypoczynkowy jest celowe i pożądane” pisał prof. Wejchert6. Podkreślał, że istotne 
są nadchodzące zmiany w strukturze społecznej miejscowości, w których najlicznie-
sza grupa mieszkańców zajmująca się dotychczas rolnictwem będzie niwelowana 
na rzecz rzemieślników, ludności zatrudnionej w handlu i przemyśle, grup które „po 
całodziennym przebywaniu w warsztacie szuka(ją) na rynku i w jego zieleni odpo-
czynku i zetknięcia się z przyrodą”7. 

Do 1949 roku w Zakładzie Projektowania Urbanistycznego Politechniki War-
szawskiej w zespole projektantów K. Wejcherta, H. Adamczewskiej, C. Koteli, J. Ko-
zińskiego, J. Luby, M. Nowakowskiego opracowano projekty dla miast wschodniej 
Polski, wśród których znalazły się Kolno, Zambrów, Siemiatycze, Grajewo, Pułtusk, 
Ostrów Mazowiecka8. W projektach uwzględniono zastosowanie uporządkowanej 
zieleni na rynku w Ostrowi Mazowieckiej, Grajewie i Siemiatyczach w postaci zie-
leni publicznej, w Zambrowie rynek wiązano z zielenią sąsiadującej doliny rzeki 
Jabłonki9. Wymienione projekty zrealizowano tylko w wybranych, ograniczonych 
zakresach.

6 K. Wejchert, Miasteczka polskie jako zagadnienie urbanistyczne, Biuletyn Historii Sztuki i Kultury, 
8, Zakład Architektury Polskiej i Historii Sztuki Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1947, s. 97.

7 Ibidem, s. 98.
8 S. Gzell, Fenomen małomiejskości, Wyd. Instytutu Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Poli-

techniki Warszawskiej, Warszawa 1987, s. 87.
9 C. Kotela, Ostrów Mazowiecka – śródmieście miasta powiatowego, Architektura, 3/4, 1950, s. 77-81; 

J. Luba, Miasta białostockie, Architektura, 3/4, 1950, s. 73-76.
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3.3. Zagospodarowanie rynków zielenią w II połowie XX wieku 

Wacław Ostrowski rozważał możliwość obecności zieleni na rynkach o rodowo-
dzie średniowiecznym w kontekście zmian, które zaszły po II wojnie światowej. 
Wskazywał możliwość stosowania np. „niewysokiej zieleni na miejsce budynków 
czy kramów oraz rozczłonkowanie dużej wolnej przestrzeni rynkowej (która) może 
nawiązywać do dawnego układu oraz korzystnie wpływać na obraz całości”10. Mo-
tywował jednocześnie, że działania prowadzone w ramach rewaloryzacji zespołów 
zabytkowych mogą być szerzej rozumiane niż tylko konserwacja substancji histo-
rycznej, zwłaszcza gdy oryginalna zaniknęła i istnieją przyczyny, dla których nie 
może być wiernie odtworzona. Uporządkowana zieleń utrzymana w odpowiedniej 
skali w przestrzeni rynków może poprawić ich współczesne funkcjonowanie, ale 
także czytelność wartości historycznych, które już przeminęły.

Po II wojnie światowej rynki wielu miasteczek regionu Polski północno-wschod-
niej. zostały zamienione na skwery miejskie. Nasadzenia odbywały się zazwyczaj 
w czynie społecznym w latach 50.–60. XX wieku. Działania prowadzono często 
w sposób spontaniczny, niepoparty żadnym projektem porządkującym skalę za-
mierzenia. Powszechny ruch miał swoje uwarunkowania polityczne, które docelo-
wo prowadziły do unieczytelnienia i degradacji znaczenia historycznych rynków 
w przestrzeni miasteczek (co ostatecznie się w pewnym zakresie powiodło, ponie-
waż często mieszkańcy miasteczek pytani współcześnie o lokalizację rynków pró-
bują je identyfikować z targowicami lub bazarami a nie z przestrzeniami głównych 
placów miejskich). 

Po kilku dekadach od zasadzenia zieleń wypełniła przestrzeń placów uniemoż-
liwiając odczytanie ich skali, charakteru zabudowy w pierzejach (Choroszcz, Kny-
szyn, Zambrów, Wizna, Wysokie Mazowieckie, Rajgród, Kolno). Na podkreślenie 
zasługuje fakt, że wybrane spośród dużej grupy zieleni okazy wartościowych gatun-
ków drzew mają obecnie po ok. 50 lat, co stanowi wartość samą w sobie. 

4. Opis badań

Współczesną modernizację rynków w wybranych miastach Polski północno-
-wschodniej charakteryzuje różny stopień zaawansowania. Tylko w niektórych 
ośrodkach działania zostały przeprowadzone w całości (Białystok, Augustów, 
Ostrów Mazowiecka, Korycin, Suwałki). W nielicznych osiągnęły etap opraco-
wywania dokumentacji projektowej (Choroszcz, Knyszyn). Badanie dokumenta-
cji oraz sfinalizowanych modernizacji rynków wskazuje, że przeprowadzono je 
w większości wypadków bazując na analizie wartości historycznych, które moż-
na uporządkować w trzech grupach w odniesieniu do: kompozycji historycznego 

10 W. Ostrowski, op. cit., s. 138.



126
układu przestrzennego ośrodka, historii miasta (w tym szczególnie do symboli 
i postaci związanych z jego dziejami) oraz zmian zachodzących w programach 
funkcjonalnych rynków11. Działania modernizacyjne opierały się na operowaniu 
zielenią (istniejącą i nowo projektowaną) jako elementem krystalizującym czy-
telność historycznej przestrzeni rynków oraz powiązanych z nimi kompozycjami 
urbanistycznymi (tab. 1).12

13Tabela 1

Zmiany funkcji zieleni w przestrzeni rynków wybranych miast Polski północno-wschodniej  
na początku XXI w. 

Table 1

Change of the function of green spaces of markets in selected cities in the north-eastern Poland at 
the beginning of XXI century

Miasto
Funkcje 

zieleni przed 
modernizacją

Autorzy i daty: projektu modernizacji 
i realizacji

Funkcje zieleni  
po modernizacji

Białystok,
Rynek 
Kościuszki12

skwer 
w zachodniej 
części rynku,
wysokie grupy 
drzew przed 
wejściem do 
ratusza

1990 – pomnik Józefa Piłsudskiego 
(autor Jan Wakuliński, realizacja 
Stanisław Wakuliński), skwer przed 
Ratuszem Atelier Zetta, arch. Zenon 
Zabagło z zespołem,
2008 – przeniesienie pomnika 
J. Piłsudskiego przed Archiwum 
Państwowe,
2009–2010 – projekt i realizacja 
zakładały przesadzenie i usunięcie dużej 
liczby drzew z rynku

drzewa w mniejszej 
skali nasadzone 
obrzeżnie,
podkreślenie 
kompozycji 
przestrzennej rynku

Augustów,
Rynek 
Zygmunta 
Augusta

park

projekt modernizacji rynku –  
arch. Z. Dargiewicz,
projekt ułożenia nawierzchni –  
dr inż. arch. Tomasz Myczkowski,
pomnik króla Zygmunta Augusta –  
prof. C. Dźwigaj 
(realizacja 1999–2010)

park, główna aleja,
oś kompozycyjna dla 
lokalizacji kolumny 
z posągiem króla

Ostrów 
Mazowiecka,
rynek13

skwer, zieleń 
wychodząca 
poza ramy 
przestrzenne 
rynku

koncepcja modernizacji – Atelier Zetta; 
pomnik księżnej Anny Mazowieckiej – 
rzeźbiarka Miłosława Skoczek,
2003–2005 – koncepcja i realizacja

skwer, 
uporządkowana 
zieleń podkreślająca 
wiodącą kompozycję 
przestrzenną

11 D. Gawryluk, The Importance..., op. cit., s. 66-68.
12 Z. Zabagło, Projekt modernizacji Rynku Kościuszki w Białymstoku 2009, Atelier Zetta, dokumentacja 

budowlana udostępniona przez autora.
13 Z. Zabagło, Projekt konkursowy przebudowy Rynku w Ostrowi Mazowieckiej – konkurs 2003 r., Ate-

lier Zetta, dokumentacja budowlana udostępniona przez autora.
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Miasto
Funkcje 

zieleni przed 
modernizacją

Autorzy i daty: projektu modernizacji 
i realizacji

Funkcje zieleni  
po modernizacji

Choroszcz, 
Rynek 11 
listopada14

skwer, gęsto 
nasadzone 
drzewa 
unieczytelniły 
skalę rynku

projekt rewitalizacji – 2008
(Zakład Architektury Kultur Lokalnych 
WA PB : dr inż. arch. Jerzy Uścinowicz, 
dr inż. arch. Janusz Grycel, mgr inż. 
arch. Piotr Trojniel)

zieleń obrzeżna 
podkreślająca 
powiązanie 
z historyczną osią 
barokową kościół–
pałac

Knyszyn,
rynek15

skwer, gęsto 
nasadzone 
drzewa 
unieczytelniły 
skalę rynku

rzeźba króla – J. Perszko,
projekt modernizacji rynku – Atelier 
Zetta, analiza historyczna  
prof. J. Maroszek,
projekt i modernizacja 1997–2013,
zmiana lokalizacji pomnika – 
powiązanie z nową osią kompozycyjną

zieleń 
uporządkowana 
(przerzedzona) 
poprawia czytelność 
historycznej skali 
rynku, wzmacnia 
czytelność nowej osi 
kompozycyjnej

Suwałki,
plac (park) Marii 
Konopnickiej16 
(il. 1 A, B, C, D) 

skwer, gęsto 
nasadzone 
drzewa 
unieczytelniły 
skalę rynku

2009 – I etap konkursu, wygrana Atelier 
Zetta17,
2010 – pomnik M. Konopnickiej – prof. 
Jan Bogdan Chmielewski,
marzec 2010 – II etap konkursu,
marzec 2011 – zakończenie konsultacji 
społecznych – wygrana: projekt nr 8 – 
AIM arch. Ireneusz Maksymiuk, 
zmiana lokalizacji pomnika + tło zieleni,
2013/2014 – realizacja

zieleń uporządkowana 
(przerzedzona) 
poprawia czytelność 
historycznej skali 
rynku,
przerzedzenia zieleni 
ujawniły dewastację 
krajobrazu rynku – 
obecności bloków 
mieszkalnych 
w widokach pierzei,
zieleń – tło dla 
pomnika

14151617

14 J. Uścinowicz, J. Grycel, P. Trojniel, Projekt rewitalizacji Rynku 11 listopada w Choroszczy – 2010 r., 
dokumentacja budowlana udostępniona przez zespół autorski, Zakład Architektury Kultur Lokalnych, 
Wydział Architektury Politechniki Białostockiej.

15 Z. Zabagło, Projekt modernizacji Rynku w Knyszynie – 2010 r., Atelier Zetta, dokumentacja budow-
lana udostępniona przez autora.

16 Suwałki – www.architeon.pl_index.php_wiadomosci_projekty_701-9-pomyslo, www.inwestycje.su-
wa_263ki.org_artykul_park-marii-konopnickiej (dostęp: 15.02.2013).

17 Zwycięski projekt zakładał usunięcie zieleni z placu, co spotkało się z dezaprobatą społeczną. 
W efekcie ogłoszono drugi etap konkursu. W ocenie nadesłanych prac miała też udział społeczność 
Suwałk. Mieszkańcy miasta mogli oddawać głosy na wybrane przez siebie projekty (1 z 8, które zo-
stały poddane konsultacjom społecznym). Projekt nr 8, który zwyciężył w II etapie konkursu, został 
zrealizowany po uwzględnieniu uwag magistratu (2013/2014) (il. 1C).

cd. tab. 1
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5. Wyniki

Współczesna obecność zieleni w przestrzeniach zabytkowych rynków małych 
miast, po korekcie jej rozmieszczenia lub przerzedzenia nadmiernej liczby dużych 
drzew, nie musi wpływać destrukcyjnie na identyfikację wartości historycznych pla-
ców. Przytoczone przykłady wskazują, że zieleń uporządkowana w odpowiedniej 
formie może podkreślać walory kompozycji urbanistycznej i być elementem krysta-
lizującym czytelność przestrzeni, wpływając jednocześnie korzystnie na funkcjonal-
ną modernizację rynków odpowiadającą współczesnym potrzebom mieszkańców. 

Analiza wybranych przykładów modernizacji rynków miast Polski północno-
-wschodniej wykazała, że rewitalizacja zabytkowych przestrzeni przeprowadzona 
w duchu poszanowania wartości historycznych prowadzi także do przywrócenia 
społecznej identyfikacji głównych przestrzeni miejskich w życiu ośrodków. Rynki 

Il. 1. Plac Marii Konopnickiej w Suwałkach: A – projekt modernizacji Atelier ZETTA, B – rynek na początku XX w., 
http://swiatktoregoniema.blogspot.com/2011_10_01_archive.html (dostęp: 20.08.2014), C – projekt modernizacji 
AIM arch. Ireneusz Maksymiuk. A i C – www.inwestycje.suwa_263ki.org_artykul_park-marii-konopnickiej 
(dostęp: 15.02.2013); D – widok po modernizacji 2013, fot. D. Gawryluk, 2014

Ill. 1. Maria Konopnickiej Square in Suwalki: A – modernisation design Atelier ZETTA; B – marketsquare on 
the beginig of 20th century, http://swiatktoregoniema.blogspot.com/2011_10_01_archive.html (access: 20.08.2014);  
C – modernisation design AIM arch. Ireneusz Maksymiuk. A i C –www.inwestycje.suwa_263ki.org_artykul_park-
marii-konopnickiej (dostęp: 15.02.2013), D – contemporary view of square 2013,. photo by D. Gawryluk, 2014



129
ponownie stają się głównymi placami miejskimi w miejsce powojennych skwerów. 
Przywracane jest znaczenie treściowe unieczytelnionym przez ostatnie dekady prze-
strzeniom. 

Przeprowadzone badania potwierdziły, że wszelkie działania modernizacyjne 
w zakresie przestrzeni historycznych powinny być poprzedzone analizami histo-
rycznymi. Efekty modernizacji placu Marii Konopnickiej w Suwałkach wskazują, 
że projekty modernizacji należy opierać także na analizach krajobrazowych zwią-
zanych z zakresem widoków ponad odsłoniętymi pierzejami. W wypadku Suwałk 
niwelacja jednych zakłóceń spowodowała, że kolejne stały się bardziej widoczne 
w krajobrazie miasta (bloki mieszkalne, budynki urzędów widoczne ponad odkryty-
mi pierzejami placu) (il. 1D).

6. Podsumowanie

W większości wypadków koncepcje i projekty modernizacji rynków badanych 
miast Polski północno-wschodniej były poprzedzone analizą historyczną przestrzeni 
miejskiej i opracowane na podstawie wniosków z nich płynących. Analiza współ-
czesnych potrzeb miast wykazuje potrzebę rozszerzania wachlarza funkcji rynków 
w stosunku do historycznych aktywności. Ich wyrazem staje się obecność zieleni 
w uporządkowanej i zdyscyplinowanej formie zachowującej czytelność walorów hi-
storycznych przestrzeni rynków poprzez podkreślenie istniejących i projektowanych 
kompozycji urbanistycznych.

Zatem podsumowując, można współcześnie również powtórzyć za prof. Kazimie-
rzem Wejchertem, że „Zieleń (w przestrzeni rynków) nie może wpłynąć destrukcyjnie 
na wartości, lecz przeciwnie musi je podkreślać i potęgować. Stąd wniosek, że powinna 
być ona uzupełnieniem architektury, albo też sama musi tworzyć zieloną architekturę, 
podporządkowaną kamiennej. Wielkość placu rynkowego kształtuje formę i wielkość 
elementów tej zielonej architektury – od pojedyńczych drzew, poprzez ich grupy – aż 
do strzyżonych zespołów alejowych, parawanowych lub przezroczowych”18. 
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