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DOROTA SIKORA*

THE BAROQUE CONNECTION WITHIN CITY
AND GARDEN – SELECTED WARSAW EXAMPLES
BAROKOWE SPRZĘŻENIE MIASTA I OGRODU
NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH WARSZAWSKICH

Abstract
In the 17th century links between residence, garden and landscape were essential. Landscape
quality was a key criterion for the choice of location for a palace and garden. The ideal
location for Warsaw and its suburbs in this regard was the Warsaw Escarpment. The 18th
century residence was inscribed in the landscape of Warsaw differently – it was coupled to
interconnected systems reaching beyond the limits of palace gardens, embracing also the
urban and suburban built up areas.
Keywords: baroque garden, residence, landscape of Warsaw
Streszczenie
W XVII w. sprzężenie rezydencji, ogrodu oraz krajobrazu było niezwykle istotne. O wyborze miejsca pod pałac i ogród decydowały między innymi walory krajobrazowe. W warunkach
Warszawy i jej przedmieść idealną pod tym względem lokalizację stanowiła Skarpa Warszawska. Inaczej była w krajobraz Warszawy wpisywana XVIII-wieczna rezydencja – w oparciu
o systemy układów sprzężonych, wychodzące poza granice pałacowych ogrodów, obejmujące
również tereny zabudowy miejskiej i podmiejskiej.
Słowa kluczowe: ogród barokowy, rezydencja, krajobraz Warszawy
*

Ph.D. Eng. Dorota Sikora, Department of Landscape Art, Warsaw University of Life Sciences
– SGGW.
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1. Introduction
Numerous gardens attached to royal, aristocratic and noble residences played an
important role in shaping the baroque landscape of Warsaw. According to Wojciech
Fijałkowski, “until the end of the 18th century the baroque capital of the Commonwealth
was a garden city”1. Looking at their impact on urban layout of Warsaw from today’s
perspective we may note that many of these gardens were created in the suburban zone
of their time and within the limits of districts surrounding the densely built-up Old
and New Town of Warsaw, already in the 17th century reaching the second line of city
fortifications developed during the reign of Zygmunt III Vasa. In the 18th century they
ranged from Młociny in the North to the Pheasant House in the South (Bażantarnia
– today’s Natolin).

2. Existing Research
Baroque gardens in Warsaw have been described by many authors. Some also
consider the landscape context of developments of the period. References to Warsaw’s
17th and 18th century gardens appear already in the 18th century publication by Sz.B. Zug
Gardens in Warsaw and its surroundings (…)2. In the early 20 th century Józef Drége3 and
Edmund Jankowski4 wrote about baroque gardens in the capital. Gerard Ciołek devoted
attention to baroque gardening in the capital in his book Polish Gardens5. More recent
scholars of the subject are Longin Majdecki6 and Janusz Bogdanowski7, who considered
Warsaw’s baroque gardens as part of the development of gardening art in Poland and
worldwide. An important publication by Wojciech Fijałkowski Forgotten gardens of
baroque Warsaw discusses not only the magnificent royal and aristocratic gardens,
but also the less known gardens attached to residences of the nobility. Recognising the
contributions of earlier researchers to knowledge of the baroque gardens of Warsaw,
we attempt a closer look at the relationship between the baroque garden and its
surroundings, in order to capture the differences between such relationships in 17th and
18th century residences.
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W. Fijałkowski, Zapomniane ogrody barokowej Warszawy, [in:] Pałac w ogrodzie, Materiały sesji
naukowej, Warszawa, 21-22 maja 1998, B. Wierzbicka (ed.), TONZ, Warszawa 1999, p. 119.
Sz.B. Zug, Ogrody w Warszawie i jej okolicach opisane w roku 1784 przez Szymona Zuga, Budowniczego Kościoła Ewangelickiego w Warszawie. Z objaśnieniami F.M. Sobieszczańskiego, napisanemi
w 1847 roku, Warszawa 1848.
J. Drége, Ogrody w Polsce, Wielka Powszechna Encyklopedia Ilustrowana, Warszawa 1912.
E. Jankowski, Dzieje ogrodnictwa w Polsce w zarysie, Warszawa 1923.
G. Ciołek, Ogrody polskie. Przemiany treści i formy, Budownictwo i Architektura, 1954.
L. Majdecki, Historia ogrodów, PWN, Warszawa 1981.
J. Bogdanowski, Polskie ogrody ozdobne, Arkady, Warszawa 2000.
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3. Research Description
The work presented here was conducted in several stages. The first stage was to
determine the state of existing research, reviewing publications on the baroque gardens of
Warsaw. The next was to search the archives, focusing on cartographic and iconographic
materials of 17th and 18th century Warsaw and its surroundings, including selected residential
properties. Data from this search were analysed and results summarised in the form of
conclusions.

4. Research Findings
4.1. Principles of setting gardens in urban and suburban landscape of 17th century Warsaw
The 17th century was a period of radical change of character of Warsaw’s suburbs:
magnificent aristocratic palaces rose amidst spacious courtyards and gardens, hampering
thereby the urban development processes and causing the characteristic “loose” urbanisation
of the city, prevailing until the 19th century8. As Gerard Ciołek noted, when erecting 17th
century baroque residences in Warsaw “neither the orientation of the road, next to which
a residence was built, nor any regulatory lines at all were respected, so new edifices not
only did not contribute to normal development of the urban organism, outside the limits of
medieval fortifications, but often became an obstacle to it”9. Residential gardens of the time,
occupied areas ranging from a dozen or so acres for modest mansions of noblemen to several
dozen hectare properties, such as Ujazdów, owned by Crown Grand Marshal Stanisław
Herakliusz Lubomirski, were a remarkable landscape feature of 17th century Warsaw and its
suburbs, distinctively highlighting the town’s silhouette, as immortalised by Eric Dahlberg
in 1656 (Ill. 1).
When choosing sites in 17th century Warsaw and its suburbs, the focus was on taking
maximum advantage of landscape quality of the surroundings, drawing from the villa
suburbana model developed in previous centuries, seeking above all to assure an attractive
view of the Vistula Valley and convenient access. Such qualities were featured by the
garden of the Royal Castle in Warsaw, situated atop the escarpment and on its slope10. The
same model was repeated in another Vasa dynasty residence – Villa Regia, on Krakowskie
Przedmieście Street. The loggias and terraces of the mansion were built in the years 1637-1641 as a summer palace for king Władysław IV, according to the design by the Italian
architect Giovanni Trevano, possessed a great view which overlooked the garden laid out
8
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A. Miłobędzki, Architektura XVII w., [in:] Sztuka Warszawy, M. Karpowicz (ed.), PWN, Warszawa
1986, p. 52.
G. Ciołek, op. cit., p. 56.
T. Zarębska, Warszawskie rezydencje królewskie oraz ich ogrody w drugiej połowie XVI w., [in:] Pałac w ogrodzie, Materiały sesji naukowej, Warszawa, 21-22 maja 1998, B. Wierzbicka (ed.), TONZ,
Warszawa 1999, p. 56.
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beneath it and the plain behind the river. The lack of tall trees in the garden11 enhanced
exposure of the residence set high up on top of the escarpment, as a distinctive dominant
feature of the local landscape. Visible from afar for all the vessels navigating the Vistula,
which was a key communication and trade route for Warsaw, it provided a form of selfpromotion of its owner, as suggested by 17th century architecture theorists12.
Following the example of royal residences, two imposing aristocratic seats were erected
between the Royal Castle and the Kazimierzowski Palace in the first half of the 17th century:
the Crown Knight Marshal Adam Kazanowski’s palace and the residence of Crown Grand
Hetman Stanisław Koniecpolski. The latter one, for the first time in the Warsaw area, had
Italian style terrace gardens laid out on the slope of the Vistula Escarpment with open
exposure to the landscape13.
A very strong relationship with the surrounding landscape existed in suburban Wilanów,
combining features of a seventeenth century Italian villa and an axial residence in classical
French baroque style. Over the centuries Wilanów with its gardens was a distinctively
dominant feature in the rural landscape of the area to the south of Warsaw.
4.2. Principles of setting gardens in urban and suburban landscape of 18th century Warsaw
Warsaw’s baroque gardens of the 18th century, especially its first half, just as most
European gardens of the period, were influenced by the style developed by André Le Nôtre,
adapted to the local reality. The introduction of new achievements enriched the baroque
idea of compositional unity: interconnected multi-element layouts, intended to relate to
the surrounding landscape and its dominant features. The new style in gardening art was
supposed to express the idea of absolute power. As Gerard Ciołek noted: “The submission of
urbanism to the dominance of palace architecture, with all its splendour, was undoubtedly
a visual expression of the overwhelming supremacy of the ruling classes over all other social
strata”14. This style was very well suited to the artistic and political ambitions of August
II, seeking to establish a hereditary dynasty in Poland. In garden and urban planning
these ambitions were most fully realised in the1600 m long Saxon Axis set westward of
Krakowskie Przedmieście as an extension of the axis of the palace and its gardens, designed
to combine and integrate residential, military and communication functions.
August II also took up other investment projects concerning green areas, which affected
the urban development of the capital. Among other things, he initiated the creation of a new
“green” framing of the view of Ujazdów Castle from the Vistula riverside. The castle axis
11
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J. Rostafiński, Królewskie ogrody botaniczne króla Jana Kazimierza w Warszawie oraz systematyczny
spis roślin tamże hodowanych, Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1938, p. 54.
S. Petrycy, Ekonomika Arystotelesowa albo raczej nauka domowego gospodarstwa [Aristotle’s
economics or home husbandry], Kraków 1601, Drukarnia Łazarzowa; expanded ed.: Kraków 1618,
drukarnia M. Jędrzejowczyk, [cit. from:] Ciołek G., Ogrody Polskie. Przemiany formy i treści,
Budownictwo i Architektura, 1954, p. 51.
W. Fijałkowski, Zapomniane ogrody barokowej Warszawy, [in:] Pałac w ogrodzie, Materiały sesji
naukowej, Warszawa, 21-22 maja 1998, B. Wierzbicka (ed.), TONZ, Warszawa 1999, p. 121.
G. Ciołek, op. cit., p. 68.
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along Piaseczyński Canal was used and creatively extended westward as part of subsequent
urban development of Warsaw – the Stanislas Axis.
Ujazdów Castle, in its form of the House of Saxony period, was not the only residence placed
on the escarpment in the 18th century, with garden views of the Vistula valley. For example,
the palace and garden of the Gozdzki family erected next to Kazimierzowski Palace in the 18th
century had a system of extended terraces and stairs from the river side and a garden canal.
Henry and Maria Brühl, and also Jerzy August Mniszech, built their residences along Nowy
Świat Street situating the mansions not in the usual way of the period “between courtyard and
garden”, but characteristically behind a garden on the escarpment edge, offering a most beautiful
and extensive view. Most of the garden space in such compositions was in front of the palaces
– from the street side of Nowy Świat, creating a “green” appearance of the city.
Numerous elegant gardens cropped up also in other parts of 18th century Warsaw and its
suburbs15 (Ill. 2). But the scale of their garden areas was significantly smaller, less exposed
to urban landscape, with design aligned to the shape of their land parcels, which was only
infrequently formally related to the urban layout of the city.

5. Summary
•

The impact of baroque gardens on the urbanization development of Warsaw should
be considered in three aspects: as decisive elements causing the “loose” and “green”
character of the city and its suburbs until the 19th century, as elements shaping the town’s
silhouette seen from the Vistula riverside, and as objects forming integral parts of large
scale axial layout of the capital and its surroundings, including the Royal Axis leading
to Wilanów, the House of Saxony Axis and the King Stanislas Axis.
The most attractive location for residential gardens of seventeenth century Warsaw and
its suburbs was considered to be the top of the Vistula Escarpment, offering extensive
views of Vistula Valley and exposure of the residences from the riverside.
Although residences and their gardens at the end of the 17th and in the 18th century were
still situated or rebuilt atop the Vistula Escarpment, taking advantage of its qualities,
new ways of linking residences (especially those owned by the monarch), their gardens,
the town and the landscape, came to consist of large scale urban axial developments,
formed perpendicularly to the Vistula Valley. The several kilometres long Royal Axis
in Wilanów, created up until the end of the 17th century, may be regarded as the earliest
such arrangement in the area of Warsaw.
The 18th century was a period when many new palace and garden properties were built
in Warsaw by aristocrats and noblemen of the time, located next to the main streets of
the town and its suburbs. Due to their small scale, the presence of fences and in most
cases location at the back of palaces situated with their front facing the streets, the
formal relations of these properties with the surrounding landscape were not so clearly
discernible.

•
•

•

15

W. Fijałkowski, op. cit., p. 135.
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1. Wstęp
Bardzo ważną rolę w kształtowaniu barokowego krajobrazu Warszawy odegrały liczne założenia ogrodowe związane z rezydencjami królewskimi, magnackimi i szlacheckimi. Jak pisze Wojciech Fijałkowski, „barokowa stolica Rzeczypospolitej była aż do końca
XVIII stulecia miastem ogrodów”1. Oceniając z dzisiejszego punktu widzenia ich wpływ
na układ urbanistyczny Warszawy, należy zauważyć, że wiele z nich powstało w warunkach
strefy podmiejskiej i w granicach jurydyk, otaczających gęsto zabudowaną Starą i Nową
Warszawę, przekraczając już w XVII w. wtórne pasmo obwarowań miejskich z czasów Zygmunta III Wazy. W XVIII w. ich długi łańcuch rozciągał się od położonych na północy Młocin po założoną na południu Bażantarnię (dzisiejszy Natolin).

2. Stan badań
Tematyka ogrodów barokowych Warszawy została poruszona w wielu opracowaniach
naukowych. Niektóre z nich podejmują również kwestię kontekstu krajobrazowego założeń z tego okresu. Pewne odniesienia do warszawskich ogrodów XVII i XVIII w. pojawiają się już w XVIII-wiecznej publikacji Sz.B. Zuga Ogrody w Warszawie i jej okolicach (…)2.
O ogrodach barokowych stolicy pisali w początkach XX w. Józef Drége3 i Edmund Jankowski4. Dużo miejsca barokowej sztuce ogrodowej stolicy poświęcił Gerard Ciołek w książce
Ogrody polskie5. Wśród późniejszych badaczy wskazać należy Longina Majdeckiego6 i Janusza Bogdanowskiego7, którzy omawiając w swoich publikacjach rozwój sztuki ogrodowej
w Polsce i na świecie, poświecili również nieco uwagi warszawskim ogrodom barokowym.
Bardzo cenną publikacją z tego zakresu jest również artykuł Wojciecha Fijałkowskiego Zapomniane ogrody barokowej Warszawy, omawiający nie tylko wspaniałe założenia królewskie i magnackie, ale również te mniej znane ogrody przy rezydencjach szlacheckich.
Autorka poniższego artykułu, doceniając wkład wcześniejszych badaczy w rozpoznanie
problematyki ogrodów barokowych Warszawy, podjęła próbę zwrócenia większej uwagi na
relacje barokowego ogrodu z otoczeniem i na różnice w tych relacjach pomiędzy rezydencjami XVII- i XVIII-wiecznymi.

1
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W. Fijałkowski, Zapomniane ogrody barokowej Warszawy, [w:] Pałac w ogrodzie, Materiały sesji
naukowej, Warszawa, 21-22 maja 1998, B. Wierzbicka (red.), TONZ, Warszawa 1999, s. 119.
Sz.B. Zug, Ogrody w Warszawie i jej okolicach opisane w roku 1784 przez Szymona Zuga, Budowniczego Kościoła Ewangelickiego w Warszawie. Z objaśnieniami F.M. Sobieszczańskiego, napisanemi
w 1847 roku, Warszawa 1848.
J. Drége, Ogrody w Polsce, Wielka Powszechna Encyklopedia Ilustrowana, Warszawa 1912.
E. Jankowski, Dzieje ogrodnictwa w Polsce z zarysie, Warszawa 1923.
G. Ciołek, Ogrody polskie. Przemiany treści i formy, Budownictwo i Architektura, 1954.
L. Majdecki, Historia ogrodów, PWN, Warszawa 1981.
J. Bogdanowski, Polskie ogrody ozdobne, Arkady, Warszawa 2000.
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3. Opis badań
Badania, których wyniki zaprezentowano w niniejszym tekście, miały charakter kilkuetapowy. Etap pierwszy to ustalenie stanu badań, w tym zapoznanie się z publikacjami poruszającymi
tematykę ogrodów barokowych Warszawy. Kolejnym etapem było przeprowadzenie kwerendy
archiwalnej, obejmującej przede wszystkim materiały kartograficzne i ikonograficzne dotyczące
Warszawy i jej okolic w XVII i XVIII w. oraz wybranych założeń rezydencjonalnych. Uzyskane
dane przeanalizowano, a wyniki analiz podsumowano w postaci wniosków.

4. Wyniki badań
4.1. Zasady wpisywania założeń ogrodowych w krajobraz miejski i podmiejski
Warszawy w XVII w.
Siedemnaste stulecie to okres, w którym zmienił się charakter warszawskich przedmieść: wspaniałe pałace magnackie stawały wśród obszernych złożeń dziedzińcowo-ogrodowych, hamując jednocześnie procesy miastotwórcze i decydując o specyficznej, „rozluźnionej” aż po wiek XIX, urbanistyce miasta8. Jak zauważył Gerard Ciołek, przy wznoszeniu
XVII-wiecznych barokowych rezydencji warszawskich „nie stosowano się ani do kierunku
drogi, przy której powstawała rezydencja, ani do żadnych w ogóle linii regulacyjnych, tak,
że nowe budowle nie tylko nie przyczyniały się do normalnego rozwoju organizmu miejskiego, poza obrębem średniowiecznych obwarowań, ale często stawały temu na przeszkodzie”9. Ówczesne ogrody rezydencjonalne o powierzchni od kilkunastu arów przy skromnych dworkach szlacheckich po kilkudziesięciohektarowe założenia, jak np. Ujazdów
marszałka wielkiego koronnego Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, stanowiły bardzo
istotny element krajobrazu XVII-wiecznej Warszawy oraz jej przedmieść i wpływały decydująco na sylwetę miasta, uwiecznioną przez Erica Dahlberga w 1656 r. (il. 1).
Wybierając w XVII w. w Warszawie i na jej przedmieściach miejsce pod rezydencję, starano się maksymalnie wykorzystać walory krajobrazowe okolicy, czerpiąc z wypracowanego w poprzednich stuleciach modelu villa suburbana, w tym przede wszystkim zapewnić
atrakcyjny widok na dolinę Wisły i zabezpieczyć wygodną obsługę komunikacyjną. Tego
typu walorami odznaczał się usytuowany na koronie i zboczu skarpy ogród przy Zamku
Warszawskim10. Model ten powtórzono w innej rezydencji wazowskiej – Villa Regia, zlokalizowanej przy Krakowskim Przedmieściu. Z loggii i tarasów tego obiektu, wzniesionego w latach 1637-1641, rozciągały się widoki na położony u podnóża ogród oraz równinę za
8
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A. Miłobędzki, Architektura XVII w., [w:] Sztuka Warszawy, M. Karpowicz (red.), PWN, Warszawa
1986, s. 52.
G. Ciołek, op. cit., s. 56.
T. Zarębska, Warszawskie rezydencje królewskie oraz ich ogrody w drugiej połowie XVI w.,
[w:] Pałac w ogrodzie, Materiały sesji naukowej, Warszawa, 21-22 maja 1998, B. Wierzbicka (red.),
TONZ, Warszawa 1999, s. 56.
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rzeką. Brak w ogrodzie wysokich drzew11 sprzyjał ekspozycji położonej wysoko na skarpie
rezydencji, przez co stanowiła ona wyraźną dominantę w lokalnym krajobrazie. Widoczna
z daleka dla wszystkich statków przepływających Wisłą, będącej wówczas kluczowym dla
Warszawy szlakiem komunikacyjnym i handlowym, była formą autopromocji właściciela,
co było zgodne z sugestiami XVII-wiecznych teoretyków architektury12.
Za przykładem rezydencji królewskich zostały wzniesione w 1 połowie XVII w. między
Zamkiem Królewskim a Pałacem Kazimierzowskim dwie okazałe rezydencje magnackie:
pałac marszałka nadwornego koronnego Adama Kazanowskiego oraz rezydencja hetmana
wielkiego koronnego Stanisława Koniecpolskiego. W tej ostatniej po raz pierwszy w rejonie
Warszawy wprowadzono italianizujące, szeroko otwarte na krajobraz, tarasowe założenie
ogrodowe, usytuowane na zboczu Skarpy Wiślanej13.
Bardzo silne relacje z krajobrazem otaczającym wystąpiły w przypadku podmiejskiego
Wilanowa, łączącego w sobie cechy XVII-wiecznej willi włoskiej i klasycznej, osiowej rezydencji francuskiego baroku. Wilanów i jego ogrody przez kilka stuleci stanowiły wyraźną dominantę w rolniczym krajobrazie terenów położonych na południe od ówczesnej Warszawy.
4.2. Zasady wpisywania założeń ogrodowych w krajobraz miejski i podmiejski
Warszawy w XVIII w.
Warszawskie ogrody barokowe XVIII w., a zwłaszcza jego 1 połowy, podobnie jak większość ówczesnych ogrodów europejskich, kształtowane były pod wpływem stylu wypracowanego przez André Le Nôtra, dostosowanego do lokalnych realiów. Barokowa idea jedności kompozycyjnej została wzbogacona wprowadzeniem nowych zdobyczy: wzajemnie
sprzężonych układów wieloelementowych, które starano się łączyć z krajobrazem otaczającym i jego dominantami. Nowy styl w sztuce ogrodowej miał z założenia wyrażać ideę
władzy absolutnej. Jak zauważył Gerard Ciołek, „Podporządkowanie urbanistyki architektonicznej dominancie pałacowej z jej całym splendorem było niewątpliwie plastycznym wyrazem przemożnej supremacji klas panujących nad pozostałymi warstwami społecznymi”14.
Styl ten bardzo odpowiadał ambicjom artystycznym i politycznym Augusta II, dążącego do
ustanowienia w Polsce monarchii dziedzicznej. Na płaszczyźnie ogrodowej i urbanistycznej
ambicje te zostały najpełniej zmaterializowane w postaci usytuowanej na zachód od Krakowskiego Przedmieścia warszawskiej Osi Saskiej – założenia urbanistycznego o długości
1600 m, stanowiącego rozwinięcie osi pałacu i ogrodu, zaprojektowanego w sposób umożliwiający zespolenie funkcji rezydencjonalnych, militarnych i komunikacyjnych.
August II podjął też inne działania inwestycyjne w zakresie założeń zieleni, które miały wpływ na rozwój stołecznej urbanistyki, m.in. zainicjował stworzenie nowej „zielonej”
11

12

13

14

J. Rostafiński, Królewskie ogrody botaniczne króla Jana Kazimierza w Warszawie oraz systematyczny
spis roślin tamże hodowanych, Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1938, s. 54.
S. Petrycy, Ekonomika Arystotelesowa albo raczej nauka domowego gospodarstwa, Kraków 1601,
[za:] Ciołek G., Ogrody Polskie. Przemiany formy i treści, Budownictwo i Architektura, 1954, s. 51.
Fijałkowski W., Zapomniane ogrody barokowej Warszawy, [w:] Pałac w ogrodzie, Materiały sesji
naukowej, Warszawa, 21-22 maja 1998, B. Wierzbicka (red.), TONZ, Warszawa 1999, s. 121.
G. Ciołek, op. cit., s. 68.
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oprawy dla widoku na Zamek Ujazdowski od strony Wisły, a wytyczona Kanałem Piaseczyńskim oś zamku została wykorzystana i twórczo rozwinięta w kierunku zachodnim
w nieco późniejszym założeniu urbanistycznym Warszawy – Osi Stanisławowskiej.
Zamek Ujazdowski w swojej saskiej odsłonie nie był jedyną rezydencją usytuowaną na
skarpie, której ogrody wiązano w XVIII w. widokowo z doliną Wisły. Przykładowo w sąsiedztwie Pałacu Kazimierzowskiego powstało założenie pałacowo-ogrodowe Gozdzkich
z systemem rozbudowanych tarasów i schodów od strony rzeki oraz kanałem ogrodowym.
Z kolei wzdłuż Nowego Światu wzniesiono rezydencje Henryka i Marii Brühlów oraz Jerzego Augusta Mniszcha, których cechą charakterystyczną było usytuowanie budowli mieszkalnych nie jak w większości ówczesnych założeń „między dziedzińcem a ogrodem”, lecz
za ogrodem, na krawędzi skarpy, skąd rozpościerał się najpiękniejszy widok. W tak komponowanych układach znacząca większość przestrzeni ogrodowej znajdowała się przed pałacami – od strony Nowego Światu, kształtując „zielone” oblicze miasta.
Reprezentacyjne założenia ogrodowe pojawiały się w XVIII w. również licznie w innych częściach Warszawy i jej przedmieściach15 (il. 2). Skala towarzyszących im ogrodów
była jednak znacząco mniejsza, były też mniej wyeksponowane w krajobrazie miasta, a ich
układ przestrzenny, dopasowany do kształtu działek, rzadko wiązał się w sposób formalny
z układem urbanistycznym miasta.

5. Podsumowanie
•

•
•

•
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Wpływ barokowych ogrodów na rozwój urbanistyczny Warszawy należy rozpatrywać na
trzech płaszczyznach: jako elementy decydujące o rozluźnionym po XIX w. „zielonym”
charakterze miasta i jego przedmieść; jako elementy kształtujące sylwetę miasta od strony
Wisły; jako obiekty stanowiące integralną część wielkoprzestrzennych założeń osiowych
stolicy i jej okolic, w tym wilanowskiej Osi Królewskiej, Osi Saskiej i Osi Stanisławowskiej.
Za najbardziej atrakcyjną lokalizację dla ogrodów rezydencjonalnych XVII-wiecznej
Warszawy i jej przedmieść uważano koronę Skarpy Wiślanej, zapewniającą dalekie
widoki na dolinę Wisły oraz dającą możliwość ekspozycji rezydencji od strony rzeki.
Chociaż w końcu XVII i w XVIII w. rezydencje wraz z towarzyszącymi im ogrodami
nadal sytuowano lub rozbudowywano na koronie Skarpy Wiślanej, wykorzystując
jej walory, to nową formą powiązania rezydencji (zwłaszcza należącej do monarchy),
jej ogrodów, miasta i krajobrazu stały się wielkoprzestrzenne osiowe założenia
urbanistyczne, kształtowane prostopadle do doliny Wisły. Za pierwsze tego typu
rozwiązanie w okolicach Warszawy należy uznać, powstałe jeszcze w końcu XVII w.,
kilkukilometrowe założenie Osi Królewskiej w Wilanowie.
Wiek XVIII to czas budowy wielu nowych założeń pałacowo-ogrodowych Warszawy,
należących do ówczesnych magnatów i szlachty, lokalizowanych przy głównych
ulicach miasta i jego przedmieść. Ze względu na niewielką skalę tych założeń, obecność
ogrodzeń i lokalizację (w większości przypadków na tyłach położonych od strony ulic
pałaców) ich związki formalne z krajobrazem nie były czytelne.
W. Fijałkowski, op. cit., s. 135.
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Ill. 1. The panoramic view of Warsaw, Eric Dahlberg, 1656, reprint in author’s collection
Il. 1. Panorama Warszawy, Eric Dahlberg, 1656, reprint w zbiorach autorki

Ill. 2. Royal and aristocratic residences with gardens, determinating the incoherent, “green” character
of 18th century Warsaw, Plan de la ville de Varsovie: dedié a S. M. Auguste III Roi de Pologne Elekteur
de Saxe & Levé par ordre S. E. M. le Comte Bieliński Grand Marechal de la Courone, 1762, 19th
century copy, National Library, No ZZK 20561, fragment
Il. 2. Rezydencje królewskie i magnackie z ogrodami, wpływające na rozluźniony, „zielony”
charakter XVIII-wiecznej Warszawy, Plan de la ville de Varsovie: dedié a S. M. Auguste III Roi
de Pologne Elekteur de Saxe & Levé par ordre S. E. M. le Comte Bieliński Grand Marechal de la
Courone, 1762, kopia XIX-wieczna, Biblioteka Narodowa sygn. ZZK 20561, fragment
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1. A bit of history (by way of introduction)
In 1722, near Berthelsdorf in Upper Lusatia, around twenty kilometers from Zgorzelec,
a group of refugees was settled there by the owner of the local estate, Count Nikolaus
Ludwig von Zinzendorf und Pottendorf. The religious refugees called the Czech Brethren
(though they call themselves the Unity of the Brethren) came mostly from Moravia and were
accompanied, in smaller numbers, by others, namely Schwenckfelder Church followers,
Amabaptists and reformed Evangelicals. It was the beginning of a new stage in the lives of
the renewed group of pious settlers and it is also key to this paper.
To begin with some history, the Unity of the Brethren emerged from the Hussites and,
more directly, from its radical faction – the Taborites1. Since the beginning they have not
enjoyed the support of rulers and the first one to banish them from his realm in 1481 (for
contacts with anti-papal Waldensians) was Matthias Corvinus. They went to Moldavia
for a short time and came back the Kingdom of Bohemia settling in the more tolerant
Moravia (hence the other name – Moravian Brethren). During the reformation the Unity
of the Brethren contacted the head theologians of Protestantism, Martin Luther and Ulrich
Zwingli. This led to persecution and to leaving the Kingdom of Bohemia again, in 1548.
The Brethren went mostly to Poland (mainly Ostroróg and Leszno) and Silesia, where they
settled chiefly in the Przedgórze Sudeckie. They contributed to the development of cottage
industry weaving, textile production and herbal medicine (the Karkonosze herbal specialists
called laboranci originated from the Brethren).
The Brethren came back in favor of the king in 1609, when Rudolph II bestowed
freedom of religion on them. However, at the beginning of the Thirty Years’ War they
supported Frederick V, called the Winter King due to his short reign at the turn of the
1619, who was opposed to the House of Habsburg. His defeat in the Battle of White
Mountain led to the persecution of the Brethren and the prohibition of any Protestant
activities. The leaders of the Brethren were forced to migrate among with the Bohemian
educator, philosopher, reformer and thinker Jan Amos Komenský (called Comenius),
who traveled to Leszno in 1628. He lived there intermittently until 1656 and then moved
to Amsterdam.
A new chapter in the history of the Brethren began with the protection from a German
Evangelical theologian, religious reformer and the leader of the Pietism movement Nicolaus
Ludwig von Zinzendorf 2. In 1721 he invited the Brethren to his estate in Lusatia along
with other Protestant groups, hoping to create an ecumenical community similar to early
Christian communes. [Skipping further in the story let us mention that against these plans
the emancipation tendencies of the Brethren won in the Moravian Church settlements and
in the second half of the XVIII century they formed a separate church.] Upper Lusatia was
under the reign of Evangelical Saxony, where Lutheranism was considered national. This
1

2

About the Unity of the Brethren (among others): H. KARCZYŃSKA, Odnowiona Jednota Braterska
w XVIII-XX w., Warszawa 2012.
Ludwig von Zinzendorf (1700-1760), german Lutheran theologian and religious reformer, leader of
pietistic hangover in Saxony. https://en.wikisource.org/wiki/Appletons’_Cyclop%C3%A6dia_of_
American_Biography/Zinzendorf,_Nicholas_Lewis (access: 25.02.2016).
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did not, however, rule out freedom of religion for members of other denominations. It was
a region where weaving and cloth making developed swiftly in the XVIII century and the
local peasantry became craftsmen and, later, manufacturers. This tendency included the
Czech Brethren members.
There is an anecdote about the creation of the first Brethren settlement in Upper Lusatia.
On June 17, 1722 von Zinzendorf, a freshly graduated lawyer, met with a Moravian carpenter
who asked for refuge for ten Moravian exiles. The agreement was symbolically sealed
by cutting down the first tree for the new settlement. This is how Herrnhut was created,
a place “under God’s protection”, whose name was later adopted by all the members of this
community around the world – the Herrnhuts.
After the Herrnhut settlement was established more were created. Some of them, the socalled Orstgemeinde were formed as separate complexes in rural areas (Herrnhut, Niesky,
Herrnhaag, Piława, Godnów; some gained city rights as late as in the XX century) or on the
periphery of existing towns (Nowa Sól). Another group of Herrnhut communities comprised
of complexes within cities (Wrocław and Złotoryja).
The Brethren were active settlers not only in the neighboring Silesia and other European
countries, but also in 1732 in St. Thomas Islands in the Caribbean (today’s Virgin Islands)
and, a year later, in Greenland. In the second part of the XVIII century there were already
dozens of settlements in almost all continents. It is interesting to know that one of them,
located on the Volga River near Astrakhan, was called Sarepta and is the place of origin of
the sarepta mustard3.
The basis for spacial and organizational structure of the Herrnhut settlements was the
doctrinal functioning of particular communities based on the rule of evangelical equality,
poverty and rigorous moral rules. Divorce, sex out of wedlock, gambling and certain forms
of entertainment (non-religious music, dancing) were prohibited. Each member belonged to
the religious and economical community and everyone, no matter what their sex, nationality
or social status, was equal. There was an obligation to work to multiply the group’s wealth,
which was later divided among the group to satisfy their basic needs. Because the land was
scarce, the activities were mostly non-agricultural, crafts-related and specialized in every
possible direction, hence the self-sufficiency of the communities. Financial surplus was
invested or used to maintain the settlement, to develop social care or to provide education for
children and teenagers. Separate buildings with dormitories were designated for them with
separation based on sex, age and social status.
Each settlement, with the exception of the one in the Zeist palace residence, had an
analogous, regular layout similar to a small town centered around a square. There were
commonly accessed green areas, mainly centrally located squares4. In their centers there
were often prayer houses. Residential buildings had decorative or farming gardens.

3

4

Today, the Evangelical Brethren Community has around 850 thousand followers with the majority,
around 600 thousand, in Africa. http://cvgs.cu-portland.edu/gazetteer/other_places/Sarepta.cfm
(access: 26.02.2016).
The spaces were supposed to be symbolically filled with the metaphysical presence of Christ.
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2. Hitherto research and conclusions
Certain researchers5 indicate these squares were inspired by the ones in Pillnitz and
Dresden (Zwinger). The connection can be made because of the similar layouts and through
the designer of the Herrnhut settlements, an architect Siegmund August von Gersdorff
(1702-1777), who joined the Brethren in 1742 and designed the majority of the Lusatian and
Silesian settlements. It seems, however, that the French tradition of creating town squares is
more relevant here. It began in the famous Place Royal in Paris (today’s Place des Vosges)
between 1605 and 1612 and was continued in the tendency to provide city spaces with proper
ventilation.
In this context, the presence of Huguenot among the Brethren was not without
significance. The Huguenot were religious refugees from France over 100 thousand of
whom emigrated after Luis XIV revoked the Edict of Nantes in 1685. 40 thousand of them
came to German countries6. Their rulers counted on the Huguenot, who belonged mostly to
aristocracy and townspeople, to help develop the areas still ruined after the Thirty Years’
War. Taking in so many newcomers in such a short time resulted in the foundation of many
new settlements and even cities, whose plans were based on both ideal city concepts (such
were founded as early as in XVI century in Hanau and Freudenstadt for the first immigration
wave) and the notion of New Jerusalem.
Settlements of this kind were founded near the end of the XVII century, e.g. Erlangen
(1686) and St. Georgen near Bayreuth (after 1702). It seems that the planning solutions in
Herrnhut settlements are similar to those in the so-called New Town founded by Christian
Ernst von Brandenburg – Bayreuth in Erlangen. It appears to be ironical that the Margrave,
while founding a refuge for the Huguenot, was probably inspired by Richelieu, a town
belonging to cardinal Armand-Jean du Plessis de Richelieu, their solemn enemy. In his
Grand Tour diaries Christian Ernst wrote the following: “Although it is a small town, it
is the most beautiful one in France because of its structure”7. Both in Richelieu and in
Erlangen the plan included a temple and a customs office in one square and a manufacture in
another. The regular layout of streets and buildings was also similar. However, the Huguenot
had no visible interest in greeneries. The only garden in Erlangen appears in Margrave’s
residence and the only similarity to one of the Herrnhut settlements (Niesky) is visible in the
Monplaisir garden located in quite a distance from Erlangen.

5

6
7

The greeneries in the Czech Brethren settlements were not (apart from the gardens in Bethebara,
USA) subject of a separate study. They are marginally mentioned in, among others, the following:
B.A. Schulte, Die schlesischen Niederlassungen der Herrnhuter Brüdergemeine Gnadenberg,
Gnadenfrei und Gnadenfeld – Beispiele einer reliogiös Siedlungsform, 2005; F.A.L. Bynum, Old
World gardes In the New World: the garden of the Moravian settlement of Bethbarbara in North
Carolina, 1753-72, “The Journal of Garden History”, Vol. 16, Iss. 2, 1996, p. 70-86.
M. Magdelaine, Le Refuge huguenot en Baviére, Waakirchen 2006.
[After:] R. Endres, Markgraf Christian Ernst von Brandenburg-Bayreuth, der Grӥnder der
Hugenottenstadt Erlangen, “Erlangen Bausteine”, 34, 1986, p. 17-37.
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3. The structure and properties of greenery complexes
in the Czech Brethren settlements
Meanwhile, the elaborate private gardens belonging to possession owners and
community leaders in the Brethren settlements were open to the public. Zinzendorf’s
postulates were carried out there, those of contact with nature, relaxation and seeking God.
The vicinity of their residences and of main commercial routes was a requirement in creating
every Herrnhut settlement. In many of them one could observe the use of surrounding
scenery, especially nearby hills with viewpoints accessible by special pathways. Such use of
the landscape, along with geography and natural science, was taught in the Brethren schools
according to the recommendations of Komenský8.
Because of the schools created by the Brethren, there is another form of greenery present
in some of the settlements. The concern about the physical development of both boys and
girls led to the creation of garden and park areas for various kinds of exercises9. It is one of
the first known gardening solutions created with physical education in mind and the Upper
Lusatia Niesky settlement was the pioneer. Due to the concern about both the spiritual and
the physical development of the future clergy from the local seminary, two public greeneries
were established in the eastern part of the settlement in 1770. From the formal point of view
the first one, whose later discovered layout is dated for 1782, was a regular late baroque
garden with geometric elements, later enlarged with a more sentimental part (convoluted
paths and lots of equipment). It was called Monplaisir (my pleasure), just as the one in
the Huguenot Erlangen, and it seems that the name may be connected to the presence of
Herrnhut reformed Evangelists.
The other garden in Niesky was shaped as an elliptical bosquet divided with internal
alleys in geometric layout. The complex was connected with the settlement by an alley with
trees on the sides. Despite the name Astracan its unique form is related to bosquets with
mazes in French baroque gardens. Such complexes may be found in the Versailles (L’Etoile,
1666), in Chanilly and in the Huguenot town St. Georgen near Bayreuth, where there
is a similarly arranged island. Another such garden island is in Silesia in the Marszowice
residence, dated around 1734). The pupils of the pedagogical seminary had regular physical
trainings in the gardens and also cared for them as a part of their natural education. In the
XIX century the teachers’ seminary was improved with a new gymnasium, a football field
and a tennis court. Similar elements may be found in the Herrnhut colony established by
Zinzendorf in Neuwied (near Koblenz)10 and in the Silesian Piława.
A cemetery was also a fixed element of every settlement („Gottesacker” – God’s Role,
God’s Field, where every deceased is a “a seed in God’s field” Samenkorn im Acker des
Herren11). It was located outside the colony and had a linden alley with a properly marked
8
9

10

11

J.Á. Komensky, Didaktika Magna/Opera didactica omnia, Amsterdam 1638.
They were earlier propagated in the works of the before-mentioned Komenski. One of his books has
drawings of outdoor activities including the first children’ playground known to us.
Where in 1887 the first ever football match on German soil took place. [From:] http://www.neuwied.
de/herrnhuter-viertel.html (access: 21.09.2015).
B.A. Schulte, op. cit., p. 40.
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gate leading to it. The necropolises of the Brethren had regularly distributed meadows
surrounded by fences or hedges and were divided into male and female sections. The
bodies were buried in chronological order. [In old pictures they look like quarter gardens].
Sometimes the cemeteries were also divided by inner hedges of tree rows. They dominating
role of the linden seems to be connected with the tree in Suchodle on the Oder, where the
main theologian of the Brethren, Jan Amos Komenský, gave his famous sermons. The fact
was commemorated with a monument. Sandstone gravestones were flat, of equal size and
had personal information, dates of birth and death and, sometimes, bible quotations on
them. The tombstones were placed in rows almost directly on the meadows, which were
supposed to symbolize heavenly meadows, and were probably an inspiration for American
lawn cemeteries. It is interesting to notice that the Herrnhut cemetery concept, distanced
from human dwellings and arranged as greeneries, appeared far earlier than the similar
revolutionary European changes at the turn of the XVIII and XIX centuries. That change
originated in France after 1810’s, when there was a loud/an intense public debate about the
sanitary harm of cemetery vapors12.
What is interesting, the layouts of many settlements later transformed into towns are
still clearly visible and constitute essential elements of public greenery systems. What is
interesting and surprising, is that the issue has not yet become the subject of any research
and available publications on the Herrnhut group are mostly concerned with religion and
history. However, numerous iconographic materials and plans reaching back to the XVIII
century allow a more detailed study of the greeneries in the Brethren settlements. It may also
be useful to compare the materials with present day towns, especially when the historical
layout is so neatly preserved in Upper Lusatia.
4. Inspirations and original ideas
The basic layout for the remaining settlements later referred to as Herrnhut settlements
was determined by the two first ones, Herrnhut and Herrnhaag, established in 1738 on the
land of Gustav Friedrich von Ysenburg-Büdingen (east of Frankfurt am Main) with the help
of Zinzendorf. The difference between the settlements is visible in the location of the prayer
house, which created a different plan of the center and allowed for the presence of central
squares on the commercial routes going through the town. In Herrnhut a prayer house,
called the Great Hall, took much space in the square. In Herrnhaag, dominated at the time
by the descendants of the Huguenot (reformed Evangelicals), the prayer house was in a less
prominent spot, in the frontage of the square, whereas the center was taken by a water well in
a transparent pavilion.
Both squares were surrounded by buildings, mostly family houses and separate buildings
for unmarried women and men. In Brethren terminology the houses were called choirs. The
settlements also had hospitals, schools, orphan houses, caretakers’ houses and guest-houses
for pilgrims from other colonies. There were also workshops producing items for both
everyday use and trade. The lack of farmland eventually led to the creation of some factories.
12

R.A. Etlin, The architecture of death, Boston MIT, 1984, p. 39.
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The communities were in exile and thus showed great discipline, work ethics, solidarity and
constant improvement of administrative and social regulations, which is characteristic of
groups living in a diaspora, with Poles being an unfortunate exception. Herrnhut settlement
also had post offices and shops with medicine and other items necessary in a modest live.
There were also private gardens in the settlements. They can be found, among others,
in Herrnhut, behind the residence of Zinzendorf’s wife – Erdmuthe Dorothea, Countess
von Zinzendorff (1700-1756) – who managed the residence and took care of the Herrnhuts
and, especially, orphans, when her husband was forced to leave by the Saxon Elector and
later, when he lived separately in Berthelsdorf. Behind her palace on the road to Zittau there
was a beautiful baroque garden enclosed in a half-circle exedra. To the west there was later
a landscape park with Heinrichberg hill and viewpoint, in all likelihood created after the
countess’ death and probably in the times of her daughter, Henrietta Benigna Justina von
Watteville.
A direct pattern for both settlements was, as it is thought, provided by the descriptions
of an Utopian land called the Island of Piece included in a book by another Pietist, Philipp
Balthasar Sinold von Schütz13. In the book there are descriptions and plans of a Utopian
perfect city similar to Old Testament images of New Jerusalem. It has a regular grid of
squares and a central square with a building called the House of Justice, surrounded by
embroideries. The squares surrounding the central one are tightly enclosed with identical
two-story residential buildings with small gardens behind them. Trees only appear outside
city walls and are planted in rows alongside alleys and roads and around farming gardens.
This layout, apart from the walls resembling the ones in Jerusalem, looks similar to the
Herrnhut settlements. At the same time, it resembles the colonies of religious refugees in
German countries going back to the XVII century and inspired by the search for urban
Utopias, still strongly considered at the time of the Czech Brethren settlement.
A new chapter in the development of Herrnhut settlement was initiated by the changing
political situation. In 1741 the Prussian King Frederick II the Great took Silesia and Kłodzko
Land. Being against the pro-Hapsburg Catholics, he decided to strengthen the position
of local Protestants and decreed the so-called General Concession, which allowed the
Brethren members to freely worship and settle. This resulted in the establishment of six new
Brethren settlements in Silesia between 1743 and 1892. They were organized as independent
communities and the first ones (Nowa Sól, Godnów and Piława) were created as early as in
the middle of the XVIII century. Apart from political and religious reasons the king had in
mind the economical growth usually connected with new Herrnhut settlers, as it was earlier
in the case of Huguenot settlements.
This is how the Brethren settlement in Nowa Sól was created after 1744. The town
was famous for its saltworks before the Thirty Years’ War. The settlement was a typical
Ortsgemeinde, one of the few Herrnhut colonies located in a town’s surroundings as
a separate colony. It was established by the King initiative, when he ordered the formation of
a Brethren colony in this strategic port town (he granted Nowa Sól town rights)14. The colony
13

14

A man with an interesting life, who worked since 1727 for counts von Solms, a family with dynastic
connections and a residence in Laubach near Herrnhaag.
H. Karczyńska, op. cit., p. 243-246.
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was set on both sides of the main road through the town, the one leading from Wrocław
to Zielona Góra and designed for 270 newcomers from Austria, Denmark, Bohemia,
Germany, Poland and Russia. Today it is the area near Wrocławska St., Muzealna St. and
Wróblewskiego St. As in previous cases and as it is visible in Werner’s drawings, the central
place was reserved for a prayer house in the frontage of the square (as in Herrnhaag). In
front of it there was a vast square reminding a six-quarter garden decorated with, at least
according to Werner, embroideries and with an alley leading straight to the cemetery.
The eastern side of the square was shadowed by trees and had rows of buildings alongside
an alley, e.g. a school, a hospital, a medicine shop, brickworks, various workshops and
residential family houses, separate for unmarried men and women, widowers and widows.
The other long alley went in the opposite direction, to the west, and was in all probability
supposed to be used in the expansion of the colony. This initiative was returned to after a fire
in 1759 (shown in a contemporaneous drawing), but not carried out, probably because of
demographic limitations. Despite all the obstacles the settlement was commercially viable15
and had educational successes (between 1770 and 1914 the Brethren managed 16 renowned
schools in Nowa Sól).
Due to the religious freedom provided by the General Concession the Brethren also came
to Lower Silesia, where they were invited by a friend of Count von Zinzendorf, another
Pietist, Ernst von Seidlitz (1695-1766). Two Brethren settlements were established on his
land near Dzierżoniów in 1743, in Piława Górna (Gnadenfrei) and in Godnowo (Gnadenberg,
today assigned to Kruszyn, east of Bolesławiec).
The layout of the latter is visible on two drawings from 1751 and 1780, which show us
a small settlement planned, similarly to Heernhaag, around a square arranged in baroque
style with a well inside and a cemetery on the rims. This layout is virtually unnoticeable
today. However, it is still visible in Piława, for which we also have better historical sources,
namely Werner’s drawings and an anonymous artwork from 1755. They show groups of
building on both sides of the road from Przerzeczyn Zdrój to Dzierżoniów. Next to the road
there was a big rectangular square with (similarly to Herrnhut) an impressive prayer house
and other community buildings. Another prayer house was erected in 1767, yet another in
1792 after a fire, but none survived to modern times. In front of the prayer house there was
a square described by Werner as recreational (Lust und Spaziergange) divided diagonally
and with trees and hedges along the alley. The settlers, mostly from Silesia, lived mainly
around the square. Moreover, years later, several schools with dormitories and pedagogical
institutions were created in Piława for youth from Silesia and Poland. One of schools had
a park with a platform and a viewpoint, from which one could see the whole place and
Wzgórza Niemczańskie (Niemczańskie Hills). To the west there was a Brethren cemetery
accessible by a linden alley and a gate inscribed “The body rests in peace”. Today the gate is
non-existent. The necropolis itself was also divided by linden rows16.

15
16

The examples include Johann David Gruschwitz’s thread factory and Garvy’s glue factory.
It is also interesting to mention that the Brethren members in Piława introduced for the first time
homeopathic medicines and, also very early – in 1782, gas powered lighting of paved streets. Ibidem,
p. 242.
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5. Summary
Post-war border changes caused the Brethren to migrate from Silesia. Their old
settlements, both in Germany and Silesia, retained their layout to a large extent. Greeneries
played an important role important, mostly in shape of central squares and cemeteries. They
influenced their surroundings so strongly that, even in places where the Brethren is only
a long gone memory, they remain crucial. A good example may be found in Piława, where
a scenic hill was connected with a park and a linden covered cemetery to form a strolling
complex. Only a couple of tombstones in the cemetery remind us today what its old function
was. The recreational character of the old square (called the Silesian Piasts Square) was kept
and the square itself was enlarged by a plot after a prayer house. In 2006 it was redesigned
according to, partially, its previous, diagonal layout and decorating it with a fountain and
some monuments. But there are still vacant, somehow silent choirs around, that is houses:
Brothers, Sisters, Widows and Widowers...
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W 1722 r. na terenie Górnych Łużyc w pobliżu Berthelsdorf, miejscowości położonej
około 20 km na południe od Zgorzelca, została osiedlona przez właściciela tamtejszego majątku, hr. Nikolausa Ludwiga von Zinzendorfa, grupa uchodźców religijnych, przybyłych
przede wszystkim z Moraw, zwanych braćmi czeskimi (choć sami tak o sobie nie mówią,
określając się krótko jako bracia lub Jednota Braci), do których dołączyli także – w skromniejszej liczbie – inni egzulenci: schwenkcfeldyści, anabaptyści oraz ewangelicy reformowani. Tak rozpoczął się, kluczowy dla rozważań zawartych w niniejszym artykule, etap
w losach tej odnowionej w oparciu o zasady pietyzmu głównej grupy osadników.
Kilka słów poświęćmy w tym miejscu historii braci czeskich, którzy wyłonili się z ruchu
husyckiego, a bardziej bezpośrednio z jego najbardziej radykalnego odłamu, jaki stanowili taboryci1. Od początku nie cieszyli się oni przychylnością władców, a pierwszym, który
wydalił ich ze swojego królestwa (za kontakty z antypapieskimi waldensami), był w 1481 r.
Maciej Korwin. Udali się wtedy na krótko do Mołdawii, po czym wrócili na teren Królestwa
Czech, osiedlając się jednak na terenie bardziej tolerancyjnych Moraw (stąd drugie określenie wspólnoty: bracia morawscy). W okresie reformacji bracia czescy nawiązali kontakty
z czołowymi teologami protestantyzmu – Marcinem Lutrem i Ulrichem Zwinglim. Wywołało to kolejne prześladowania i konieczność – w 1548 r. – ponownego opuszczenia Królestwa Czech. Bracia udali się wtedy przede wszystkim do Polski (najliczniejsze ośrodki
w Ostrorogu i Lesznie) oraz na Śląsk, gdzie zamieszkali na Pogórzu Sudeckim. Przyczynili
się tam do rozwoju chałupniczego tkactwa, włókiennictwa, zielarstwa i ziołolecznictwa (to
z nich wywodziła się większość tzw. laborantów).
Do łask królewskich wrócili bracia czescy za Rudola II, który nadał im w 1609 r. wolność wyznania. Ale już na początku wojny trzydziestoletniej poparli oni opozycyjnego wobec Habsburgów Fryderyka V Wittelsbacha, zwanego Królem Zimowym (przełom zimowy
1619/1620 r. był czasem królowania Fryderyka na tronie Czech). Jego klęska w bitwie pod
Białą Górą pociągnęła za sobą falę prześladowań braci czeskich, których działalność została zakazana (co w równym stopniu dotyczyło również innych grup protestanckich). Przywódcy Jednoty zmuszeni zostali do emigracji, łącznie z czeskim pedagogiem, filozofem, reformatorem i myślicielem Janem Amosem Komenským, który udał się w 1628 r. do Leszna
(gdzie mieszkał z przerwami do 1756 r.), a potem do Amsterdamu.
Nowy rozdział w historii braci czeskich otworzyła opieka, jaką roztoczył nad nimi niemiecki teolog ewangelicki i reformator religijny, przywódca ruchu pietystycznego Nikolaus
Ludwig von Zinzendorf 2. W 1721 r. jak już wspomniano zaprosił na teren swojego majątku,
położonego na terenie Łużyc, braci czeskich oraz przedstawicieli innych grup protestanckich, mając nadzieję na założenie ekumenicznej wspólnoty, żyjącej na wzór pierwszych
gmin chrześcijańskich. (Wyprzedzając wypadki dopowiedzmy, że wbrew tym planom
w osadach herrnhuckuch zwyciężyły tendencje emancypacyjne braci czeskich, którzy
utworzyli po połowie XVIII w. odrębny Kościół). Górne Łużyce znajdowały się wówczas
1

2

Na temat braci czeskich m.in.: H. Karczyńska, Odnowiona Jednota Braterska w XVIII-XX w.,
Warszawa 2012.
Nikolaus Ludwig von Zinzendorf (1700-1760), niemiecki teolog luterański i reformator religijny, przywódca ruchu pietystycznego w Saksonii, [za:] https://en.wikisource.org/wiki/Appletons’_
Cyclop%C3%A6dia_of_American_Biography/Zinzendorf,_Nicholas_Lewis (dostęp: 25.02.2016).
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pod władzą ewangelickiej Saksonii, w której konfesja luterańska uważana była za państwową. Nie wykluczało to jednak gwarancji swobody dla przedstawicieli innych wyznań. Był
to jednocześnie region, w którym od początku XVIII w. prężnie rozwijało się tkactwo i sukiennictwo, co mieszkających tam chłopów przemieniło w rzemieślników, a później nawet
w fabrykantów. Dotyczyło to również członków herrnhuckiej wspólnoty.
Powstaniu pierwszej osady braci czeskich na terenie Górnych Łużyc towarzyszy anegdota o spotkaniu von Zinzendorfa, wówczas świeżo upieczonego prawnika, z morawskim
cieślą, który poprosił go o udzielenie schronienia 10 egzulantom z Moraw. Zgodę przypieczętowało symboliczne ścięcie 17 czerwca 1722 r. pierwszego drzewa pod budowę nowej
osady. Tak powstał Hernnhut, czyli „miejsce pod Bożą opieką”, od którego wszystkich rozsianych później po świecie członków tej społeczności nazwano herrnhutami.
Po osadzie Herrnhut jak grzyby po deszczu zaczęły wyrastać kolejne. Część z nich powstała jako tzw. Orstgemeinde, wydzielone zwarte skupiska zabudowy, najczęściej w środowisku wiejskim (Herrnhut, Niesky, Herrnhaag, Piława, Godnów – niektóre z nich uzyskały prawa miejskie dopiero w XX w.) lub na obrzeżach miast (Nowa Sól). Druga grupa gmin
herrnhuckich, tzw. Stadgemeinde, wtopiła się – jak we Wrocławiu i Złotoryi – w otoczenie
miejskie.
Aktywność osadnicza braci czeskich sięgnęła nie tylko sąsiedniego Śląska oraz innych
krajów europejskich, ale także już w 1732 r. Wyspy św. Tomasza na Karaibach (dzisiejsze
Wyspy Dziewicze), a rok później również Grenlandii. W 2 połowie XVIII w. placówek takich było już kilkadziesiąt i funkcjonowały na wszystkich niemal kontynentach. Jako ciekawostkę podać można, że jednej z nich, zamieszkałej nad Wołgą koło Astrachania, która założyła wspólnotę o nazwie „Sarepta”, zawdzięczamy musztardę sarepską, której produkcję
tam właśnie rozpoczęto3.
U podstaw struktury przestrzennej i organizacyjnej osad należących do grupy herrnhuckiej legły założenia doktrynalne funkcjonowania poszczególnych gmin, oparte o zasadę
ewangelicznej równości i ubóstwa, a także poddania się rygorystycznym zasadom moralnym (zakazane były rozwody, seks pozamałżeński oraz hazard; także niektóre powszechnie przyjęte wówczas formy rozrywki: muzyka, taniec, poza religijną. Wszyscy mieszkańcy
osady stanowili wspólnotę o charakterze religijno-ekonomicznym, a jej członkowie, niezależnie od płci, narodowości czy pochodzenia społecznego, byli sobie równi. Mieli oni także obowiązek pracy w celu pomnażania wspólnego majątku, który następnie dzielono, aby
zaspokoić podstawowe potrzeby członków wspólnoty. Były to zajęcia – z braku większych
areałów ziemi – pozarolnicze, zwłaszcza rzemieślnicze, i to we wszystkich możliwych specjalnościach, co czyniło osady herrnhuckie niemal samowystarczalnymi. Nadwyżki finansowe przeznaczane były na inwestycje, utrzymanie osady, a także rozbudowaną opiekę społeczną i obowiązkową edukację dzieci oraz młodzieży. W programie funkcjonalnym osady
przewidziano dla nich oddzielne budynki z internatami. Kluczem tego podziału była płeć,
wiek i stan cywilny.

3

Obecnie ewangelicka wspólnota braci liczy ok. 850 tys. wyznawców, przy czym większość,
ok. 600 tys. w Afryce, [za:] http://cvgs.cu-portland.edu/gazetteer/other_places/Sarepta.cfm
(dostęp: 26.02.2016).
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Wszystkim osadom nadano zbliżony do siebie regularny układ, przypominający swoim
rozplanowaniem małe miasteczka z placem pośrodku4, w których ważną rolę odgrywały
starannie urządzone, ogólnie dostępne tereny zieleni (znaczący wyjątek stanowi tutaj osiedle braci czeskich, które założono bezpośrednio na terenie rezydencji pałacowej w Zeist).
Składały się nań przede wszystkim: centralnie usytuowane place, urządzane jako skwery, pośrodku których, a czasem w pierzei otaczającej je zabudowy, wznoszono domy modlitwy. Dodać do tego należy użytkowe i ozdobne ogrody przy budynkach mieszkalnych
wspólnoty.
Niektórzy badacze wskazują na inspiracje dla formy tych placów jako płynące z nieodległych rezydencji i ich dziedzińców w Pillnitz i Dreźnie (Zwinger), na co miałoby wskazywać ogólne, choć ograniczone do podstawowego układu podobieństwo, a także osoba projektanta osad hernnhuckich, architekta działającego na terenie Saksonii, a od 1742 r. członka
Jednoty, który zaprojektował większość łużyckich i śląskich osad braci czeskich, a mianowicie Siegmunda Augusta von Gersdorffa (1702-1777). Wydaje się jednak, że właściwsze
będzie sięgnięcie do tradycji zakładania skwerów miejskich we Francji, zapoczątkowanej
słynnym paryskim Place Royal (dziś Palace des Vosges), założonym jeszcze w latach 1605-1612 i kontynuowanej w następnym stuleciu dyskusji nad rolą niezabudowanych przestrzeni miast w systemie ich prawidłowego przewietrzania.
Nie bez znaczenia mogła być w tym kontekście obecność pośród braci czeskich hugenotów – uchodźców religijnych z Francji, którzy po odwołaniu przez Ludwika XIV w 1685 r.
edyktu nantejskiego w liczbie ponad 100 tys. udali się na emigrację, z czego aż 40 tys. przybyło do krajów niemieckich5. Ich władcy wiązali z osiedleniem tej społeczności (rekrutującej się przede wszystkim z mieszczan i arystokracji) nadzieje na rozwój terenów, które
wciąż odczuwały skutki zniszczeń z czasów wojny trzydziestoletniej. Przyjęcie w krótkim
czasie tak znacznej liczby przybyszów wymagało powstania nowych osad, a nawet całych
miast, których rozplanowanie odwoływało się zarówno do konceptów miast idealnych (założono takie jeszcze w końcu XVII w. dla pierwszej fali hugenockich uciekinierów w Hanau
i Freudenstadt), jak też wyobrażeń Nowego Jeruzalem.
Osady tego typu wzniesiono pod koniec XVII w. m.in. w Erlangen (1686) i St. Georgen koło Bayreuth (po 1702 r.) – by wymienić tylko te najbardziej znane. Wydaje się, że
szczególnie bliskie związki łączą rozwiązania planistyczne osad herrnhuckich z tzw. Nowym Miastem, założonym przez Christiana Ernsta von Branderbug – Bayreuth w Erlangen. Na ironię losu zakrawa fakt, że margrabia, tworząc refugium dla hugenotów, wzorował
się prawdopodobnie w jakimś stopniu także na Richelieu – mieście należącym do kardynała Armanda-Jeana du Plessis de Richelieu – zaciekłego ich wroga. W zapiskach ze swego Grand Tour Christian Ernst tak to bowiem o miejscowości tej napisał: Jest to wprawdzie
małe miasto, ale dla swej przyjemnej struktury najpiękniejsze w całej Francji6. Zarówno
w planach Richelieu, jak i w Erlangen przewidywano podobne zlokalizowanie przy jednym
z placów świątyni i siedziby urzędu celnego, a przy drugim z placów manufaktury. Zbliżo4
5
6

Przestrzenie miały być symbolicznie wypełnione metafizyczną obecnością Chrystusa.
M. Magdelaine, Le Refuge huguenot en Baviére, Waakirchen 2006.
Cytat za: R. Endres, Markgraf Christian Ernst von Brandenburg-Bayreuth, der Grӥnder der
Hugenottenstadt Erlangen, “Erlangen Bausteine”, 34, 1986, s. 21.
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ny był także regularny układ ulic i zabudowy. Nie zauważono natomiast w miastach hugenockich jakiegokolwiek zainteresowania zielenią. Ogród pojawia się jedynie w Erlangen, ale
stanowi on część okazałej rezydencji margrabiego, a jedyna zbieżność z jedną z osad herrnhuckich (Niesky) przejawia się w nazwie oddalonego od Erlangen ogrodu, noszącego nazwę
Monplaisir.
Tymczasem w osadach braci czeskich okazałe ogrody prywatne, należące do właścicieli majątku i zarazem opiekunów gminy, były publicznie dostępne w celach rekreacyjnych.
Realizowano tam postulaty Zinzendorfa o potrzebie kontaktu z przyrodą, pośród której
można odpoczywać, ale także szukać kontaktu z Bogiem. Bliskość ich rezydencji, podobnie jak powiązanie z głównymi szlakami komunikacyjnymi, stanowiły wymóg podstawowy przy zakładaniu każdej herrnhuckiej osady. W wielu z nich widoczna była również dbałość o wykorzystanie walorów krajobrazowych otoczenia, zwłaszcza pobliskich pagórków,
gdzie urządzano punkty widokowe, do których prowadziły spacerowe aleje. Takiej recepcji
krajobrazu sprzyjał program edukacyjny w szkołach Jednoty, w którym kładziono – zgodnie z zaleceniami Komenský’ego7 – istotny nacisk także na geografię i przyrodoznawstwo.
W związku z prowadzonymi przez braci czeskich szkołami w niektórych osadach napotykamy jeszcze jeden rodzaj terenów zieleni, przeznaczony do celów rekreacyjno-edukacyjnych. Jest to zarazem pierwszy znany tego rodzaju przejaw troski o rozwój fizyczny
dzieci i młodzieży (zarówno chłopców, jak i dziewcząt)8, który znalazł swoje odzwierciedlenie w wytyczaniu rozległych terenów o charakterze ogrodowo-parkowym, gdzie urządzano
miejsca przeznaczone do rozmaitych ćwiczeń fizycznych i rekreacji. Pionierska w tym zakresie jest górnołużycka osada Niesky. Z myślą o powiązaniu rozwoju intelektualnego i duchowego z fizycznym uczniów tamtejszego seminarium, przygotowującego przyszłych kaznodziejów9, założono w 1770 r. po wschodniej stronie osady dwa publiczne zespoły zieleni.
Z formalnego punktu widzenia pierwszy z nich (znamy jego kształt datowany na 1782 r.) był
ogrodem o formach późnobarokowych, regularnym, z wieloma elementami geometrycznymi, który powiększono o część swobodną o wyraźnych cechach sentymentalnych (zawiłe,
meandrujące ścieżki, duża ilość elementów wyposażenia). Nazwano go, podobnie jak pod
hugenockim Erlangen, Monplaisir i wydaje się, że można tę nazwę powiązać z obecnymi
w wielu osadach grupy herrnhuckiej ewangelikami reformowanymi.
Drugiemu ogrodowi w Niesky nadano natomiast formę boskietu o planie elipsy, podzielonego wewnętrznie alejkami o układzie geometrycznym, do którego prowadziła od strony
osady ujęta drzewami aleja. Mimo że nadano mu nazwę Astracan (od kolonii koło Astrachania), to jej osobliwa forma nawiązuje raczej do labiryntowych boskietów z barokowych
ogrodów francuskich, które, zbliżone w formie, odnajdujemy zarówno w Wersalu (pod postacią L’Etoile, 1666 r.), jak i w Chanilly10 oraz hugenockim miasteczku St. Georgen koło
Bayreuth pod postacią podobnie urządzonej wyspy (odnajdujemy ją także na Śląsku w ogro7
8

9

10

J.A. Komenský, Didaktika Magna/Opera didactica omnia, Amsterdam 1638.
Przestrzenie tego typu propagowane były wcześniej w pracach wymienionego wyżej Komenskiego.
W jednej z jego książek znajdują się rysunki przedstawiające zajęcia na świeżym powietrzu, kojarzone z pierwszymi znanymi nam placami zabaw.
Drugie, kształcące nauczycieli i także korzystające z rekreacyjnych walorów zieleni, zostało założone
w 1864 r.
Także w niezrealizowanym koncepcie dla Anet.
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dzie przy rezydencji w Marszowicach, ok. 1734 r.). Uczniowie seminarium pedagogicznego
odbywali w tych ogrodach regularne ćwiczenia fizyczne, oddając się również (edukującej
przyrodniczo i ogrodniczo) pielęgnacji tych założeń. W XIX w. w pobliżu nowego seminarium kształcącego nauczycieli wzniesiono też halę do ćwiczeń, wytyczono również boisko
do piłki nożnej oraz kort tenisowy. Podobne elementy odnajdziemy w założonej także przez
Zinzendorffa kolonii herrnhuckiej w Neuwied (miasteczku położonym koło Koblencji)11,
a także w śląskiej Piławie.
Niezbywalnym elementem każdej osady był także cmentarz („Gottesacker” – Boża
Rola, Boże Pole, gdzie każdy zmarły jest „ziarnem siewnym na polu Pana” – Samenkorn im
Acker des Herren12), położony poza osadą, do którego prowadziła obsadzona drzewami lipowa aleja, a otwierała okazała brama ze stosownymi napisami. Nekropolie braci czeskich
miały charakter regularnych w planie łąk, otoczonych żywopłotami lub szpalerami drzew,
podzielonych na kwatery męską i żeńską, na których chowano zmarłych w kolejności ich
odejścia. Czasami dzielono je także wewnętrznie dodatkowymi szpalerami drzew. Dominująca rola lip na cmentarzach herrnhuckich zdaje się mieć związek z lipą w Suchodle nad
Odrą, pod którą główny ideolog braci czeskich – Jan Amos Komenský – wygłaszał swoje
słynne kazania (upamiętniono to pomnikiem). Płaskie, piaskowcowe płyty nagrobne o jednakowej wielkości posiadały napisy informujące o personaliach pochowanego, datach urodzenia i śmierci, a czasem wersety z Biblii. Układano je w równych rzędach niemal wprost
na murawie, w której zawierała się symbolika rajskiej łąki i co prawdopodobnie zainspirowało później mieszkańców Ameryki do urządzania miejsc pochówku o charakterze lawn
cemeteries. Dodajmy, że herrnhucka koncepcja cmentarza, oddalonego od siedzib ludzkich
i urządzanego jako teren zieleni, wyprzedziła o kilkadziesiąt lat rewolucyjne w tej mierze
decyzje podjęte w wielu krajach europejskich dopiero na przełomie XVIIII i XIX w. I uzupełnijmy od razu, że narodziła się ona we Francji po toczącej się od 2 dekady XVIII w. głośnej publicznej dyskusji o sanitarnej szkodliwości cmentarnych wyziewów13.
Co niezmiernie interesujące, w przypadku wielu osad, z których część przekształcono później w miasteczka, ich pierwotne układy, z wszystkimi wymienionymi elementami,
czytelne są do dzisiaj, stanowiąc zasadnicze elementy systemu zieleni publicznej. Co intrygujące i zagadkowe zarazem, nie zajmowano się dotychczas w sensie badawczym tym zagadnieniem, a jedyne publikacje poświęcone grupie herrhuckiej mają charakter historyczno-religioznawczy. Na szersze rozważania na temat kompozycji zieleni w osadach Jednoty
pozwalają natomiast dość liczne materiały ikonograficzne, a przede wszystkim plany i widoki miejsc osiedlenia braci czeskich, sięgające połowy XVIII w. Wielce pożyteczna okazuje się również ich konfrontacja ze stanem dzisiejszym, zwłaszcza w odniesieniu do starannie
pielęgnujących historyczny układ miasteczek górnołużyckich.
Podstawowe wzorce rozplanowania dla pozostałych osad, określanych później herrnhuckimi, wyznaczyły dwie pierwsze: Herrnut i powstała niewiele później (1738 r.), również
11

12

13

Miejscowości, w której w 1887 r. po raz pierwszy na ziemiach niemieckich odbył się mecz piłki
nożnej, [za:] http://www.neuwied.de/herrnhuter-viertel.html (dostęp: 21.09.2015)..
B.A. Schulte, Die schlesische Niederlassungen der Herrnhuter Brüdergemeinde Gnadenberg,
Gnadenfrei und Gnadenfeld – Beispiele einer reliogiös Siedlungsform, Insingen 2005, s. 40.
R.A. Etlin, The architecture of death, Boston MIT, 1984, s. 39.
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dzięki Zinzendorfowi, Herrnhaag, założona w majątku hrabiego Gustawa Friedricha von
Ysenburg-Büdingen, położonym na wschód od Frankfurtu nad Menem. Tym, co różni je
zasadniczo, to usytuowanie domu modlitwy, co wpłynęło na nieco odmienną organizację
centrum, zajmowanego przez okazałe place związane z przebiegiem głównych szlaków komunikacyjnych przecinających osady. Wychodzące z placów ulice pociągnęły za sobą podziały osady na kwartały. W przypadku Herrnhutt znaczącą część placu zajmował dom modlitwy, zwany Wielką Salą. W Herrnhaag, zdominowanym w tym czasie przez społeczność
ewangelików reformowanych (potomków hugenotów), wyznaczono mu miejsce pośledniejsze, w pierzei placu, nadając temu ostatniemu charakter skweru z osłoniętą ażurowym pawilonem studnią pośrodku.
Wokół obu placów wzniesiono budynki służące wspólnocie, przede wszystkim domy
oddzielne dla osób samotnych (kobiet i mężczyzn) oraz rodzin. W terminologii przyjętej
przez braci czeskich nazywano je chórami. W obrębie tych osad budowano też szpitale,
szkoły, sierocińce, domy opieki, domy pobytowe dla przybyszów z zewnątrz (m.in. z misji
zamorskich), jak również warsztaty rzemieślnicze produkujące na potrzeby mieszkańców
oraz na eksport, a z czasem także fabryki, na co „skazywał” braci nierolniczy (z braku ziemi uprawnej) tryb funkcjonowania. Dodajmy, że życie na wygnaniu i w poczuciu zagrożenia mobilizowało tę społeczność do samodyscypliny, pracowitości, solidarności i ciągłego
doskonalenia rozwiązań administracyjno-społecznych służących dobru ogółu (co charakterystyczne dla wielu grup narodowych żyjących w diasporze). Osady herrnhuckie posiadały
także poczty, apteki oraz sklepy zaopatrujące we wszystkie niezbędne do skromnego życia
towary.
W osadach, jak już wspomniano, znajdowały się również ogrody prywatne. Odnajdujemy je m.in. w Herrnhucie za rezydencją żony Zinzendorfa – Erdmuthe Dorothei (1700-1756),
która w czasie wymuszonej przez elektora saskiego nieobecności męża, a także po jego powrocie, kiedy zamieszkał on osobno w Berthelsdorf, zarządzała majątkiem i opiekowała się
herrnhutami, poświęcając się przede wszystkim sierotom. Za jej pałacykiem, mieszczącym
się przy drodze prowadzącej do Zittau, znajdował się wytworny barokowy ogród, zamknięty półkolistą eksedrą, a na zachód o niego, zapewne już po śmierci hrabiny (prawdodobnie
za czasów jej córki, która objęła majątek związany z Berthelsdorf – Henrietty Benigny Justiny po mężu von Watteville), urządzono na zróżnicowanym topograficznie malowniczym
terenie spory park o charakterze krajobrazowym z wyniesieniem (zw. Hutberg), na szczycie
którego ulokowano punkt widokowy.
Bezpośredniego ideowego i formalnego wzorca dla struktury obu osad dostarczyły, jak
się przypuszcza, opisy utopijnej krainy nazwanej Wyspą Pokoju, zawarte w dziele, związanego podobnie jak Zinzendorf, z ruchem pietystycznym Philippa Balthasara Sinold von
Schütza (człowieka o bogatym życiorysie, od 1727 r. zatrudnionego na dworze powiązanych
dynastycznie z rodziną Ysenburg-Büdingen hrabiów von Solms, rezydujących w Laubach,
położonym nieopodal Herrnhaag). W dziele tym odnajdujemy opis i plan stolicy utopijnej krainy nazwanej Wyspą Pokoju, miasta idealnego, nawiązującego do starotestamentowych opisów Nowego Jeruzalem. Widzimy tam regularną strukturę, opartą na siatce kwartałów, której centrum zajmuje plac, a na nim, w otoczeniu haftowych parterów, stoi budynek
nazwany Domem Sprawiedliwości. Otaczające plac identyczne kwartały zabudowane są
szczelnie jednakowymi dwukondygnacyjnymi budynkami mieszkalnymi, za którymi ulo-
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kowano niewielkie ogródki. Drzewa pojawiają się dopiero poza murami miejskimi, rozsadzone w szpalerach towarzyszących drogom i jednocześnie otaczających ogrody uprawowe.
Plan ten (poza nawiązującymi do jerozolimskich murami) w ogólnej dyspozycji rzeczywiście przypomina osady herrnhuckie. Wpisuje się on jednocześnie w zarysowaną już w tym
artykule tradycję budowy osad dla uchodźców religijnych na terenie krajów niemieckich,
sięgającą przypomnijmy końca XVII w., i podjętych w związku z tym rozważań nad urbanistycznymi utopiami, które w czasach zakładania osad przeznaczonych dla braci czeskich
pozostawały aktualne.
Nowy rozdział w rozszerzaniu osadnictwa herrnhuckiego otworzyła zmiana sytuacji politycznej w regionie. W 1741 r. król Prus Fryderyk II Wielki zajął Śląsk wraz z ziemią kłodzką.
Niechętny prohabsburskim katolikom, postanowił wzmocnić miejscowych protestantów, czego owocem była wydana w 1742 r. tzw. Generalna Koncesja. Pozwalała ona na swobodne osiedlanie i wolność religijną dla członków Jednoty. W ramach tzw. budownictwa fryderycjańskiego w latach 1743-1892 powstało na Śląsku sześć osad i osiedli braci czeskich o charakterze
samodzielnych gmin, przy czym pierwsze z nich (Nowa Sól, Godnów i Piława) jeszcze w połowie XVIII w. Poza względami religijno-politycznymi król miał na uwadze również uwarunkowania ekonomiczne, licząc na to, że herrnhuci wpłyną na ożywienie gospodarcze miejsc
nowego osiedlenia, jak to się działo wcześniej z osadnikami hugenockimi14.
Tak powstała po 1744 r. osada braci czeskich, założona na południowych obrzeżach Nowej Soli, słynnej przed wojną trzydziestoletnią z solnej warzelni. Była to typowa Ortsgemeinde, jedna z niewielu osad herrnhuckich niezałożonych wprost na surowym korzeniu, choć
na obrzeżach miasta i jako osobna kolonia. Powstała ona z inicjatywy samego króla, który
zalecił utworzenie osiedla braci czeskich w tej ważnej strategicznie portowej miejscowości (czemu dał wyraz, nadając Nowej Soli prawa miejskie)15. Osiedle założono po obu stronach głównej drogi przecinającej miejscowość, prowadzącej z Wrocławia do Zielonej Góry
(w rejonie obecnych ulic Wrocławskiej, Muzealnej i Wróblewskiego), i przeznaczono początkowo dla 270 przybyłych z Austrii, Danii, Czech, Niemiec, Polski i Rosji. Tak jak w pozostałych przypadkach, co pokazuje nieco nieporadnie rysunek Wernera, z którego wynika,
że całe przedsięwzięcie było w planach zakrojone na większą skalę, miejscem centralnym
osady miał być dom modlitwy ustawiony w pierzei placu (czyli według wzoru z Herrnhaag). Przed nim założono obszerny skwer, przypominający sześciokwaterowy ogród, jeśli
wierzyć Wernerowi ozdobiony haftowymi motywami, którego środkowa aleja prowadziła wprost na cmentarz. Po wschodniej stronie skweru wzniesiono po obu stronach ocienionej drzewami drogi szereg budynków, m.in.: szpital, szkołę, aptekę, cegielnię, różnego typu
warsztaty rzemieślnicze, a przede wszystkim domy wielorodzinne, oddzielne dla niezamężnych kobiet i mężczyzn, wdów i wdowców. Drugą długą aleję wytyczono na zachód od kolonii, zapewne w związku z przewidywaną rozbudową osiedla. Wrócono do tego wątku po
pożarze osiedla w 1759 r. (co pokazuje rycina z tego czasu), nie realizując go jednak najprawdopodobniej z powodu ograniczeń demograficznych. Mimo tych wszystkich przeszkód
osada okazała się prężna ekonomicznie (czego przykładami: nowosolska fabryka nici Jo14

15

Przykładem nowosolskie fabryki: nici Johanna Davida Gruschwitza oraz kleju Garvego. http://www.
nowasol.pl/o-miecie/historia-miasta/11-bracia-morawscy.html.
H. Karczyńska, op. cit., s. 243-246.
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hanna Davida Gruschwitza, położona na południe od osiedla, oraz fabryka kleju Garvego),
a także edukacyjnie (na przestrzeni lat 1770-1914 bracia czescy prowadzili w Nowej Soli
łącznie 16 renomowanych szkół).
Dzięki wolności religijnej, którą przyniosła Generalna Koncesja, członkowie Jednoty
trafili także na Dolny Śląsk, gdzie zaprosił ich przyjaciel hrabiego von Zinzendorfa, również
oddany pietysta, Ernst Julius von Seidlitz (1695-1766). Na terenie jego posiadłości, położonych koło Dzierżoniowa, powstały w 1743 r. dwie osady braci czeskich, w Piławie Górnej
(Gnadenfrei) i Godnowie (Gnadenberg; dziś przypisany administracyjnie do Kruszyna, leżącego na wschód od Bolesławca).
Kształt przestrzenny drugiej znamy z dwóch rysunków z lat 1751 i 1780, które pokazują
nam niewielką osadę rozplanowaną tak jak w Herrnhaag wokół prawie kwadratowego placu, urządzonego jak barokowy kompartyment ze studnią pośrodku i cmentarzem położonym na obrzeżach zabudowanego terenu. Po układzie tym zachowały się do dzisiaj jedynie
znikome ślady. Pozostały one natomiast bardzo dobrze czytelne w Piławie, dla której dysponujemy kluczowymi dla głębszych analiz źródłami: rysunkiem Wernera oraz anonimową ryciną z 1755 r. Widzimy na nich grupę zabudowań, usytuowanych po obu stronach drogi prowadzącej z Przerzeczyna Zdrój do Dzierżoniowa, przy której wytyczono prostokątny,
spory plac, na którym (podobnie jak w Herrnhut) stanął okazały dom modlitwy (kolejny
wzniesiono w 1767 r., a następny po pożarze w 1792 r. – ten także nie zachował się do dzisiejszych czasów) oraz inne budynki należące do wspólnoty. Teren przed domem modlitwy
zajmował skwer, określony przez Wernera jako rekreacyjny, z alejami spacerowymi (Lust
und Spaziergange), przedzielony po przekątnej i obsadzony wzdłuż alei żywopłotami oraz
szpalerami drzew. Przybyłych przede wszystkim ze Śląska mieszkańców osady rozlokowano głównie wokół placu. Poza tym, w okresie późniejszym, wzniesiono na terenie Piławy
kilka szkół z internatami oraz instytucji wychowawczych. Kształciła się w nich młodzież
pochodząca ze Śląska oraz z Polski. Przy jednej z nich urządzono park obejmujący także pobliskie wzgórze, na którym urządzono platformę widokową. Rozpościerał się z niego widok
na całą miejscowość, a dalej malownicze Wzgórza Niemczańskie. Na zachód od parku znajdował się cmentarz braci czeskich, dostępny od strony miasta lipową aleja i okazałą bramą
z napisem: Ciało spoczywa w pokoju, dziś już nieistniejącą. Lipami posadzonymi w szpalery podzielono również nieco później na mniejsze kwatery samą nekropolię. Dodajmy jako
ciekawostkę, że piławscy bracia czescy zastosowali po raz pierwszy leczenie homeopatyczne, a jako jedni z pierwszych, bo już w 1782 r., wykorzystali oświetlenie gazowe do pokrytych brukiem ulic!
Powojenne zmiany granic spowodowały emigrację braci czeskich ze Śląska, ale ich dawne osady – i te śląskie, i te leżące na terenie Niemiec – zachowały w znacznej części swój
pierwotny układ, w którym ważną rolę nadal odgrywają dawne elementy zieleni, a przede
wszystkim centralnie położone skwery oraz cmentarze. Okazały się one elementami tak silnie oddziałującymi na krajobraz tych miejscowości, że nawet tam, gdzie po członkach Jednoty pozostało tylko wspomnienie, nadal stanowią osnowę systemu zieleni miejskiej. Dobrym tego przykładem jest Piława, gdzie połączono w jeden spacerowy kompleks wzgórze
widokowe, park położony za dawną szkoła (dziś ośrodek szkolno-wychowawczy) oraz porośnięty regularnie okazałymi lipami cmentarz, o którego dawnej funkcji przypomina kilkanaście zgromadzonych w jednym miejscu płyt nagrobnych. Utrzymano również rekre-

32
acyjny charakter dawnego skweru (nazywanego obecnie Placem Piastów Śląskich), dziś
znacznie powiększonego o działkę po nieistniejącym domu modlitwy, założonego na trzech
tarasach. W 2006 r. urządzono go na nowo, kierując się po części jego dawnym przekątniowym układem i ustawiając przy okazji fontannę oraz kilka pomników. A dookoła nadal stoją okazałe, w części niestety opustoszałe, jakby „nieme” dawne chóry, czyli domy: braci,
sióstr, wdów i wdowców…
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Ill. 1. Plan of Herrnhut settlement in 1722. Fragment of engraving by M. Keyl executed in 1782,
from Grundrisse und Prospecte der drey Evangelischen Bruder-Gemein-Orte im Marggraffthum
Ober Lausiz, 1782. After: http://www.slub-dresden.de/fileadmin/groups/slubsite/Ueber_uns/Bilder_
Ausstellungen/Welt_in_Herrnhut/bilderrahmen/MP_3_14_.jpg (access: 22.04.2016)
Il. 1. Plan Herrnhut z 1722 r. Fragment z 1782 r. sygnowany przez M. Keyl, [w:] Grundrisse und
Prospecte der drey Evangelischen Bruder-Gemein-Orte im Marggraffthum Ober Lausiz, 1782. [za:]
http://www.slub-dresden.de/fileadmin/groups/slubsite/Ueber_uns/Bilder_Ausstellungen/Welt_in_
Herrnhut/bilderrahmen/MP_3_14_.jpg (dostęp: 22.04.2016)
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Ill. 2. View of Herrnhut settlement in Piława Górna, drawing by F.B. Werner, c. 1755 [from:]
F.B. Werner, Topographia Silesiae, Bd. 2, manuscript, p. 395, Geheimes Staatsarchiv Preußischer
Kulturbesitz, XVII. HA, Rep. 135, No. 526/2
Il. 2. Widok Herrnhut kolonii Piławy Górnej, autorstwa F.B. Wernera, 1755, [za:] F.B. Werner,
Topographia Silesiae, Bd. 2, rękopis, s. 395, Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, XVII.
HA, Rep. 135, Nr 526/2
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Słowa kluczowe: parki dworskie, tereny zieleni w Poznaniu, majątki na terenie miasta Poznania,
założenia rezydencjonalno-parkowe
*

**

Ph.D. Eng. Arch. Agnieszka Wilkaniec, Ph.D. Eng. Bożena Łukasik, Departament of Landscape
Architecture, Poznań University of Life Sciences.
Ph.D. Eng. Magdalena Szczepańska, Institute of Socio-Economic Geography and Spatial Management,
Adam Mickiewicz University.

36
1. Introduction
In the past century the city limits of Poznań were extended several times. In consequence,
numerous spatial arrangements related with former villages and estates became part of the
contemporary city. Within the city limits of Poznań there are at least 33 historical gardens and
parks which used to be related with estates, but they were annexed to the city in the 20th century.
Not all of the gardens and parks have been preserved in a satisfactory state. There are only traces
of some of them. Others still exist but their area is smaller or they are in a very poor state.
The aim of the study was to identify the historical gardens and parks which were formerly
part of mansion and grange complexes, to assess the state of their preservation, identify the
present area of the complexes in relation to the historical status quo, collect data concerning their
current use and the conditions of their potential use in the development of the urban green space
system. We also tried to identify problems related with protection of historical complexes.
We described 33 complexes named as the former villages or estates they used to be related
with11, which are now within the city limits of Poznań. We selected the complexes documented
with historical data about the historical status of gardens and parks related with the residential
part of former estates existing in the early 20th century. We based our selection of estates on
analysis of historical maps [7]. We did not include the complexes where it was impossible to
determine the location precisely or at least an approximate area of the garden or park.
The complexes under analysis were described during field studies conducted between
2011 and 2015. We collected historical materials, where German topographic maps [7] published at the turn of the 19th century and in later years proved to be particularly important.
The state of preservation of individual gardens and parks was assessed by means of point rating. Individual traits of different values referring to a particular spatial item were rated with
points, according to the adopted rating scale (rating series). We used a six-point rating scale
to assess the state of preservation of the historical spatial arrangements. The state of preservation was rated as ‘5’ – good, ‘4’ – good, transformed, ‘3’ – transformed and neglected or
deformed, ‘2’ – transformed and degraded, ‘1’ – with traces preserved, ‘0’ – not preserved.
When assessing the state of preservation of individual complexes we took the following elements into consideration: the state of maintenance, possible secondary division of property,
current functions. We assessed the legibility of the compositional arrangement, i.e. the possibility to identify existing arrangements of vegetation, the system of roads based on the
available historical documentation, old tree stand and bodies of water. We determined the
approximate area of parks or gardens in the first half of the 20th century and their current
area by means of historical maps [7] and contemporary aerial photographs. The aerial photographs were taken from the libraries of the ArcGIS software. We made measurements with
the same software.
We tried to determine trends in changes observed in the complexes under analysis. We
also paid attention to the development of areas surrounding gardens and parks.
Majątki Wielkopolskie, Vol. VIII: Miasto Poznań [2] by J. Goszczyńska (2004) is
an important monograph about the history of mansion and grange complexes in Poznań.
1

The names of former villages and manors still exist as the names of districts and housing estates in
Poznań.
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Individual complexes are also mentioned in consecutive monographic volumes of the
Chronicle of the City of Poznań, which provides information about districts in Poznań.
The materials collected for the study enabled us to compare the state of preservation and
basic data concerning gardens and parks under analysis (Table 1).
2. Characterisation of complexes under analysis
The complexes under analysis differ in their character and size. The area of individual
gardens and parks ranges from 0.4 ha to more than 24 ha. We described both immense parks
(Kobylepole, Radojewo), which surrounded palaces, and gardens, which were chiefly used
for utility purposes and only a small part of their area near the residential building belonging
to the estate owner or manager was ornamental (Szczepankowo, Kobylepole, Huby,
Spławie). Due to this fact there were considerable differences in the artistic composition of
individual complexes. Individual estates were established at different periods in history. The
oldest were established in the 18th century (e.g. Chyby), whereas the newest were established
in the first half of the 20th century (e.g. Świerczewo, Rudnicze).
The parks and gardens under analysis are located in different parts of the city and they
were annexed to it in the 20th century22.
3. The state of preservation of manor gardens and parks
The study revealed that a large number of the complexes under analysis are neglected. No
maintenance procedures are applied. The complexes are disused or misused, causing dangers
to the historical structure (Table 1). 13 complexes were rated as neglected or partly neglected.
7 complexes were rated as totally or partly degraded. Considerable areas of degraded complexes
or parts of these complexes are covered by self-sown vegetation, which obliterates the legibility
of remaining historical elements and structures. Unmaintained old trees, network of roads and
bodies of water are degraded. The trend of changes in 18 complexes is based on continuation,
but it does not always apply to the entire historical area of the park or garden. Green space
arrangements in these complexes are in satisfactory state and they are used as green space areas
with different purposes. However, not all parks and gardens which are currently maintained
have preserved their historical values. For example, the Dendrological Garden near the manor
in Sołacz, which belongs to the Poznań University of Life Sciences, has not preserved its stylistic
traits despite careful maintenance, because as early as the 1920s it was transformed into an
educational garden, which involved a change in its compositional arrangement33.
2

3

The dates when individual villages and estates were annexed to the city were found in G. Kodym-Kozaczko, Rozwój Poznania w planowaniu urbanistycznym w latach 1900-1990, [in:] Architektura
i urbanistyka Poznania w XX wieku, T. Jakimowicz (ed.), Wydawnictwo Miejskie, Poznań 2005,
p. 24, 30, 47, 70.
J. Goszczyńska, Majątki wielkopolskie, Vol. VIII: Miasto Poznań, Fundacja Ochrony Dziedzictwa
Kultury Wsi i Rolnictwa w Szreniawie, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego
w Szreniawie, Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania, Szreniawa 2004, p. 101-102.
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Due to secondary divisions of property not all elements in a complex have the same
standard of maintenance in the entire original area. As far as some complexes are concerned,
divisions caused the situation where only part of the park or garden is maintained in good
condition. Parks in Rudnicze, Umultowo and Nowa Wieś are examples of estates with
noticeable effects of these divisions. In these complexes the green space arrangement near
the former owners or manager’s seat is maintained, whereas other parts of the complex,
which are now separate property, have been built up or are considerably neglected.
In many cases the present area of the complexes under study was different than the
historical area. Among 33 complexes, the area of 16 complexes decreased, 11 complexes had
the same area, whereas the area of 6 complexes was secondarily extended.
According to the rating scale, the average score was 2.78 points. We tried to determine
the causes of degradation or good state of individual complexes. We analysed the results of
evaluation of the state of preservation with reference to subdivision of some of the complexes
under study. In the early 20th century numerous estates in the Greater Poland region, including
the areas around Poznań, were purchased by the Prussian Settlement Commission and they
were subdivided. German settlers came to new farms established on the subdivided land. The
following complexes were subdivided in the early 20th century: Chyby (after 1904), Sołacz
(after 1907 due to subdivision into building plots), Górczyn (probably partly in the late 19th
century, partly after 1906), Chartowo (after 1905), Kiekrz (after 1905), Krzesiny (after 1910),
Pokrzywno (after 1910), Piątkowo (after 1910), Schönherrnhausen (after 1910), Morasko (1902)
and Umultowo (after 1910). After World War I the estates in Starołęka Wielka (1929) and Spławie
(1935) were subdivided44. During subdivision grange buildings and yards (Umultowo, Chartowo,
Junikowo, Krzesiny, Piątkowo, Schönherrnhausen) or even mansion and park complexes were
divided between newly established farms. The complex in the village of Morasko is a special
example of such subdivision. The estate consisted of a residential complex with an 18th-century
manor and a 19th-century palace with a park and goods garden. After subdivision both adjacent
buildings and the area with surrounding green space were divided between two different
owners. Some manor and grange complexes (Pokrzywno, Umultowo, Starołęka Wielka) were
sold as remaining parts of estates and they still exist at present55. In theory subdivision should
have obliterated arrangements, which underwent secondary spatial divisions, but this was not
reflected by the results of the assessment of the state of preservation of parks and gardens. It
may have resulted from the fact that the residential part of complexes (the residential building
and park) usually was not fragmented and it was maintained with due care as the new owner’s
representative place (it was financed from other sources than the income from the grange which
used to be part of the estate). The complexes which were subdivided scored 3 points on average,
whereas the complexes which were not subdivided scored 2.7 points.
4

5

Information about the subdivision of Kiekrz estate: H. Smoczek, Prewentorium w Kierskim dworze,
Chronicle of the City of Poznań, vol. 2013/3: Kiekrz, Strzeszyn, Podolany, Wydawnictwo Miejskie
Posnania, Poznań 2013, p. 124. Information about other estates: J. Goszczyńska, Majątki wielkopolskie,
Vol. VIII: Miasto Poznań, Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kultury Wsi i Rolnictwa w Szreniawie,
Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Towarzystwo
Miłośników Miasta Poznania, Szreniawa 2004, p. 8, 28, 45, 63, 79, 88, 100, 103, 107, 122.
Z. Grzeszczyk, Inwentaryzacja i projekt rewaloryzacji parku dworskiego w Morasku, engineering
thesis, Poznań University of Life Sciences, Poznań 2011.
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Entry in the register of monuments was another aspect taken into consideration in the
analysis of the state of preservation of parks and gardens. The following 11 green space
complexes are listed in the register: Górczyn, Sołacz, Rudnicze, Edwardowo, Minikowo
(ul. Ożarowska), Piotrowo, Starołęka Wielka, Nowa Wieś Górna, Radojewo, Chyby and
Kiekrz [5]. We observed a difference between the average rating of the state of preservation
of the complexes listed in the register of monuments, i.e. 3.72 points, and those not listed,
i.e. 2.42 points. This fact may prove the effectiveness of protection of park and garden
complexes when they are listed in the register of monuments.
Probably the state of preservation of the complexes is not influenced by the length of
being part of the city. The complexes under study were divided into three groups, depending
on the time when they were annexed to Poznań. The first group comprises the gardens and
parks which were annexed to the city in the early 20th century and during the interwar period
(4 parks). The average rating in this group was 3.25 points. The second group comprises
the largest number of parks and gardens annexed to the city in the 1940s (22 complexes).
The average rating in this group was 2.81 points. The third group comprises the complexes
annexed to Poznań after extension of its limits in 1987. The average rating in this group was
3 points. Thus, there are minimal differences between the groups in the rating of the state of
preservation.
4. Possibilities of protection and use of complexes in the urban green space system
The issues concerning the protection of historical residence and grange complexes, with
the parks and gardens under study, were included in spatial planning elaborations concerning
Poznań. Former estates are included in two categories in the graphic section of the Spatial
Development Plan of the City of Poznań, i.e. areas registered as monuments as well as areas
protected according to the plan and other culturally valuable areas. The following estates or
their fragments were listed in the Plan: Morasko, Kiekrz, Radojewo, Umultowo, Spławie,
Krzesiny, Głuszyna, Ławica, Górczyn, Krzyżowniki, Nowa Wieś Górna, Pokrzywno,
Piotrowo, Minikowo, Starołęka Wielka, Świerczewo, Rudnicze, Edwardowo, Marcelin,
Sołacz, Strzeszyn [12]. The section on trends in spatial planning in the Spatial Development
Plan makes reference to manor and park complexes in Głuszyna, Piotrowo, Starołęka Wielka,
Antoninek and Rudnicze. It is postulated that when local plans are made for these areas, it is
necessary to allow the existing terrain, maintain and protect the spatial arrangement of these
complexes and historical buildings, ensure revalorisation of culturally valuable buildings
and structures, adjust new development planned in the surroundings of a historical complex
to its character and scale and to match it with historical spatial structures. As far as villages
with residence, park and grange complexes are concerned as well as former estates which
function independently (Marcelin, Strzeszyn, Umultowo, Wielkie, Rudnicze, Spławie,
Morasko, Radojewo), according to the Spatial Development Plan it is necessary to ensure the
possibility of revalorisation of historical parks [12].
Local spatial development plans differ in details concerning the recommendations referring
to individual complexes. For example, the local plan for the area of the complex in Marcelin
provides a wide range of protection and precisely formulated recommendations [13]. According
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to the plan, it is necessary to consult the applicable Conservation Officer (the complex is not
registered as a monument) about all actions taken within the area of the complex. The area of
the park will be extended, whereas trees and the hornbeam espalier as well as alleys leading to
the complex with trees standing along them will be protected [13]. There are only very general
recommendations concerning other complexes (e.g. Piotrowo [8], Naramowice [10], Morasko
[9]). Not all complexes are included in local land use plans; some of them will be included in
the documents which are being prepared at the moment. Some decisions included in the plans
seem to be disputable. For example, the plans for Spławie and Szczepankowo [11, 14] assume
that the areas of former goods gardens, which used to be part of mansion and grange complexes,
will be built up. Although at present these areas are void of historical forms of green space, this
does not mean that their future use should not be related with their former function. The plan for
Szczepankowo does not include remains of ornamental green space near the mansion [14]. The
plan for Spławie assumes that in the area of the former goods garden only the complex of ponds
and ditch supplying water will be left. The other part of the garden area, which is disused but has
not been developed yet, will be built up with commercial facilities [11].
A vast majority of the complexes described in this paper have residential buildings in
the neighbourhood. Some of them are located within or near green space wedges (Sołacz,
Golęcin, Antoninek, Kobylepole, Radojewo). The complexes in Chyby and Krzyżowniki
are situated on Lake Kierskie. In view of this fact, these complexes are potentially important
elements complementing recreational areas in the system of urban green spaces in Poznań.
At present the park in Świerczewo, which is picturesquely located on several ponds formed
as a result of the activity of a brickyard66, is being transformed into an area of public urban
green space.
5. Summary and conclusions
The research revealed that the state of preservation of historical manor parks and gardens
in Poznań is unsatisfactory. Many complexes are neglected and they do not receive effective
protection. The process of their degradation is in progress.
Being listed in the register of monuments seems to be an effective tool of protection for
historical parks and gardens in Poznań. However, not all of the valuable complexes listed in
this study are registered as monuments. The role of local spatial development plans should be
similar. They should guarantee that individual complexes receive care from the Conservator
and they should provide precise recommendations so as to provide protection to these areas.
However, the research let us draw the conclusion that there are different quality standards
in the documentation with land use plans and they are decisive to the future of individual
complexes.
Appropriate spatial planning documentation might also contribute to better use of the
recreational potential of the parks and gardens described and to their appropriate functioning
in the system of urban green spaces.

6

Atlas architektury Poznania, J. Pazder (ed.), Wydawnictwo Miejskie, Poznań 2008, p. 170.
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1. Wstęp
W minionym stuleciu kilkukrotnie poszerzano granice Poznania, co skutkowało znalezieniem się na terenie współczesnego miasta licznych układów przestrzennych związanych
z dawnymi wsiami i majątkami ziemskimi. W granicach Poznania można wyodrębnić co
najmniej 33 historyczne ogrody i parki dawniej związane z majątkami, których obszar został wchłonięty przez miasto w XX w. Nie wszystkie spośród zidentyfikowanych ogrodów
i parków zachowały się w zadowalającym stanie. Niektóre jedynie śladowo, inne istnieją,
ale zmniejszyła się ich powierzchnia lub przetrwały w bardzo złym stanie.
Celem podjętych badań była identyfikacja historycznych ogrodów i parków, stanowiących dawniej część zespołów rezydencjonalno-folwarcznych, ocena stanu ich zachowania,
ustalenie współczesnej powierzchni obiektów w odniesieniu do stanu historycznego, zebranie danych dotyczących obecnego sposobu użytkowania, uwarunkowań potencjalnego wykorzystania w kształtowaniu systemu zieleni miejskiej. Starano się również zidentyfikować
problemy związane z ochroną historycznych obiektów.
Opisano 33 obiekty występujące pod nazwami dawnych wsi lub majątków, z którymi
były związane1, znajdujące się w obecnych granicach miasta Poznania. Wybrano obiekty,
w przypadku których posiadano dane historyczne świadczące o statusie historycznym ogrodów lub parków związanych z częścią rezydencjonalno-mieszkalną dawnych majątków istniejących na początku XX w. Podstawę wyboru obiektów stanowiła analiza map archiwalnych [7]. Pominięto obiekty, w przypadku których nie było możliwe ustalenie dokładnej
lokalizacji i przynajmniej orientacyjnej powierzchni ogrodu lub parku.
Objęte badaniami obiekty opisano podczas badań prowadzonych w terenie w latach 2011-2015. Zebrano zachowane materiały archiwalne, a wśród nich bardzo istotne okazały się niemieckie mapy topograficzne [7] w wydaniach z przełomu XIX i XX w. i z lat późniejszych.
Ocenę stanu zachowania poszczególnych ogrodów i parków prowadzono metodą bonitacji
punktowej, która polega na przypisywaniu poszczególnym cechom, o zróżnicowanej wartości, występującym w obrębie badanej jednostki przestrzennej, odpowiedniej liczby punktów,
ustalonej według obranej skali wartości (tzw. szereg bonitacyjny). Aby określić stan zachowania historycznych układów przestrzennych, posługiwano się sześciostopniową skalą. Stan zachowania określano jako: „5” – dobry, „4” – dobry przekształcony, „3” – przekształcony zaniedbany lub zniekształcony, „2” – przekształcony zdegradowany, „1” – zachowany śladowo,
„0” – niezachowany. Oceniając stan zachowania obiektów, brano pod uwagę: stan utrzymania, ewentualną obecność wtórnych podziałów własnościowych i aktualnie pełnione funkcje.
Określono czytelność układu kompozycyjnego, polegającą na możliwości zidentyfikowania
istniejących układów roślinności, przebiegu dróg, zgodnego z dostępną dokumentacją historyczną, starodrzewu, zbiorników wodnych. Ustalono orientacyjnie powierzchnię parku lub
ogrodu w 1 połowie XX w. i współcześnie na podstawie map historycznych [7] i współczesnych zdjęć lotniczych. Zdjęcia lotnicze zostały zaczerpnięte z bibliotek dostępnych w programie ArcGIS. Pomiarów dokonano w tym samym programie.

1

Nazewnictwo związane z dawnymi wsiami i majątkami nadal funkcjonuje w nazwach dzielnic
i osiedli Poznania.
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Starano się określić kierunek zmian, jakim podlegają opisywane obiekty. Zwrócono
również uwagę na sposób zagospodarowania terenów otaczających parki i ogrody.
Ważną publikacją, dotyczącą historii zespołów rezydencjonalno-folwarcznych na terenie Poznania, jest monografia J. Goszczyńskiej z 2004 r. Majątki Wielkopolskie, Tom VIII:
Miasto Poznań [2]. Informacje na temat poszczególnych obiektów można także znaleźć
w kolejnych tomach monograficznych Kroniki Miasta Poznania, dotyczących dzielnic Poznania.
Dzięki zebranym materiałom możliwe było stworzenie zestawienia ilustrującego stan
zachowania i podstawowe dane dotyczące opisywanych ogrodów i parków (tab. 1).
2. Charakterystyka obiektów objętych badaniami
Obiekty objęte badaniami posiadają zróżnicowany charakter i wielkość. Powierzchnia
poszczególnych ogrodów i parków wynosi od 0,4 ha do ponad 24 ha. Wśród opisywanych
założeń znalazły się zarówno rozległe parki (Kobylepole, Radojewo), towarzyszące pałacom, jak i ogrody, które pełniły głównie rolę użytkową, a jedynie ich niewielka część, towarzysząca budynkowi mieszkalnemu należącemu do właściciela lub zarządcy majątku, miała
charakter ozdobny (Szczepankowo, Kobylepole Huby, Spławie). W związku z tym poziom
artystyczny kompozycji poszczególnych obiektów znacząco się różnił. Okres powstania poszczególnych założeń nie jest jednakowy – najstarsze powstały w XVIII w. (np. Chyby),
a najmłodsze w 1 połowie XX w. (np. Świerczewo, Rudnicze).
Opisywane parki i ogrody rozproszone są na terenie całego miasta i włączane były
w jego granice w ciągu XX w.2.
3. Ocena stanu zachowania ogrodów i parków podworskich
Prowadzone badania wskazują, że wśród ocenianych obiektów duża część pozostaje
w stanie zaniedbania, nie jest objęta zabiegami porządkowymi i pielęgnacyjnymi, nie jest
użytkowana lub jest użytkowana w sposób niewłaściwy, zagrażający historycznej tkance
i strukturze (tab. 1). 13 obiektów uznano za zaniedbane lub częściowo zaniedbane, a 7 za
całkowicie lub częściowo zdegradowane. Zaniedbane założenia lub ich części pokryte są
w znacznym stopniu samosiewem, który zaciera czytelność istniejących jeszcze historycznych elementów i struktur. Degradacji podlega niepielęgnowany starodrzew, układ drogowy i wodny. W przypadku 18 obiektów kierunek zmian można określić jako oparty na kontynuacji, chociaż nie zawsze dotyczy to całego historycznego obszaru parku lub ogrodu.
W tych przypadkach istniejące układy zieleni są utrzymywane w zadowalającym stanie,
a obiekty funkcjonują jako tereny zieleni o różnorodnym przeznaczeniu. Nie wszystkie par2

Daty włączania do miasta poszczególnych wsi i majątków ustalono na podstawie: G. KodymKozaczko, Rozwój Poznania w planowaniu urbanistycznym w latach 1900-1990, [w:] Architektura
i urbanistyka Poznania w XX wieku, T. Jakimowicz (red.), Wydawnictwo Miejskie, Poznań 2005,
s. 24, 30, 47, 70.
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ki i ogrody, podlegające współcześnie pielęgnacji, zachowały swoje walory historyczne. Na
przykład Ogród Dendrologiczny przy dworku na Sołaczu, należący do Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, nie zachował cech stylowych, mimo starannego utrzymania, ponieważ już w latach 20. XX w. został przekształcony w ogród dydaktyczny, co wiązało się ze
zmianą układu kompozycyjnego3.
Ze względu na wtórne podziały własnościowe nie wszystkie obiekty utrzymane są w jednolity sposób na całym pierwotnym obszarze. Podziały w przypadku kilku obiektów spowodowały, że tylko część parku lub ogrodu jest utrzymywana w dobrym stanie. Przykłady założeń dotkniętych tego rodzaju podziałami stanowią parki w Rudniczem, Umultowie czy Nowej
Wsi. W przypadku wyżej wymienionych obiektów pielęgnacją objęty jest układ zieleni w pobliżu dawnej siedziby właścicieli lub zarządcy, natomiast pozostałe części założenia, stanowiące obecnie odrębną własność, zostały zabudowane lub w znacznym stopniu zaniedbane.
W wielu przypadkach zmieniła się powierzchnia badanych obiektów w stosunku do historycznego stanu. Spośród 33 obiektów obszar 16 uległ zmniejszeniu, 11 zachowało swoją
pierwotną powierzchnię, a teren należący do 6 został wtórnie powiększony.
Średni wynik oceny w skali bonitacyjnej wyniósł 2,78 punktu. Starając się ustalić, jakie są przyczyny degradacji lub utrzymywania poszczególnych obiektów w dobrym stanie,
przeanalizowano wyniki oceny stanu zachowania w odniesieniu do parcelacji, która dotknęła kilku spośród objętych analizą obiektów. Liczne majątki na terenie Wielkopolski, w tym
również otaczające Poznań, na początku XX w. były wykupywane przez Królewską Komisję Kolonizacyjną i parcelowane. Nowo powstałe w wyniku podziału gospodarstwa obsadzano osadnikami niemieckimi. Spośród badanych obiektów parcelacji na początku XX w.
uległy: Chyby (po 1904 r.), Sołacz (po 1907 r. w związku z podziałem na działki budowlane), Górczyn (częściowo prawdopodobnie w końcu XIX w., częściowo po 1906 r.), Chartowo (po 1905 r.), Kiekrz (po 1905 r.), Krzesiny (po 1910 r.), Pokrzywno (po 1910 r.), Piątkowo
(po 1910 r.), Schönherrnhausen (po 1910 r.), Morasko (1902 r.) i Umultowo (po 1910 r.). Poza
tym po I wojnie światowej rozparcelowano majątki Starołęka Wielka (1929 r.) oraz Spławie
(1935 r.)4. W czasie parcelacji często dzielono pomiędzy nowo powstałe gospodarstwa zabudowę i podwórza folwarczne (Umultowo, Chartowo, Junikowo, Krzesiny, Piątkowo, Schönherrnhausen), a nawet zespoły rezydencjonalno-parkowe. Wyjątkowy przykład dokonania
takiego podziału stanowi założenie we wsi Morasko. Siedzibę dóbr stanowiło założenie rezydencjonalne, składające się z dworu, pochodzącego z XVIII w., oraz XIX-wiecznego pałacu wraz z parkiem i ogrodem użytkowym. Po parcelacji oba stykające się budynki i teren zajęty przez towarzyszącą im zieleń podzielono pomiędzy dwóch różnych właścicieli.
3

4

J. Goszczyńska, Majątki wielkopolskie, Tom VIII: Miasto Poznań, Fundacja Ochrony Dziedzictwa
Kultury Wsi i Rolnictwa w Szreniawie. Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego
w Szreniawie, Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania, Szreniawa 2004, s. 101-102.
Informacje na temat parcelacji majątku Kiekrz: H. Smoczek, Prewentorium w Kierskim dworze, Kronika Miasta Poznania, t. 2013/3: Kiekrz, Strzeszyn, Podolany, Wydawnictwo Miejskie Posnania, Poznań
2013, s. 124. Informacje dotyczące pozostałych majątków: J. Goszczyńska, Majątki wielkopolskie,
Tom VIII: Miasto Poznań, Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kultury Wsi i Rolnictwa w Szreniawie. Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. Towarzystwo Miłośników
Miasta Poznania, Szreniawa 2004, s. 8, 28, 45, 63, 79, 88, 100, 103, 107, 122.
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Część założeń dworskich i folwarcznych (Pokrzywno, Umultowo, Starołęka Wielka) zostało sprzedanych jako tzw. resztówka i przetrwała do dziś5. Teoretycznie parcelacja powinna
przyczynić się do zatarcia układów podlegających wtórnym podziałom przestrzennym, jednak nie znalazło to odbicia w wynikach oceny stopnia zachowania parków i ogrodów. Być
może dlatego, że stosunkowo często część rezydencjonalna założeń (budynek mieszkalny
z parkiem) nie podlegała rozdrobnieniu i była starannie utrzymywana jako reprezentacyjna
siedziba nowego właściciela (finansowana z innych źródeł niż dochody z folwarku, związanego wcześniej z założeniem). Średnia ocena dla obiektów podlegających parcelacji wyniosła 3 punkty, natomiast dla obiektów nieobjętych parcelacją 2,7 punktu.
Kolejnym uwarunkowaniem, które analizowano w odniesieniu do oceny stopnia zachowania parków i ogrodów, był wpis obiektów do rejestru zabytków. Wpis posiada 11 spośród
założeń zieleni, objętych badaniami: Górczyn, Sołacz, Rudnicze, Edwardowo, Minikowo
(ul. Ożarowska), Piotrowo, Starołęka Wielka, Nowa Wieś Górna, Radojewo, Chyby i Kiekrz
[5]. Zaznaczyła się różnica w średniej ocenie stanu zachowania obiektów objętych wpisem
do rejestru zabytków, która wynosi 3,72 punktu, i nieposiadających wpisu, która wynosi
2,42 punktu. Może to świadczyć o skuteczności ochrony obiektów parkowych i ogrodowych, polegającej na umieszczaniu ich w rejestrze zabytków.
Na stan zachowania obiektów prawdopodobnie nie miało wpływu to, jak długo znajdują się w granicach miasta. Podzielono badane założenia na trzy grupy w zależności od
tego, kiedy zostały włączone do Poznania. Pierwsza obejmuje ogrody i parki włączone na
początku XX w. i w latach międzywojennych (4 parki), a średnia ocen dla tej grupy wynosi 3,25 punktu. Drugi, najliczniejszy zbiór stanowią parki i ogrody włączone do miasta
w latach 40. XX w. (22 obiekty), ze średnią oceną 2,81 punktu. Trzecia grupa to obiekty wchłonięte przez Poznań po rozszerzeniu granic w 1987 r., a średnia ocen w tej grupie
wynosi 3 punkty. Różnice w ocenie stanu zachowania poszczególnych grup są zatem niewielkie.
4. Potencjalne możliwości ochrony i wykorzystania obiektów
w systemie zieleni miejskiej
Zagadnienia związane z ochroną historycznych zespołów rezydencjonalno-folwarcznych, których część stanowią opisywane parki i ogrody, zostały uwzględnione w opracowaniach planistycznych dotyczących Poznania. W części graficznej Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Poznania dawne majątki występują
w dwóch kategoriach terenów, jako: „obszary wpisane do rejestru zabytków…” oraz „obszary chronione planem oraz pozostałe cenne kulturowo”. Wśród wymienionych znalazły się
założenia lub ich fragmenty w: Morasku, Kiekrzu, Radojewie, Umultowie, Spławiu, Krzesinach, Głuszynie, Ławicy, Górczynie, Krzyżownikach, Nowej Wsi Górnej, Pokrzywnie,
Piotrowie, Minikowie, Starołęce Wielkiej, Świerczewie, Rudniczem, Edwardowie, Marcelinie, Sołaczu i Strzeszynie [12]. W tekście Studium, w części dotyczącej kierunków zagospo5

Z. Grzeszczyk, Inwentaryzacja i projekt rewaloryzacji parku dworskiego w Morasku, praca inżynierska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań 2011.
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darowania przestrzennego, w odniesieniu do zespołów dworsko-parkowych w Głuszynie,
Piotrowie, Starołęce Wielkiej i Antoninku oraz Rudniczu postuluje się przy opracowywaniu planów miejscowych, obejmujących ich obszar, branie pod uwagę: istniejące ukształtowanie terenu, zachowanie i ochronę układu przestrzennego założeń i tworzącej go historycznej zabudowy, zapewnienie rewaloryzacji obiektów budowlanych cennych kulturowo,
dostosowanie nowej zabudowy planowanej w otoczeniu zabytkowego zespołu do jego charakteru i skali oraz wpisanie jej właściwie w historyczne struktury przestrzenne. W przypadku wsi z założeniami rezydencjonalno-parkowo-folwarcznymi lub funkcjonujących niezależnie dawnych majątków (Marcelin, Strzeszyn, Umultowo, Wielkie, Rudnicze, Spławie,
Morasko, Radojewo) studium zakłada między innymi zapewnienie możliwości rewaloryzacji parków historycznych [12].
Stopień szczegółowości zaleceń zawartych w planach miejscowych zagospodarowania przestrzennego, obejmujących poszczególne założenia, jest bardzo zróżnicowany.
Szeroki zakres ochrony i precyzyjnie opracowane zalecenia zawiera np. plan miejscowy
obejmujący teren majątku w Marcelinie [13]. Plan zakłada między innymi konieczność
konsultowania wszystkich działań na terenie założenia z właściwym urzędem Konserwatora Zabytków (obiekt nie posiada wpisu do rejestru zabytków), poszerzenie terenu parku, ochronę pomnikowych drzew i szpaleru grabowego na jego terenie oraz alei
drzew, prowadzących do obiektu [13]. Zalecenia dotyczące innych obiektów są w większości przypadków ogólnikowe (np. Piotrowo [8], Naramowice [10], Morasko [9]). Nie
wszystkie obiekty zostały objęte planami miejscowymi, a część znajdzie się w zakresie dokumentów obecnie opracowywanych. Niektóre spośród postanowień planów wydają się dyskusyjne. W przypadku planów obejmujących Spławie i Szczepankowo [11,
14] zakłada się zabudowanie terenów dawnych ogrodów użytkowych, będących częścią
założeń rezydencjonalno-folwarcznych. Co prawda, tereny te są obecnie pozbawione historycznych form zieleni, ale nie oznacza to, że ich przyszłe przeznaczenie nie mogłoby nawiązywać do dawniej pełnionej funkcji. W przypadku Szczepankowa w planie nie
uwzględniono istniejącej przy dworze pozostałości zieleni o ozdobnym charakterze [14].
W odniesieniu do Spławia zakłada się jedynie zachowanie zespołu stawów i zasilającego je rowu na terenie dawnego ogrodu użytkowego. Pozostały teren ogrodu, w tej chwili nieużytkowany, jednak jak dotąd wolny od zabudowy, przeznacza się pod zabudowę
usługową [11].
Przeważająca część opisywanych założeń posiada sąsiedztwo w postaci zabudowy mieszkaniowej, kilka znajduje się w obrębie lub sąsiedztwie klinów zieleni (Sołacz, Golęcin, Antoninek, Kobylepole, Radojewo), a obiekty w Chybach i Krzyżownikach położone są nad jeziorem Kierskim. W związku z powyższym wymienione obiekty stanowią potencjalnie ważne
uzupełnienie terenów rekreacyjnych w systemie zieleni miejskiej Poznania. Obecnie park
w Świerczewie, położony malowniczo nad kilkoma stawami, powstałymi w wyniku działalności cegielni6, jest przekształcany w ogólnodostępny teren zieleni miejskiej.

6

Atlas architektury Poznania, J. Pazder (red.), Wydawnictwo Miejskie, Poznań 2008, s. 170.
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5. Podsumowanie i wnioski
Prowadzone badania wskazują na niesatysfakcjonujący stan zachowania historycznych
parków i ogrodów podworskich na terenie Poznania. Wiele obiektów jest zaniedbanych i nie
objętych skuteczną ochroną, przez co procesy ich degradacji stale postępują.
Skutecznym narzędziem ochrony historycznych parków i ogrodów na terenie Poznania
wydaje się wpis do rejestru zabytków, którego nie posiadają wszystkie wartościowe obiekty
wymienione w niniejszym opracowaniu. Podobna może być również rola planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego, które powinny zagwarantować poszczególnym
obiektom opiekę konserwatorską, a także nakładać precyzyjne zalecenia zmierzające do zapewnienia ochrony. Wnioski z prowadzonych badań wskazują jednak na zróżnicowaną jakość opracowań planistycznych, od których zawartości zależy przyszłość poszczególnych
obiektów.
Właściwie wykonane opracowania planistyczne mogłyby również przyczynić się do
pełniejszego wykorzystania potencjału rekreacyjnego opisanych parków i ogrodów oraz ich
właściwego funkcjonowania w systemie zieleni miejskiej.
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Abstract
In this paper, the history and development of the town of Tychy’s green areas are presented in
regard to urban planning and development. Two principal stages of the city’s origin together
with the characteristics of the green area objects, as created during the mentioned period are
discussed. Due to the scale of undertaking and coherency of planning during the implementation,
special attention was paid to the period after 1950. It was the period when the General Plan
originated – the plan concept, designed by Kazimierz Wejchert and Hanna Adamczewska-Wejchert, where the componential parts of green area system, as resulting from the adopted general
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layout. Additionally, the process of implementation and the present status of the urban and local
community parks as planned in the General Plan are presented here.
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1. Introduction
Tychy is a city which co-exists with the green structures, originated in two different trends
of greenery formation on the settlement. An example of the first trend can be found in the
greenery of the historically shaped northern part of Tychy which has been the most difficult for
development grounds, situated along the small Tyski Stream, has been utilized for recreational
functions. The oldest planned objects of the city’s park greenery include the Brewery Park
(Park Browarniany in Polish) dating back to the XIX c., situated on the territories of the old
Promnitz castle foundation at the Prince’s Brewery, and sports area originating in the thirties
of the XX c., located near a railway line in the eastern part of Tychy.
The second trend is represented by park territories of the so-called New Tychy, a part
of the city dating back to the beginning of the fifties of the XX c., formed by the city
development plan by Kazimierz Wejchert and Halina Adamczewska-Wejchert. The authors
based the “green axis of the city” upon two central parks – one in the north which was
implemented and, one in the south, which unfortunately was not implemented at all. The
idea of the second trend is an example of completely different approach to the composition
of city planning, with the greenery layout being designed as a system integrated into a newly
designed urban structure in which the green areas were meant to constitute a very important
compositional element.

2. Outline of the history of green areas of Tychy until 1950
The pre-war small town obtained limited urban rights as late as 1934 [6] but much earlier
it had certain features characteristic of an urban structure. Within its territory and in the
surrounding neighbourhood, industrial buildings (breweries, brick factory, metallurgical
plant and somewhat later, cellulose manufacturing plant) were founded and important roads
and railway lines were established. The most important and the oldest industrial centre of
Tychy was – Prince’s Brewery, as founded at the end of the XVI c., functioning in direct
vicinity of the villages community and belonging to the Princely Promnitz family [10].
These two structures – the princely estate connected with the brewery settlement and the
manor farm coexisted with the village, agricultural settlement imparting an individual and
unrepeatable character to the place.
The initial settlement covered the area of the territory adjacent to the water streams
– Browarniany and Wilkowyjski which later joined, forming the Tyski Stream. Parallel to
the line of the streams, the oldest street of the old village, Damrota Street was established,
probably spontaneously. Nowokościelna Street followed; it creates a parallel system
and passes through Kościuszko Street. The last which protrudes to the northern axis
of the discussed system is outlined by Mikołowska street (Oświęcimska Street makes its
prolongation). It is a former “provincial road” Kraków–Wrocław, originating in the years
1825-1827. The life of Tychy was concentrated between the mentioned three streets; as early as
in the second half of the XIX c., during which all important public buildings were erected. In the
eastern part of the settlement unit, in the period of 1896-1897, the Civil Brewery was built; it is

61
situated on the outskirts and was separated from the town by the earlier railway line, which has
linked Murcki and Pszczyna since 1870. The ponds, supplied with the small but numerous water
currents was a very typical element of the settlement at the earlier mentioned territory.
When considering the urban structure, including the green areas in pre-war Tychy, one should
clearly distinguish the elements which were created before the First World War and connected
mainly with the activities of the Promnitz family and those which were generated in the postplebiscite period, i.e. in the twenties and thirties of the XX c. According to the historical analysis
carried out within the borders of the town as outlined by the General Plan from thefifties of the
XX c., which, in fact, correspond to the zone of former influence of Tychy, that is, together with
its hamlets or were once separated villages1.
The oldest building, accompanied by the park, is Zamek Myśliwski (Hunter’s Castle),
being constructed near the brewery complex. “The castle was erected in the territory of
the Tyski manor farm which belonged to the rulers of Pszczyna. (...) The year 1685 is the
date of reconstruction of the already existing cellars and was raised to height of the present
basement and the first floor of the castle” [12, p. 54]. The castle, situated on a scarp, was
the seat of the manager of the manor farm as well as the place where the guests of the
Pszczyna princes resided during the hunting, arranged in the neighbouring forests; it was
a typical residential place of a hunting character. The building was modified in the years
1765-1775 and in the XIX c. In 1803, the ruler of the Pszczyna estates Frederic Ferdinand
Anhalt-Köthen visited, to celebrate the occasion there was a dance organized in the newly
established park. He arrived there together with his newly married wife [12]. At the end
of the XIX c., the character of the estate became principally changed. The role of the
hunting residence of the Tyski castle was taken over by the assembly in Promnice2, being
situated among the forests on a small tip of the artificially constructed water reservoir of
the Paprocańskie Lake3; the brewery park was made accessible to the inhabitants of Tychy,
although it remained a princely estate. As early as in 1881: “...especially on Sundays, many
guests come from the vicinity to taste the beer at the site of its production. Therefore, the
Prince of Pszczyna ordered to transform the old hunting castle into a restaurant, to arrange
the park, and a bowling alley, gazebo constructions and shooting range as well as snooker
table were installed” ([12]; after: Chronicle of School in Tychy). In 1899, in the park there
were abeer drinking room, bowling alley, band shell and “colonnade” were constructed [12].
The facilities played the role of a place for resting and amusement until the post-war period
(Ill. 1a and 1b).
Since 1930, from the initiative of the head of the village community, Jan Wieczorek,
construction of the Tyski Stadium was commenced. It covered the whole complex of
1

2

3

Within the frames of the mentioned influence, there were found: Paprocany with Paprocka metallurgical plant, Żwaków, Suble, Glinka, Mąkołowiec, Wilkowyje, Czułów, Wartogłowiec, Zwierzyniec
and Zawiść.
In 1861, Jan Henryk XI Hochberg ordered to construct the hunting castle, called Promnice, near the
Paprocańskie Lake, in honour of the princely family, ruling on the Pszczyna land in the years 1584-1765 [12].
The reservoir was installed after 1770 as result of lifting the waters of Gostynia river, during the
development of the existing metallurgical plant in this place; its aim was to supply water to the
factory [7].
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buildings and sport-recreation premises (sport grounds, swimming pool, tennis court,
shooting range and also, gastronomic pavilion and dance hall). These objects were
implemented near the railway station, extending vastly in the form of green belts over the
Wilkowyjski Stream (Ill. 1c and 1d).
Before 1939, the territory of the developed green area served mainly a recreational
function; it was open to the public and imitated the linear settlement of the village.
According to the statement from June 30th 2015, four park objects4 have been found in the
list of immobile relicts in Tychy, as enrolled in the register of historical monuments.

3. New (Nowe) Tychy – General Plan and its assumptions
The post-war New Tychy city was founded on the vast fields as an antidote5 for the
crowded Silesian towns. The decision to erect a new city based upon the existing small town
of Tychy was undertaken on the governmental level on October, 4, 19506 [12]. “The choice
of place for the new city (...) was justified by comfortable location within the system of the
whole GOP [Upper Silesia Industrial Region], the possibility to ensure communication
links and good areas for building (...) Special attention was paid to the location of the city
in regards to good climatic and territorial conditions [vicinity of forest complex and the
lake] in order to obtain the best health conditions for the inhabitants and to make recreation
possible” [3]. The erection of the city began as early as 1950, from the settlement, situated in
4

5

6

The green areas near the following objects were enrolled in the register of historical monuments: palace
assembly of XVIII/XIX c. (Katowicka street), reg. No. 1296/83 dated 18.01.1983; assembly Princely
Brewery, including Möller residence of 1891 (5, Mikołowska street), reg. No A/259/10 dated 28.05.1966;
Casino of Civil Brewery dating back to 1905 (1, Browarniana street), reg. No. A/414/14 of 14.03.2014;
and exclusive residence with garden (the so-called Residence of Radziewski) dating back of the beginning of the XX c. (4, Damrota street), reg. No. A/1527/93 of 30.04.1993 [in spite of enrolling it in the
register, the garden does not, alas, exist longer]. The assembly of Promnice palace, also enrolled in the
Register, belongs formally to Kobiór community (List of immobile historical monuments).
The term “antidote” should be understood here as an attempt of systemic solving of the transport, health and functional problems which were perceived in the chaotically developing towns, including the
concentrated tissue of urban agglomeration of the upper Silesia. Tychy – in the intention of its designers
– is a fully modern city, originating in conformity with the modernist standard of urban planning and
the principles of architecture shaping. The independent unit where, apart from the housing settlements,
the whole range of services and local industry were provided; it was not planned as a “city-bedroom”
although sometimes, it was wrongly perceived in such a way [17].
The resolution of the Presidium of the Government dated 4 October 1950 in the matter of development of Tychy city. “In order to improve the living conditions of working class of the Central Coal
Basin via preventing the further concentration of the inhabitants in the towns and settlements of
the coal syncline. (...) it is decided to commence the erection of a new city based upon the existing
Tychy city”. The resolution contains, inter alia, information about the target number of inhabitants
which was specified then as 100 000; the mentioned number was corrected in 1961 as being equal to
130 000. In the moment when the implementation of the resolution was commenced, the small town
had 13 000 inhabitants and occupied the area of 30.1 km2 [10, 12].
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the direct vicinity of railway station and the old part of the town, based on the axis, parallel
to the existing buildings. The settlement (Settlement A7) was constructed according to the
project of Prof. Teodorowicz-Todorowski from Technical University in Gliwice. Shortly
after commencement of building, in 1951, the competition for General Plan of the city was
announced; it was won by the team of Kazimierz Wejchert and Hanna AdamczewskaWejchert from the Faculty of City Planning of Technical University of Warsaw. Settlement
B was the first one to be erected within the frames of the mentioned plan; work commenced
in 1952.
The most important decisions concerning the green areas as contained in the General
Plan were based on the analysis of available limited physiographic and natural materials,
that is, the data concerning the landform features, water relations and the existing
vegetation [2].
The composition of the plan was based upon two crossing axes. The east-west axis was
delimited by the railway line, running in a deep excavation (its course aligns with a local
watershed) whereas the north-south axis is marked by green areas – two parks: northern
and southern, linked with a wide alley. The discussed axis was to be continued towards the
south, in the direction of the forests. The cross, created by the two axes, was overlapped by
the square of the main streets, with the length of the sides equal to ca 1 km, delimiting the
future centre of the city. In its middle, on the crossing of the main axes, the building of the
railway station Tychy Śródmieście was planned. In both districts of the city: in the north
and the south, belts of green areas among the buildings were designed; its system was eastwest oriented, based upon the old trees of the former Paprocańska road on the north and
on the border of the successive settlements M, N and O (and later on – P8) in the south.
Apart from the artificially imposed “green axis”, from the adjacent territories as far as to the
city’s centre and merged, together with the surrounding meadows, fields and forests, into
one green system and were expected to form the structure of the city. We should mention
here the special role of the territories around the Paprocańskie Lake, which were designed
as a culture and leisure park, surrounded by forest areas, with numerous functions such as
sport (playing sites, outdoor swimming pool, centre of water sports), recreation (beach,
amusement park, campsite), social activities (amphitheatre) and organization of exhibitions.
The wedges of green areas were expected to serve two functions: climatic (ventilation of the
city) and recreational, as the territories of everyday leisure (Ill. 2).
The designers utilized the wet terrains, running alongside the existing water courses,
i.e. the area which was difficult for building; in their opinion, it increased the probability
of implementing the project. It was, however soon revealed that the authorities preferred to
introduce housing on these territories. Therefore, a lot of activity aiming at the protection of
the “green conception”, i.e. of the planned system of the city’s green area, was undertaken.
“We may distinguish three tendencies in the activities of many people [...] the first tendency
7

8

The designed settlements were marked initially, with the successive letters of alphabet. These names
were soon employed officially and universally, and some time later, their names were extended by
a form of female names (e.g. A – Anna, H – Honorata, M – Magdalena or Z – Zuzanna).
Idea of developing the settlement P originated after 1971 as one of the elements of “concentrating”
the building.
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– is to keep the green areas in the detailed plans, to support them via location near to schools,
kindergartens, other services on the green-possessing plots. It will provide a visual and
biological increase to the territories (...). The second tendency was to bring about as soon
as possible, the implementation of the greenery, even if primitive, without devices, only by
planting of the territory (...). The third tendency was to maintain the reserves intended for the
green areas” [2, p. IV/74-76].
The seventies of the XX c., occurred to be a difficult period for the implementation of
the General Plan due to the decision to increase the target number of the city inhabitants
from 130 000 to 200 000 (in connection with the new industrial investments, inter alias, car
factory), in consequence leading to “densifying” of the city. At that time, the implementation
of the housing settlements in the southern district of the city was commenced (from the line
of the railway excavation to the south) hence on that area, the greatest changes in relation
to the previous plan of the Wejcherts occured, including a considerable decrease in service
and recreation-park territories. “Indeed, the general assumptions of the green system of
the general plan will be preserved but the changes are great. The sites where there were
planned single family houses in the gardens, considered as exclusive residential districts on
the peripheries of the city, become filled with the new settlements with blocks of flats having
few or several floors. The high buildings are approaching the forest. The territories with
meadows and cultivated fields, as surrounding the city disappear. The green area is therefore
considerably decreased” [2, p. V/72].

4. The implementation and the existing status
Since the first stages of developing the plan of the city, the greenery system has remained
its significant element9, as being the object of the prepared plans and projects in three
scales10. In the scale of the General Plan (1:2000), the basic structure of the city’s green
areas was established, with the indication of its main functions (way of management)11. The
successive stage concerned the project in the scale 1:1000, including the general conception
of the development of the housing settlement together with the anticipated selection of
plants. The last, most detailed stage covered the executive projects (in scale 1:500 or 1:250).
“Each developed project of green area in Tychy had to be agreed with General designers of
the city” [13].
9

10

11

Besides the railway line and square of the main streets of the downtown quarter, the green area
plays a function of one of the elements which crystallize its urban system [16, p. 52].
Luckily for the inhabitants, the designers of the city had a person responsible for the greenery design
in their team almost during the whole time of their work. It was Helena Okolowicz-Krześ, M.Sc. in
horticulture, who worked in the team of Miastoprojekt “Nowe Tychy” during the period of 1952-1990; she was the main designer of all green areas in the city, excluding settlements A and B which
were performed earlier [2].
In the General Plan, the park character of earlier, pre-war recreation territories of Tychy was preserved, i.e. the sport area in vicinity of Settlement A, or small historic park near Prince Brewery.
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Apart from lawns and sport territories, the parks – due to their numerous functions12, and
often attractive form, convenient location and unlimited availability – became the principal
territories of the urban green areas. In Tychy, the first new green areas were founded in
winter of 1954 when the big trees were transplanted, most probably within Settlement B
[13]. Somewhat later, as late as at the beginning of the sixties of the XX c., work on the
implementation of urban parks was commenced in the northern district, being in status
nascendi in that period. The first park was called Park of Little Bears (Park Niedźwiadków
in Polish) named after the sculpture by Augustyn Dyrda, representing three playing bears.
The park was created on the border of Settlement E, in the site which until 1950 was called
“alder forest” [9].
The Northern Park and City Park (Północny and Miejski in Polish) are undoubtedly the
most attractive ones; they are separated from each other by the wide, two-lane Education
Street. The parks constitute an important element in urban scale; here, the green axis of the city
begins. The Northern Park consists mainly of the transformed old fish ponds where water tables
replaced the surfaces of grassy woodland glades. The ponds were accompanied by alder trees
which were adapted to the needs of the founded park.. The walking program is supplemented
with a small playground and recently arranged outdoor gym. The way of incorporating the
park into its environment is very characteristic. According to the principle, adopted already in
the General Plan, the nearest vicinity of the parks is filled with the schools, surrounded with
green areas which increase visually and function in the space (the mentioned principle is also
visible in the case of the City Park). “For the Northern Park (...) a project of the green areas did
not exist. Only the ponds were regulated and the groups of the following trees were planted:
birch, juniper, yew tree, larch and, even among the alder trees – decorative apple trees. Only
birch and larch trees remain” [13]. The City Park, designed at the beginning of the sixties of the
XX c. by Helena Okołowicz and Kazimierz Wejchert is the prolongation of the Northern Park.
Not only is it spatially linked with the Northern Park (and towards the south – with Darwin
street) via the walking alley demarcated in the direction of the future Southern Park and
further – to Paprocany) but it was also assumed to create a link in regards to the programme
via the designed water reservoirs along the axis; which later on, as a result of savings, the said
reservoirs were changed into lawns and the accompanying flower beds were considerably
decreased and finally, liquidated (Ill. 3a and 3b). The spatial combination of these two most
important parks is also visible in the method of arranging the views and composing the park
interiors. The system was created on the principle of the scene, directing the sight obliquely
in relation to the main axis which prolongs the observation area and optically increases the
spatial area of the parks – the broken sight accesses are almost twice longer when compared to
the length of the main axis. Due to the location of the City Office13 in its southern part, the park
constitutes the main public and representative space of the city, being at the moment, besides
the Paprocany centre, the best managed green area of Tychy.
12

13

Parks play, first of all, esthetic (including compositional), rest, health, social (dydactic and educational), ecological and technical function [4].
The building of the City Office (commissioned in 1970) was constructed on light arcades; its aim was
to relieve visually its huge cubature, and to ensure visual contact between the course for pedestrians
alongside the Niepodległości alley and Darwin street and the park [9].
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The Southern Park has not been, until now, organized; it was indeed the subject of the
study considerations, including student paper, however, any design conception with a real
perspective of implementation14 has not been developed. The intended territory remains still
unmanaged, similarly as the majority of the space of Tychy centre, being planned since 1952.
In the “New Tychy”, a group of few smaller parks has been arranged, with the utilization
of the existing ponds, village greenery and water-logged areas; their form and equipment are
very limited and modest; hence, their function is limited to rest and ecology. The discussed
group includes Swan Park (Park Łabędzi in Polish) which constitutes the east termination
of the “transverse green axis” in the northern district of the city (in western part, it is ended
by the mentioned above Park of Little Bears). The discussed axis runs along one of the
major streets of the city – wide and green Niepodległości Avenue and, partially, from Grot
Rowecki Street up to Bielska Avenue, it remains on the route of former Paprocańska road
which linked once the pre-war Tychy and Paprocany. The discussed park was also arranged
on the basis of the existing ponds and alder trees; it has a walking character.
In the southern district, there are three parks – St. Francis Park (being initially called
Eastern Park (Park Wschodni in Polish), or Friendship Park (Park Przyjaźni in Polish); Park
Jaworek (being called in the description of the General Plan as Western Park) and Suble Park.
Here also a transverse green axis has been designed, running throughout the southern border
of settlements M, N and O. On the closures of the axis, we find: in the east part – St. Francis
Park, in the western part – Jaworek Park. Initially, there was the intention to impart a certain
distinguishing and, simultaneously, integrating element. “The idea which linked this long walk
through the whole city could be generated owing to numerous groups of birch trees, situated in
front of a backdrop of darker greenery in the depth of the settlements. The white bark of the trees
would set the tone during the whole year. It would be such a different walk amongst the white
tree trunks” [2, p. V/78]. This intention has not been, however, implemented. The mentioned
belt of greenery, as compared to the analogical one in the northern part, is less readable in the
landscape and in spite of the undertaken work on its certain elements, e.g. gradual arrangement
of Jaworek Park (building of skatepark, play grounds, delimiting the paths and planting the
trees alongside these ways), the discussed course remains still underinvested; in the earlier
implemented parts (arranged during the building of the settlements in the seventies of the
XX c.), it is devastated and requires revitalization. Suble Park – it is an area managed in a small
degree, with a large area of meadows, with two parallel ponds. Few paths were constructed and
the sports and playing grounds were arranged.
All parks in the southern district have relatively big grassy areas, small participation of
the “higher greenery” and diversified, “undulating” surface. Their design is limited to basic
elements, i.e. playgrounds and walking paths. Only Jaworek Park has a somewhat more
abundant sports area.
In the structure of Tychy green areas, the elements with linear character (alleys and
walk ways) play the important role of “connectors” between its surface elements – parks,
sports areas and lawns; they accompany mainly the objects of public utility. In the northern
14

The mentioned elaborations included also diploma theses, guided by Prof. Wejchert, resulting at
the Department of Architecture of Technical University of Warsaw, and the projects, developed as
a social deed, by the employees of Miastoprojekt [2].
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district, most of the streets, dividing the city into particular units-settlements, were planted
with trees, or tree-covered old tracts were adapted (Ill. 3c and 3d). Thus, it was the system
of “green passages” with a double function: aesthetic and technical. A similar role of the
green courses for pedestrians was played by the green belts alongside the railway excavation
(between two districts of the city).
The leisure centre Paprocany is the most southern territory of the green area of Tychy. It is
situated on the border of the forest, over the lake; the whole complex was designed as a leisure
and sports site, not only for the inhabitants of Tychy but also for neighbouring towns. It was
planned as the culture and sport park where the following objects were anticipated: a beach,
sports grounds, harbour for sail boats, outdoor swimming pool, a cafe, camping and a few
parking places [3]. It was situated in the northern part of the lake, in the nearest vicinity of the
city, on the terrain with a convenient, southern exposure. The implementation of the project
was commenced in 1960. The discussed site had its good and bad moments, the periods of
great popularity and slow decline, connected with the usual wear of the building substance,
strengthened by neglect of its maintenance with additional influence of economic crisis
and social changes during recent years, the successful attempt to revitalize the discussed
territory has begun15. In 2014, the project of management of the eastern side of the lake was
implemented – the wooden promenade with a leisure area, outdoor gym, were built and a new
beach was created16 . Within the frames of the earlier stage of revitalization, a cafe, water
sports site (2011), linear park (2013) was built and the complex of playgrounds and walk ways
were modernized. Alongside the side of the lake, new bicycle routes were created; they provide
a link between the park and forest territories.
The sport areas are also important for the inhabitants of the cities as they often
supplement the program of parks, or create the element of the green areas of housing
settlements, mainly providing everyday leisure. At the territory of Tychy, various locations
of the areas destined for sport functions17, appeared at various times and in various planning
documents. At present, there are two stadiums – the local arena in Settlement A (with the
pre-war tradition) and the modern stadium which replaced the old one from the end of the
sixties in Settlement E, and a golf course (Settlement E).
The Winter Stadium –a roofed indoor skating object (Settlement F), seasonal skating
rink and also, indoor swimming pool (Settlement E) have a sparse character and they
play a small role in the leisure system of the city. All previously mentioned objects are
available to the users. The discussed category includes also plot gardens. They are mainly
situated near the streams, on the peripheries of the city, in the northern and eastern parts.
15
16

17

The conception of revitalizing the Paprocany park complex was developed in 2007, in the Study of
Spatial Planning and Architecture in Tychy, under the guidance of architect G. Ratajski [14].
The project was generated in the study RS+ Robert Skitek in 2012. It was distinguished by the award
in the Plebiscite Polish Architecture of XXL in category: “public space’; it was nominated to award
in the VIII edition of competition “Life in Architecture” for the best implementation, originating in
Poland in the years 2013-2014 [20, 21].
In the General Plan of 1961, the construction of 6 sport stadiums (4 for the settlements and 2 for the
districts) and sport hall with indoor swimming pool was planned. The successive plan (1979) maintained the number of the stadiums; however, the new, not planned before elements appeared i.e. the
successive sportive halls and 3 artificial skating objects [2, p. V/91].
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Similarly, two of the greatest funeral objects have been situated in the peripheral districts
(Wartogłowiec and Żwaków). And few old parish cemeteries have remained within the
borders of the city.

5. Summing up
The present structure of the green areas of Tychy is constituted by the objects which
were generated as early as 1939, and those which were constructed after 1950. In the first
case, the green area has a character of “points” not systemic; it satisfies, therefore, the
spontaneous needs of the owners of the objects, or – somewhat later on – of the local
society. In the second case, parts of them were designed as important elements of planning
the system of the city; we may call them the elements crystallizing the structure and
composition of the city. The discussed structures include the main axis, containing two
parks and linking avenue; the alley as well as the Southern Park was situated on the
potential building territories – the city planning structure was subordinate in relation
to the environmental conditions. On the other hand, the Northern Park was planned on
the wet territory, with high natural value which was unsuitable for building. In the first
case, the location of the green area was determined by the spatial-functional system of
the city, as selected by the designers. In the second case, the “idea” was employed to the
physiographic conditions, that is, the procedure was consistent with the scheme where
usually the non-building areas are destined for leisure functions; it is often found in
various cities, in contemporary as well as in the historical ones. We should stress here
the fact of awareness and consequent utilization (by the designers) of the territories,
connected with the hydrological system of a given area – depressions along water courses
and the existing ponds which were preserved and used for construction of the network of
natural links when planning the parks or arranging them into plot gardens.
In the structure of green areas18, the available greenery is dominating, including
passive and active leisure– parks, lawns, forests, green areas of a special destination
– communication routes and areas of accompanying greenery (in this case, being especially
significant near the objects of health service and schools as well as housing buildings).
A high percentage of the area is occupied by green territories with limited access and
a special destination – plot gardens, cemeteries, or the Brewery Park, being small in the
scale compared to the city but very important for their historical significance.

18

In the paper, there was employed the nomenclature consistent with the classification of green areas,
developed by A. Zielonko, developed in 1951 at the Institute of Urban Planning and architecture
(Niemirski – 1973). In the relevant literature, we meet few other classifications (the problem was
more widely discussed by Szumański 2005 [15]).
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1. Wstęp
Tychy są miastem, w którym współistnieją struktury zieleni powstałe w dwóch odmiennych nurtach jej komponowania w skali jednostki osiedleńczej. Przykładem pierwszego
nurtu jest zieleń historycznie ukształtowanej tkanki zabudowy miejskiej w części północnej
Tychów, gdzie w racjonalny sposób wykorzystano najtrudniejsze czy wręcz bezużyteczne
dla zabudowy tereny, znajdujące się wzdłuż niewielkiego Potoku Tyskiego, przeznaczając
je na funkcje wypoczynkowe. Najstarsze zaprojektowane obiekty zieleni parkowej miasta to
Park Browarniany z XIX w., powstały na terenach dawnego założenia zamkowego Promnitzów przy Browarze Książęcym, oraz tereny sportowe z lat 30. XX w., wybudowane nieopodal linii kolejowej we wschodniej części Tychów.
Drugi nurt reprezentują tereny parkowe tzw. Nowych Tychów, to jest części miasta powstającej od początku lat 50. XX w. według planu urbanistycznego autorstwa Kazimierza Wejcherta i Haliny Adamczewskiej-Wejchert. „Zieloną oś miasta” autorzy oparli na dwóch centralnych
parkach – północnym, zrealizowanym, i południowym, niestety, nadal niezrealizowanym. Idee
owego drugiego nurtu to przykład zupełnie innego podejścia do kompozycji urbanistycznej. Cały
układ został bowiem zaprojektowany jako system w obrębie nowo projektowanego miasta, struktury, w której tereny zieleni miały z założenia stanowić bardzo ważny element kompozycyjny.

2. Zarys historii powstawania zieleni Tychów do roku 1950
Przedwojenne miasteczko otrzymało ograniczone prawa miejskie dopiero w 1934 r. [6],
ale już dużo wcześniej posiadało niektóre cechy charakterystyczne dla struktur miejskich.
Na jego terenie i w najbliższym sąsiedztwie znajdowały się zabudowania przemysłowe (browary, cegielnie, huta i, powstała nieco później, fabryka celulozy), biegły tu ważne drogi
i linie kolejowe. Najważniejszym i najstarszym ośrodkiem przemysłowym Tychów był –
funkcjonujący w bezpośrednim sąsiedztwie gminy wiejskiej i należący do rodu Promnitzów
– Browar Książęcy, założony u schyłku XVI w. [10]. Te dwie różne struktury – książęce dobra związane z osadą browarnianą wraz folwarkiem oraz wiejska, rolnicza osada – współistniały obok siebie, nadając indywidualny i niepowtarzalny charakter temu miejscu.
Osadnictwo objęło obniżenie terenu na osi WE, nad potokami – Browarnianym i Wilkowyjskim, które dają, po połączeniu, Potok Tyski. Równolegle do linii potoków, prawdopodobnie spontanicznie, powstała najstarsza ulica dawnej wsi – ul. Damrota. Kolejną, tworzącą układ równoleżnikowy, jest ul. Nowokościelna, przechodząca następnie w ul. Kościuszki.
Ostatnią, najmłodszą i najbardziej wysuniętą (na północ) osią tego układu jest ul. Mikołowska
(na przedłużeniu – Oświęcimska), to dawna „szosa prowincjonalna” Kraków–Wrocław z lat
1825-1827. Pomiędzy tymi trzema ulicami skupiało się życie Tychów, a później już – w 2. połowie XIX w. – powstawały wszystkie najważniejsze budynki publiczne. We wschodniej części jednostki osiedleńczej w latach 1896-1897 wybudowano Browar Obywatelski – ten pozostaje nieco na uboczu, oddzielony od miasta powstałą wcześniej linią kolejową, łączącą od
1870 r. Murcki z Pszczyną. Bardzo charakterystycznym elementem związanym z osadnictwem na tym terenie są stawy zasilane niewielkimi, ale licznymi potokami.
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Rozpatrując strukturę urbanistyczną, a w tym również strukturę zieleni w przedwojennych Tychach, należy wyraźnie wyodrębnić elementy powstałe przed I wojną światową
– związane przede wszystkim z działalnością Promnitzów, oraz te, które powstały już w okresie poplebiscytowym, w latach 20. i 30. XX w. Analizę historyczną przeprowadzono w granicach miasta zakładanych przez Plan Generalny z lat 50. XX w., co de facto odpowiada strefie
dawnego oddziaływania Tychów, a więc wraz z przysiółkami lub niegdyś odrębnymi wsiami1.
Najstarszym budynkiem, któremu towarzyszy park, jest Zamek Myśliwski, wybudowany nieopodal kompleksu browarnianego. „Zamek został wzniesiony na terenie tyskiego folwarku panów na Pszczynie. (…) rok 1685 to data przebudowy istniejących [już wcześniej]
piwnic oraz wzniesienia obecnego parteru i piętra zamku” [12, s. 54]. Usytuowany na skraju skarpy zamek był siedzibą zarządcy folwarku oraz miejscem, w którym zatrzymywali
się goście książąt pszczyńskich w czasie urządzanych w pobliskich lasach polowań. Był zatem typowym założeniem rezydencjonalnym o charakterze myśliwskim. Budynek przebudowywano w latach 1765-1775 i w XIX w. Wiadomo, że w 1803 r. był tu już park, odbyły się
w nim bowiem tańce urządzone przy okazji wizyty Fryderyka Ferdynanda Anhalt-Köthen,
ówczesnego pana na ziemiach pszczyńskich, z jego dopiero co poślubioną małżonką [12].
Pod koniec XIX w. zmienił się zasadniczo charakter tego miejsca. Rolę myśliwskiej rezydencji tyskiego zamku przejął wybudowany nieco wcześniej zespół w Promnicach 2, usytuowany malowniczo pośród lasów na niewielkim cyplu sztucznie utworzonego zbiornika
Jeziora Paprocańskiego3, a park browarniany, choć nadal pozostawał książęcym, udostępniono tyszanom. Już w roku 1881: „…szczególnie w niedzielę wielu gości przybywa z okolicy aby zakosztować piwa u źródła. Polecił więc Książe pszczyński stary zamek myśliwski
przekształcić w restaurację, wykonać urządzenia parkowe, kręgielnię, altanki i strzelnicę
oraz ustawić bilard” ([12], za: Kronika szkoły w Tychach). W 1899 r. w parku zbudowano pijalnię piwa, kręgielnię, muszlę koncertową i „kolonadę” [12]. Cały zespół pełnił od tego czasu, aż do czasów powojennych, funkcję miejsca wypoczynkowo-rozrywkowego.
Od roku 1930, z inicjatywy ówczesnego naczelnika gminy Jana Wieczorka, rozpoczęto budowę Stadionu Tyskiego. Pod tą nazwą krył się cały zespół budynków i urządzeń sportowo-rekreacyjnych (boisko sportowe, basen kąpielowy, kort tenisowy, strzelnica, a także pawilon
gastronomiczny i sala taneczna). Obiekty te zrealizowano w pobliżu dworca kolejowego, na terenach rozciągających się szerokim pasmem błoni nad wodami Potoku Wilkowyjskiego.
Przed rokiem 1939 tereny zieleni urządzonej, pełniące przede wszystkim funkcje wypoczynkowe, były otwarte dla publiczności i powielały linearny układ wsi, dawnej ulicówki.
Według stanu na 30 czerwca 2015 r. w wykazie zabytków nieruchomych w Tychach,
wpisanych do rejestru zabytków, pozostają z tego okresu cztery obiekty parkowe4.
1

2

3

4

W granicach tych oddziaływań znajdowały się: Paprocany z Hutą Paprocką, Żwaków, Suble, Glinka,
Mąkołowiec, Wilkowyje, Czułów, Wartogłowiec, Zwierzyniec i Zawiść.
W 1861 r. Jan Henryk XI Hochberg wybudował nad Jeziorem Paprocańskim zameczek myśliwski,
nazwany Promnice na cześć rodu panującego na ziemi pszczyńskiej w latach 1548-1765 [12].
Zbiornik powstał po 1770 r. w wyniku spiętrzenia wód rzeki Gostyni, podczas rozbudowy istniejącej
w tym miejscu huty, i miał dostarczać wody dla tej fabryki [9].
Do rejestru zabytków wpisano zieleń przy następujących obiektach: zespół pałacowy XVIII/
XIX w. (ul. Katowicka), nr rej. 1296/83 z 18.01.1983; zespół Browar Książęcy, w tym Willa Möllera z 1891 r. (ul. Mikołowska 5), nr rej. A/259/10 z 28.05.1966; kasyno Browaru Obywatelskiego
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3. Nowe Tychy – Plan Generalny i jego założenia
Powojenne Nowe Tychy powstały na rozległych polach jako antidotum5 dla zatłoczonych
miast śląskich. Decyzja o budowie nowego miasta w oparciu o istniejące miasteczko Tychy
zapadła na szczeblu rządowym 4 października 1950 r.6 [12]. „Na wybór lokalizacji dla nowo
wznoszonego miasta (…) wpłynęło dogodne położenie w układzie całego GOP, możność
zapewnienia powiązań komunikacyjnych oraz dobre tereny budowlane (…) Na usytuowanie miasta w dobrych warunkach klimatycznych i terenowych [sąsiedztwo kompleksów leśnych i jeziora] zwrócono specjalną uwagę, aby uzyskać dla jego mieszkańców jak najlepsze warunki zdrowotne i umożliwić rekreację” [3]. Budowę miasta rozpoczęto już w 1950 r.
od osiedla zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie stacji kolejowej oraz starej części
miasta, w oparciu o oś równoległą do istniejącej zabudowy. Osiedle (Osiedle A7) powstało według projektu prof. T. Teodorowicz-Todorowskiego z Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Wkrótce po rozpoczęciu budowy, w 1951 r., zorganizowano konkurs na Plan Generalny miasta, który wygrał zespół Kazimierza Wejcherta i Hanny Adamczewskiej z Zakładu
Urbanistyki Politechniki Warszawskiej. Pierwszym osiedlem budowanym w ramach tego
planu było Osiedle B, wznoszone już od 1952 r.
W Planie Generalnym najważniejsze decyzje odnoszące się do terenów zieleni oparto
na analizie dostępnych wówczas, skromnych materiałów fizjograficznych i przyrodniczych,
a więc danych o ukształtowaniu terenu, stosunkach wodnych oraz istniejącej roślinności [2].
Kompozycję planu oparto na dwóch krzyżujących się osiach. Oś wschód–zachód wyznaczała linia kolejowa biegnąca w głębokim wykopie (jej przebieg pokrywa się z lokalnym
wododziałem), natomiast oś północ–południe tworzą tereny zieleni – dwa parki, północny
i południowy, spięte szerokim pasem alejowym. Oś ta miała być kontynuowana w kierunku

5

6

7

z 1905 r. (ul. Browarniana 1), nr rej. A/414/14 z 14.03.2014; oraz willa z ogrodem (tzw. Willa Radziewskiego) z początku XX w. (ul. Damrota 41), nr rej. A/1527/93 z 30.04.1993 [pomimo wpisania
do rejestru ogród niestety już nie istnieje]. Zespół pałacu Promnice, również wpisany do Rejestru,
formalnie należy do gminy Kobiór (Wykaz zabytków nieruchomych).
Określenie „antidotum” należy tu rozumieć jako próbę systemowego rozwiązania problemów komunikacyjnych, zdrowotnych i funkcjonalnych, jakie dostrzegano w chaotycznie rozrastających się
miastach, w tym w zagęszczonej tkance miejskiej aglomeracji górnośląskiej. Tychy to, w zamyśle
jego projektantów, miasto w pełni nowoczesne, powstałe w zgodzie z modernistycznym wzorcem
urbanistyki i zasadami kształtowania architektury. Samowystarczalna jednostka, w której przewidywano obok zabudowy mieszkaniowej pełny zakres usług i lokalny przemysł, a nie „miasto-sypialnia”, choć tak czasem, niesłusznie, próbowano je postrzegać [17].
Uchwała Prezydium Rządu z dnia 4 października 1950 r. w sprawie rozbudowy m. Tychy. „W celu
polepszenia warunków życia klasy robotniczej Centralnego Zagłębia Węglowego przez zapobieżenie dalszemu zagęszczaniu miast i osiedli w niecce węglowej, (…) postanawia się przystąpić do
budowy nowego miasta w oparciu o istniejące m. Tychy”. W uchwale zawarto m.in. informację o docelowej liczbie mieszkańców, którą określono wówczas na 100 tys.; liczbę tę skorygowano w 1961 r.
na 130 tys. W momencie gdy rozpoczynano realizację Uchwały, miasteczko liczyło 13 tys. mieszkańców i zajmowało powierzchnię 30,1 km2 [10, 12].
Projektowane osiedla nazywano, początkowo roboczo, kolejnymi literami alfabetu. Oznaczeń tych
wkrótce zaczęto używać oficjalnie i powszechnie, a nieco później przydano im jeszcze rozszerzenia
w postaci imion żeńskich (np.: A – Anna, H – Honorata, M – Magdalena czy Z – Zuzanna).
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południowym, ku terenom leśnym. Na krzyż, który tworzą obie osie, nałożono czworobok
głównych ulic o długości boków około 1 km, wyznaczając przyszłe centrum miasta. W samym jego środku, na przecięciu głównych osi, planowano budowę dworca kolejowego Tychy Śródmieście. W obu dzielnicach miasta, północnej i południowej, zaprojektowano pośród zabudowy pasma zieleni o układzie wschód–zachód, na północy oparte o starodrzew
dawnej drogi Paprocańskiej, a na południu o skraj kolejnych osiedli M, N, O (i później – P8).
Obok sztucznie narzuconej „zielonej osi” strukturę miasta miały współtworzyć pasma-kliny zieleni naturalnej, wchodzące z terenów przylegających do miasta aż do jego centrum
i łączące się wraz z okalającymi miasto łąkami, polami i lasami w jeden system zieleni.
Szczególną rolę w tym systemie miały pełnić tereny wokół Jeziora Paprocańskiego, projektowane jako park kultury i wypoczynku, otoczony terenami leśnymi, z różnorodnymi funkcjami: sportową (boiska, otwarta pływalnia, ośrodek sportów wodnych), rekreacyjną (plaża, wesołe miasteczko, pole kempingowe), społeczną (amfiteatr) i wystawienniczą. Kliny
zieleni miały spełniać jednocześnie dwie role – klimatyczną (przewietrzanie miasta) oraz
rekreacyjną, jako tereny wypoczynku codziennego.
Projektanci wykorzystywali podmokłe tereny ciągnące się wzdłuż istniejących cieków, obszary trudne do zabudowy, co w ich oczach podnosiło prawdopodobieństwo realizacji projektu. Szybko jednak okazało się, że i na te tereny władze chętnie wprowadziłyby
zabudowę mieszkaniową. Dlatego podjęto wiele działań mających na celu ochronę „zielonej idei”, a więc projektowanego systemu zieleni miasta. „Można podkreślić trzy tendencje
w działaniach wielu ludzi (…) tendencja pierwsza – utrzymać tereny zielone w założeniach
i planach szczegółowych, wspomagać je przez lokalizację styczną ze szkołami, przedszkolami, innymi usługami na działkach zazielenionych. Dawało to optyczne i biologiczne
zwiększenie terenów (…) Tendencja druga – doprowadzić jak najszybciej do realizacji zieleni, nawet prymitywnej, bez urządzeń, jedynie przez obsadzenie terenu. (…) tendencja trzecia – utrzymywać rezerwy pod tereny zielone” [2, s. IV/74-76].
Trudnym okresem w realizacji założeń Planu Generalnego okazały się lata 70. XX w.,
kiedy podjęto decyzję o powiększeniu docelowej liczby mieszkańców miasta ze 130 do
200 tys. (w związku z nowymi inwestycjami przemysłowymi, m.in. budową fabryki samochodów), czego konsekwencją było „dogęszczenie” miasta. W tym czasie rozpoczynano realizację osiedli w dzielnicy południowej (od linii wykopu kolejowego na południe) i to na
tym obszarze nastąpiły największe zmiany w stosunku do pierwotnego planu Wejchertów,
w tym znaczące uszczuplenie terenów usługowych i rekreacyjno-parkowych. „Wprawdzie
generalne założenia układu zieleni z planu ogólnego zostaną zachowane, ale zmiany są wielkie. Tu gdzie planowana była zabudowa jednorodzinna w ogrodach, traktowana jako dzielnice willowe na obrzeżach miasta, powstają nowe osiedla z blokami o kilku i kilkunastu
kondygnacjach. Zabudowa wysoka zbliża się do lasu. Znikają otaczające miasto tereny łąk
i pól uprawnych. Zmniejsza się więc znacznie areał zieleni” [2, s. V/72].

8

Idea budowy Osiedla P powstała po 1971 r. jako jeden z elementów „dogęszczenia” zabudowy.
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4. Realizacje i stan istniejący
Od pierwszych faz powstawania planu miasta zieleń była istotnym jego elementem9,
będąc przedmiotem sporządzanych planów i projektów w trzech skalach10. W skali Planu Generalnego (1:2000) ustalono zasadniczą strukturę zieleni miasta, wskazując główne jej funkcje (sposób użytkowania)11. Kolejnym etapem były projekty w skali 1:1000,
obejmujące ogólną koncepcję zagospodarowania poszczególnych osiedli mieszkaniowych
wraz z przewidywanym doborem roślin. Ostatnią, najbardziej szczegółową fazą projektową były projekty wykonawcze (w skali 1:500 lub 1:250). „Każdy opracowywany dla Tychów projekt zieleni musiał być uzgadniany z Generalnymi Projektantami miasta” [13].
Parki, obok zieleńców i terenów sportowych, zwłaszcza ze względu na wielość ich funkcji12, często atrakcyjną formę, dogodną lokalizację oraz nieograniczoną dostępność, są
pierwszoplanowymi terenami zieleni miejskiej. W Tychach pierwsze nowe tereny zieleni
rozpoczęto zakładać zimą 1954 r., kiedy to przesadzano duże drzewa, najprawdopodobniej
w obrębie Osiedla B [13]. Nieco później, bo dopiero na początku lat 60. XX w., przystąpiono do prac nad realizacją parków miejskich w powstającej wówczas północnej dzielnicy.
Pierwszym był Park Niedźwiadków, nazwany tak od rzeźby Augustyna Dyrdy, przedstawiającej trzy bawiące się niedźwiadki. Park powstał na skraju Osiedla E, w miejscu, które
do 1950 r. nazywane było „Olszynami” [9].
Niewątpliwie najatrakcyjniejszymi parkami pozostają parki Północny i Miejski, oddzielone od siebie szeroką dwupasmową ul. Edukacji. Parki te stanowią ważny w skali urbanistycznej element. To tu rozpoczyna się zielona oś miasta. Park Północny to w znacznej
części przekształcone stare stawy rybne, gdzie tafle wody zastąpiły w nim powierzchnie trawiastych polan. Stawom towarzyszyły olszyny, które adaptowano na potrzeby zakładanego
parku. Układ komunikacyjny jest tu bardzo oszczędny – to swobodnie wytyczona brzegami stawów i groblami ścieżka obwodowa. Spacerowy program uzupełnia niewielki plac zabaw wraz z niedawno powstałą siłownią na świeżym powietrzu. Bardzo charakterystyczny
jest sposób wkomponowania parku w jego otoczenie. Zgodnie z przyjętą już w Planie Generalnym zasadą w najbliższym sąsiedztwie parku znajdują się szkoły otoczone zielenią,
która optycznie i funkcjonalnie powiększa ich przestrzeń (ta zasada czytelna jest również
w przypadku Parku Miejskiego). „Dla Parku Północnego (…) nie było żadnego projektu zie9

10

11
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Zieleń pełni, obok linii kolejowej oraz czworoboku głównych ulic śródmiejskiego kwartału, funkcję
jednego z elementów krystalizujących jego układ urbanistyczny [16, s. 52].
Szczęśliwie dla mieszkańców projektanci miasta niemal przez cały okres prowadzonych prac projektowych mieli w swoim zespole osobę odpowiedzialną za projekty zieleni. Była nią inż. ogrodnik Helena Okołowicz-Krześ, która w latach 1952-1990 pracowała w zespole Miastoprojekt „Nowe Tychy”
i była główną projektantką wszystkich terenów zieleni w mieście, z wyjątkiem osiedli A i B, które
zostały wykonane wcześniej [2].
W Planie Generalnym utrzymano parkowy charakter wcześniejszych, przedwojennych terenów
rekreacyjnych Tychów, a więc terenów sportowych w pobliżu Osiedla A czy niewielkiego zabytkowego parku przy Browarze Książęcym.
Parki pełnią przede wszystkim funkcje: estetyczną (w tym i kompozycyjną), wypoczynkową, zdrowotną, społeczną (dydaktyczną i wychowawczą), ekologiczną oraz techniczną (Czerwiec, Lewińska
1996).
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leni. Uregulowano tylko stawy i posadzono kępy: brzozy, jałowca, cisa, modrzewia i nawet
wśród olch – jabłoni ozdobnej. Jednak tylko brzozy i modrzew się zachowały” [13]. Przedłużeniem Parku Północnego jest zaprojektowany na początku lat 60. XX w. przez Helenę
Okołowicz-Krześ i Kazimierza Wejcherta Park Miejski. Park ten nie tylko łączy się przestrzennie z Parkiem Północnym (a w kierunku południowym – z ul. Darwina, aleją spacerową wytyczoną w kierunku przyszłego Parku Południowego i dalej – Paprocan), ale miał
łączyć się z nim również programowo przez zaprojektowane wzdłuż osi zbiorniki wodne,
które później w wyniku oszczędności zamieniono na trawniki, a towarzyszące im kwietniki w znacznym stopniu uszczuplono, by te w końcu w ogóle zlikwidować. Przestrzenne połączenie tych dwóch najważniejszych parków widoczne jest również w sposobie prowadzenia widoków i komponowaniu wnętrz parkowych. Układ został skomponowany na zasadzie
kulis kierujących wzrok na ukos względem głównej osi, co wydłużając pole obserwacji,
optycznie powiększa obszar parków – łamane osie widokowe są niemal dwukrotnie dłuższe w porównaniu do długości osi głównej. Ze względu na lokalizację w południowej części
parku Urzędu Miasta13 park stanowi główną przestrzeń publiczną i reprezentacyjną miasta
i z tego powodu w chwili obecnej jest obok ośrodka w Paprocanach najlepiej utrzymanym
terenem zieleni Tychów.
Parku Południowego, niestety, jak na razie nie założono. Był wprawdzie tematem rozważań studialnych, w tym prac studenckich, jednak nie powstała żadna koncepcja projektowa
z realną perspektywą realizacji14. Przeznaczony dla niego teren, już nieco uszczuplony, nadal pozostaje niezagospodarowany, podobnie jak zdecydowana większość przestrzeni planowanego od 1952 r. centrum Tychów.
W „Nowych Tychach” powstało ponadto kilka mniejszych parków, wykorzystujących
istniejące stawy, błonia i podmokłe tereny, co prawda – w bardzo skromnej formie i w większości ze skromnym wyposażeniem, co przekłada się na ograniczenie ich funkcji do wypoczynkowej i ekologicznej. Do tej grupy można zaliczyć Park Łabędzi, który jest wschodnim zakończeniem „poprzecznej zielonej osi” w północnej dzielnicy miasta (w zachodniej
części kończy ją opisany wyżej Park Niedźwiadków). Oś ta przebiega jedną z ważniejszych
ulic miasta – szeroką i zieloną aleją Niepodległości i, po części, od ul. Grota Roweckiego do
al. Bielskiej, pozostaje na szlaku dawnej drogi Paprocańskiej, która łączyła przedwojenne
Tychy i Paprocany. Również ten park powstał w oparciu o istniejące stawy oraz olszyny i ma
charakter spacerowy.
W dzielnicy południowej znajdują się trzy parki – św. Franciszka (zwany początkowo
Parkiem Wschodnim lub Parkiem Przyjaźni), Park Jaworek (w opisach Planu Generalnego
nazywany Parkiem Zachodnim) oraz Park Suble. Tu również zaprojektowano poprzeczną oś
zieleni, którą poprowadzono poprzez południowy skraj osiedli M, N i O. Na zamknięciach
osi znajdują się, we wschodniej części – Park św. Franciszka, w zachodniej – Park Jaworek.
13

14

Budynek Urzędu Miasta (oddany do użytku w 1970 r.) stanął na lekkich podcieniach, co miało odciążyć wizualnie jego potężną kubaturę oraz zapewnić łączność wzrokową pomiędzy ciągami pieszymi
wzdłuż alei Niepodległości i ulicy Darwina a parkiem [9].
Wśród tych opracowań były prace dyplomowe powstałe pod opieką prof. Wejcherta na Wydziale
Architektury Politechniki Warszawskiej oraz projekty opracowane w czynie społecznym przez
pracowników Miastoprojektu [2].
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Początkowo zamierzano nadać tej przestrzeni pewien element wyróżniający i jednocześnie
scalający – „Ideą wiążącą ten długi spacer przez miasto miały być liczne grupy brzóz usytuowane na tle ciemniejszej zieleni w głębi osiedli. Biała kora drzew nadawałaby ton założeniu w ciągu całego roku. Byłby to taki inny niż wszystkie spacer w bieli” [2, s. V/78].
Zamierzenia tego jednak nie zrealizowano. To pasmo zieleni, w porównaniu do analogicznego w części północnej, jest mniej czytelne w krajobrazie i pomimo podejmowanych prac
nad niektórymi jej elementami, np. stopniowym urządzaniu Parku Jaworek (budowa skateparku, boisk sportowych, wytyczenie ścieżek oraz sadzenie wzdłuż nich drzew), ciąg ten
pozostaje nadal niedoinwestowany, a w częściach wcześniej zrealizowanych (powstałych
w czasie budowy tych osiedli w latach 70. XX w.) – jest zdewastowany i wymaga rewitalizacji. Park Suble to teren zagospodarowany w niewielkim stopniu, o dużych powierzchniach
łąk, z dwoma rozległymi stawami. Poprowadzono tu kilka ścieżek oraz wybudowano boisko
i plac zabaw.
Wszystkie parki w dzielnicy południowej mają stosunkowo duże powierzchne trawiaste,
niewielki udział „wyższej zieleni” oraz urozmaiconą, „pofalowaną” powierzchnię. Ich program ogranicza się do podstawowych elementów, tj. placu zabaw i ścieżek spacerowych. Jedynie Park Jaworek ma nieco bogatszy program sportowy.
W strukturze tyskich terenów zieleni elementy o charakterze liniowym (aleje i ciągi spacerowe) odgrywają ważną rolę „łączników” pomiędzy jej elementami powierzchniowymi –
parkami, terenami sportowymi oraz nielicznymi zieleńcami; te towarzyszą przede wszystkim obiektom użyteczności publicznej. W dzielnicy północnej większość ulic dzielących
miasto na poszczególne jednostki-osiedla obsadzono drzewami lub adaptowano zadrzewienia dawnych traktów. W ten sposób zbudowano system „zielonych przejść” o podwójnej
funkcji – estetycznej i technicznej. Podobną rolę zielonych ciągów pieszych miały pełnić
pasy zieleni wzdłuż wykopu kolejowego (pomiędzy dwoma dzielnicami miasta).
Najbardziej wysuniętym na południe terenem systemu zieleni Tychów jest Ośrodek wypoczynkowy Paprocany. Położony na skraju lasu, nad jeziorem, kompleks zaprojektowano jako miejsce wypoczynkowo-sportowe nie tylko dla mieszkańców Tychów, ale również
okolicznych miejscowości. Miał to być park kultury i wypoczynku, w którym przewidziano
plażę, boiska sportowe, przystań dla żaglówek, otwarty basen, kawiarnie, domki kempingowe i kilka parkingów [3]. Zlokalizowano go po części północnej jeziora, czyli najbliżej miasta, na terenie o dogodnej, południowej wystawie. Realizację projektu rozpoczęto w 1960 r.
Miejsce to miało swoje dobre i złe chwile, okresy dużej popularności i powolnego upadku, związanego ze zwykłym zużyciem substancji budowlanej, połączonym z zaniedbaniami w ich konserwacji, na które nałożył się kryzys gospodarczy i zmiany społeczne. W ostatnich latach podjęto udaną próbę rewitalizacji tego terenu15. W 2014 r. zrealizowano projekt
zagospodarowania wschodniego nabrzeża jeziora – wybudowano drewnianą promenadę
z miejscami wypoczynkowymi, siłownię na wolnym powietrzu i utworzono nową plażę16.
W ramach wcześniejszych etapów rewitalizacji wybudowano kawiarnię, wodny plac zabaw
15

16

Koncepcję rewitalizacji kompleksu parkowego Paprocany opracowano w Pracowni Planowania
Przestrzennego i Architektury w Tychach pod kierunkiem arch. G. Ratajskiego w 2007 r. [14].
Projekt powstał w pracowni RS+ Robert Skitek w 2012 r. Nagrodzony wyróżnieniem w Plebiscycie Polska Architektura XXL w kategorii „przestrzeń publiczna”, był nominowany do nagrody
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(2011), park linowy (2013) oraz zmodernizowano kompleks boisk sportowych i ciągi spacerowe. Wzdłuż nabrzeża powstały nowe drogi rowerowe łączące park z terenami leśnymi.
Ważne dla mieszkańców miast są również tereny sportowe, które często uzupełniają
program parków lub są elementem zieleni osiedlowej, służąc wówczas przede wszystkim
wypoczynkowi codziennemu. Na terenie Tychów w różnym czasie i w różnych dokumentach planistycznych wskazywano rozmaite lokalizacje terenów przeznaczonych na funkcje
sportowe17. W chwili obecnej funkcjonują dwa stadiony – rozbudowany stadion osiedlowy
przy Osiedlu A (z przedwojenną tradycją) i nowoczesny, wybudowany w miejsce wcześniejszego obiektu z końca lat 60. XX w., na Osiedlu E, oraz pole golfowe (Osiedle E).
Stadion zimowy – całoroczne kryte lodowisko (Osiedle F), sztuczne lodowisko sezonowe (Osiedle B), a także kryty basen (Osiedle E) mają charakter kubaturowy, a zatem
odgrywają niewielką rolę w systemie wypoczynkowym miasta. Wszystkie powyżej wymienione obiekty są dostępne dla użytkowników w ograniczonym zakresie. W tej kategorii znajdują się również ogrody działkowe. Zlokalizowano je zwłaszcza w pasmach tuż
przy strumieniach, na obrzeżach miasta, w części północnej i wschodniej, podobnie jak
cmentarze, z których dwa największe zlokalizowano właśnie w dzielnicach peryferyjnych
(Wartogłowiec i Żwaków). W granicach miasta pozostaje również kilka starszych cmentarzy parafialnych.

5. Podsumowanie
Dzisiejszą strukturę terenów zieleni Tychów tworzą obiekty powstałe jeszcze przed rokiem
1939 oraz te wybudowane po 1950 r. W pierwszym przypadku zieleń ma charakter „punktowy”, a nie systemowy – zaspokaja zatem doraźne potrzeby właścicieli obiektów lub – nieco
później – lokalnej społeczności. W drugim przypadku część z nich zaprojektowano jako ważne elementy układu urbanistycznego miasta – można je zatem nazwać elementami krystalizującymi jego strukturę i kompozycję. Do tych struktur należy zaliczyć główną oś, w skład której wchodzą dwa parki i łącząca je aleja, przy czym zarówno aleję tę, jak i Park Południowy
zlokalizowano na terenach potencjalnie budowlanych – struktura urbanistyczna była tu nadrzędna w stosunku do warunków środowiskowych. Park Północny natomiast zaplanowano na
terenie podmokłym o wysokich walorach przyrodniczych, który nie nadawał się pod zabudowę. W pierwszym przypadku o lokalizacji terenów zieleni zadecydował jedynie wybrany
przez projektantów układ przestrzenno-funkcjonalny miasta. W drugim nałożono tę „ideę” na
warunki fizjograficzne, czyli postąpiono zgodnie ze schematem, gdzie zwykle tereny niebudowlane przeznacza się na funkcje wypoczynkowe i który często spotykamy w różnych mia-

17

w VIII edycji konkursu „Życie w Architekturze” za najlepsze realizacje powstałe w Polsce w latach
2013-2014 [20, 21].
W planie ogólnym z 1961 r. planowano budowę 6 stadionów (4 osiedlowych i 2 dzielnicowych) oraz
hali sportowej z krytą pływalnią. Kolejny plan (1979) utrzymywał liczbę stadionów, pojawiły się
w nim jednak dodatkowe obiekty wcześniej nieplanowane – kolejne 2 hale sportowe i 3 sztuczne
lodowiska [2, s. V/91].
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stach, zarówno współczesnych, jak i historycznych. Na podkreślenie zasługuje fakt świadomego i konsekwentnego wykorzystania przez projektantów terenów związanych z systemem
hydrologicznym tego terenu – obniżeń wzdłuż cieków i istniejących stawów, które zachowano
i wykorzystano do budowy sieci powiązań przyrodniczych, projektując w ich oparciu parki,
czy przeznaczając je na ogrody działkowe.
W strukturze terenów zieleni18 dominuje zieleń dostępna, wypoczynku biernego i czynnego – parki, zieleńce, lasy, tereny zieleni o specjalnym przeznaczeniu – trasy komunikacyjne oraz tereny zieleni towarzyszącej (w tym przypadku szczególnie istotne przy obiektach
służby zdrowia i szkołach oraz zabudowie mieszkaniowej). Duży procent powierzchni zajmują tereny zieleni o ograniczonym dostępie i specjalnym przeznaczeniu – ogrody działkowe, cmentarze czy niewielki w skali miasta, ale bardzo ważny dla jego historii, zabytkowy
park browarniany. W granicach miasta znajduje się również ośrodek wypoczynkowy. Dominujące funkcje powyższych terenów to wypoczynkowa i estetyczna.

REFERENCES/LITERATURA
[1] Adamczewska H., Miastoprojekt Nowe Tychy. 1955-1965, Miastoprojekt Nowe Tychy,
Katowice–Tychy 1965.
[2] Adamczewska-Wejchert H., Wejchert K., Jak powstawało miasto, part 1, Pergamon
s.c., Tychy 1995.
[3] Adamczewska-Wejchert H., Zadrożna R., Tychy w architekturze XXX-lecia, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Tyskiej, Katowice, sine anno.
[4] Czerwiec M., Lewińska J., Zieleń w mieście, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa 1996.
[5] Czyżewski A., Budujemy nowy dom… Opowieści o Kazimierzu Wejchercie, [in:] Czyżewski A. (ed.), W stulecie urodzin. Profesor Kazimierz Wejchert, Muzeum Miejskie
w Tychach, Tychy 2012, p. 23-90.
[6] Kaczmarek R. (ed.), Tychy. Monografia historyczna, Miasto Tychy, Tychy 2011.
[7] Lipok-Bierwiaczonek M., Huta Paprocka, Muzeum Miejskie w Tychach, Tychy 2007.
[8] Lipok-Bierwiaczonek M., Ociepa A., To było tak… Z życia tyszan w latach 1950-1999,
Muzeum Miejskie w Tychach, Tychy 2011.
[9] Lipok-Bierwiaczonek M., Od socrealizmu do postmodernizmu. Unikatowe NOWE Tychy. Przewodnik po szlaku miejskim, Urząd Miasta Tychy – Wydział Rozwoju Miasta
i Funduszy Europejskich, Tychy 2011, http://www.unikatowetychy.pl/images/przewodnik.pdf (access: 03.08.2015).
[10] Lipok-Bierwiaczonek M., Kaczmarek R., Tychy. Obrazy z przeszłości, Tychy, sine anno.
[11] Nagengast W. (ed.), Kronika szkoły w Tychach, Muzeum Miejskie w Tychach, Tychy 2011.

18

W artykule zastosowano nomenklaturę zgodną z klasyfikacją terenów zieleni, opracowaną przez
A. Zielonko w 1951 r. w Instytucie Urbanistyki i Architektury (Niemirski – 1973). W literaturze przedmiotu spotykamy kilka innych klasyfikacji (szerzej problem ten omawia Szumański 2005 [15]).

78
[12] Ociepa A., Tychy – osada w Puszczy Pszczyńskiej. O tyskim herbie, zamku myśliwskim
i polowaniach w Puszczy Pszczyńskiej, [in:] Lipok-Bierwiaczonek M., Ociepa A. (ed.),
Leśne historie. Puszcza pszczyńska w historii Tychów i okolicy. Przyroda i gospodarka, Tyskie Zeszyty Historyczne, Vol. 10, 2013, p. 51-60.
[13] Okołowicz-Krześ H., Projektowanie i realizacja drzewostanu. Tereny zieleni w Tychach 1954-1999, [in:] Seminarium pod patronatem Prezydenta Miasta Tychy: Drzewa
w mieście, Tychy, 25.09.2007, http://www.pke-tychy.ovh.org/download/seminarium_1.
pdf (access: 10.09.2015).
[14] Protocol No. 0063-5/KILit/07 from the meeting of the Commission for Local Initiatives
and Spatial Order dated 23vol April 2007, http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=6335 (access: 10.09.2015).
[15] Szumański M., Strukturalizacja terenów zieleni, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2005.
[16] Wejchert K., Elementy kompozycji urbanistycznej, Arkady, Warszawa 1984.
[17] Włodarczyk J.A., Pokochać Tychy? czyli Miasto od nowa, WST, Katowice 2012.
[18] Wykaz zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków; woj. śląskie, http://www.
nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/rejestr-zabytkow/zestawienia-zabytkow-nieruchomych/stan%20na%2030.06.2015%20poprawki/SLS-rej.pdf (access: 11.08.2015).
[19] Zielonko A., Planowanie terenów zieleni, [in:] Niemirski W. (ed.), Kształtowanie terenów zieleni, Arkady, Warszawa 1973, p. 24-28.
[20] Zagała Ł., Współczesna przestrzeń wypoczynku, Architektura Murator, No. 6, 2015,
p. 64-68.
[21] Żylski T., Życie w architekturze, Architektura Murator, No. 6, 2015, p. 20-33.

79
a)

b)

c)

d)

Ill. 1. a) Hunting castle and entrance to the park. Post card, ca. 1910, ed. A. Krummer, Pszczyna
(collection of the City Museum in Tychy); b) Hunting castle, state on July 2015 (photo by J. Dudek-Klimiuk); c) Swimming pool at the territory of recreation-sport centre. Post card, ca. 1930, ed.
A.P. Pierzchalski, Katowice (collection of the City Museum in Tychy); d) Sport areas in Settlement A,
state on July 2015 (photo by J. Dudek-Klimiuk)
Il. 1. a) Zamek Myśliwski i wejście do parku. Pocztówka, ok. 1910, wyd. A. Krummer, Pszczyna (zbiory Muzeum Miejskiego w Tychach); b) Zamek Myśliwski, stan z lipca 2015 r. (fot. J. Dudek-Klimiuk);
c) basen na terenie ośrodka rekreacyjno-sportowego. Pocztówka, ok. 1930, wyd. A.P. Pierzchalski,
Katowice (zbiory Muzeum Miejskiego w Tychach); d) tereny sportowe na os. A, stan z lipca 2015 r.
(fot. J. Dudek-Klimiuk)

Il. 2. Schemat struktury urbanistycznej Tychów według Planu Generalnego z lat 60. XX w. [opracowanie własne na podstawie: [1],
ryc. 8]

Ill. 2. Scheme of city planning structure of Tychy according to the General Plan dating back to the sixties of XX c. [own development on
the grounds: [1], fig. 8]
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Ill. 3. a) City Park dating back to ca. 1962 (collection of the City Museum in Tychy); b) City Park, state
on July 2015 (photo by J. Dudek-Klimiuk); c) View at Niepodległości Avenue at the crossing with
Czysta street, the sixties of the XX c. (Collection of the City Museum in Tychy); d) East-oriented view
at Niepodległości Avenue (from the building of the City Office), state on July 2015 (photo by J. Dudek-Klimiuk)
Il. 3. a) Park Miejski ok. 1962 r. (zbiory Muzeum Miejskiego w Tychach); b) Park Miejski, stan
z lipca 2015 r. (fot. J. Dudek-Klimiuk); c) widok na al. Niepodległości na wysokości skrzyżowania
z ul. Czystą, lata 60. XX w. (zbiory Muzeum Miejskiego w Tychach); d) widok na al. Niepodległości
z budynku Urzędu Miejskiego w kierunku wschodnim, stan z lipca 2015 r. (fot. J. Dudek-Klimiuk)
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1. Introduction
The urban parks of Upper Silesia are areas with a complex origin. In particular, the
historical ones, usually established in the second half of the 19th century were situated in
areas that previously served various functions. For the industrial urban landscape at that
time, they were green enclaves, beautifully composed and richly arranged places for Sunday
trips, walks and social meetings – a decoration of an urbanized space.
They lost their original importance and function due to changes which occurred during the
20th century. At present, they mostly fulfil the natural function; they are not noticed very often
and their historical value is not appreciated. Moreover, the status of the park furniture makes
them unattractive for contemporary society (especially young and middle-aged people). This also
results from their current condition: work that is usually conducted on them is mostly ongoing
maintenance, limited plant-care procedures and renovation of selected fragments of parks.
2. Aim of the study
The scope of study includes the area of former Upper Silesia as a part of the former
Prussian Opole regency. Cities lying in this area have a different beginning and character;
therefore, the focus was mainly on industrial centres developed in the 19th century that
are, at present, a central part of the Upper Silesian Industrial Region. These include:
Bytom, Chorzów, Gliwice, Katowice, Mysłowice, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie,
Świętochłowice and Zabrze. There are 52 urban parks, including 34 historical ones, which
are situated within their administrative boundaries.
The time scope of the analysis of the origin, nature and composition of the park layout
includes the period from the 19th to the 21st century. Four stages of the greatest importance
for changes occurring in them have been distinguished as follows: Stage 1 – 1880s and
1890s; Stage 2 – the interwar period; Stage 3 – 1950s and 1960s; and Stage 4 – the beginning
of the 21st century.
The first aim of the research was the definition of the resources and the origins of
urban parks. Another aim was an analysis of contemporary preservation and the definition
of values as historical, natural and urban complexes. However, the most important task
involved distinguishing ideas, forms and elements, which give them their identity and an
attempt to transpose them into contemporary design issues. The definition of a broader
group of factors that gave various values to the spaces of former parks may have a beneficial
influence on the form and function of newly-created forms of public greenery.
3. Greenery of industrial cities from the 19th century to the beginning
of the 21st century
The greenery of industrial cities from the 19th century to the beginning of the 21st century
is a broad issue that combines issues from horticultural art, landscape architecture, urban
planning, ethnography and history, including problems of both conservation and reclamation.
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At present, these are areas with various forms and functions, yet, with a focus on recreation
and entertainment. However, their importance was much broader at the time they were
created, both in terms of ideas and socially; they expressed attitudes and actions taken at
the time in view of the rise of big city problems. Their origin is connected with looking for
solutions to problems of deteriorating living, sanitary and urban conditions of cities, colonies
and other systems connected with mining, manufacturing or complementary industries. Their
establishment did not only increase the aesthetics of the area and the quality of living of their
inhabitants, but it also created public spaces for recreation, education, play, sports, catering
functions, etc. Green parlours – urban as well as mining and steelworks parks, boulevards
and promenades were an important element of social and cultural life at the time. Areas in
which they were established were usually municipal property; they were often handed over
for this purpose by landowners – aristocrats and industrial bourgeoisie. Furthermore, due
to the fact that they were to be areas available to the general public, intended for everyday
walks of the largest group of people possible, areas as close as possible to places where large
numbers of people lived, city centres and industrial estates1. Therefore, areas in which they
were established were previously:
•

natural forests (e.g. Redena Park, Chorzów),
existing residential parks of Upper Silesian aristocracy (e.g. the present “Górnik” Park,
Siemianowice Śl. – Michałkowice, by the Rheinbaben family’s palace),
house parks, manor parks, parks belonging to members of nobility (e.g. Szwajcaria Park,
Gliwice),
villa parks (e.g. Konopnicka Park, Bytom, Bobrek),
urban wastelands, undeveloped areas (e.g. Floodplains – Chopin’s Park, Gliwice),
areas of mining operations, undeveloped (e.g. Südpark, Katowice),
post-industrial areas from the 19th century (e.g. Stadtpark, Bytom),
cemeteries (e.g. Starokozielski Park, Gliwice),
pheasant farms (e.g. Fazaniec, Bytom-Szombierki),
steelworks parks/areas owned by industrial plants (areas surrounding a steelwork pond,
post-mining areas, e.g. Hutnik Park, Siemianowice Śl., Steelworks Park in Chorzów),
exercise yard (e.g. Plac Grunwaldzki Park, Gliwice).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4. Urban parks – contemporary condition and development
Former parks are mostly available in urban areas. Their numbers are shown in Table 1
where the number of all urban parks, the number of parks entered in the register of objects of
cultural heritage and parks that have not been entered in the register, despite their origin and
age. The relationships between them unambiguously show that those with historical origins
are predominate in cities. Attempts at defining their general condition and relationships
between ancient and contemporary values as well as their significant decrease can be noticed
1

In suburban parks, the most important factors included natural and landscape values and convenient
access by rail, the possibility of constructing hotel and catering facilities, as, for example, in Ligota
and Murcki near Katowice.
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(65%). Only 29% are as attractive areas as before (e.g. Rose Park in Chorzów). Also, areas
where a process of value transposition has occurred were observed (e.g. Silesian Insurgents
Park in Katowice); only a few parks their value has increased significantly (e.g. Botanical
Garden in Zabrze). This is due to both social and cultural changes (parks ceased to fulfil
the function of the city’s “green parlours”, meeting places and event venues) and by
economic factors (problems with keeping large areas of organized green spaces, taking
care of historical tree stands, problems with equipment and with maintaining the necessary
infrastructure). Works performed in parks are mostly aimed at keeping them in relatively
good condition. On the other hand, restoration projects very often include only selected
fragments (entry or central).
Their composition, function and equipment are an example of a conservative design approach
with the direct use of elements referring to the past (mostly historic fountains and lighting
elements). Attempts at introducing a new form and function often leads to bizarre forms, which
are not consistent with the traditions of the place (mostly park architecture in the form of concrete
moulds of “sculptures” or artefacts related to water). The furnishings do not add quality to this
space, as materials are not properly selected – in terms of their quality, colours, aesthetics and
functionality. As a result, conformist parks are created, “mundane” in functional and aesthetic
terms, boring in social and cultural terms and against all composition forms.
Contemporary urban parks2 are established mostly in wastelands and reclaimed areas
– mostly post-industrial ones. Their composition and park furniture is usually very poor,
aimed at satisfying the general status quo, and consequently, benches, waste bins, lighting
and playgrounds appear substandard. Their spaces do not promote social interaction and
the forging of closer social links, as they are mostly used by selected groups for which
these places may be considered relatively attractive (the elderly and parents with children).
Economic issues favour the use of typical furniture that does not contribute to the creation of
a new image or the identification of a given space.
Ta b l e 1
Comparision of basic information for individual cities

2

Population/
population
density
person/km²

Number
of urban
parks

Number
of urban
parks with a
monumental
value

Number
of
historical
urban
parks

City

Town
privileges

Surface
area
km²

Bytom

1254

69.44

172,306
2,516

9

3

4

Chorzów

1868

33.5

111,168
3,344

4

1

2

Gliwice

1276

133.88

184,415
1,377

5

0

5

At present, problems with the nomenclature of public green areas are more and more visible. Their
surface areas and locations do not correspond to the names that are given to them.
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Katowice

1865

164.64

301,834
1,842

10

1

6

Mysłowice

1360

65.57

75,129
1,147

1

-

1

Ruda Śl.

1959

77.73

141,869
1,825

3

1

2

Siemianowice
Śl.

1932

22.5

69,539
2,727

6

1

2

Świętochłowice

1947

13.31

52,372
3,935

3

0

0

Zabrze

1922

80.40

177,188
2,204

11

2

3

52

9

25

5. Place identity in the design process
Place identity is formed by a complex of more or less perceivable features that are
characteristic of a given space3. They can be tangible or intangible, occur individually or
together with other features and determine the intensity and distinctness to different degrees.
The research conducted has shown that, among the various features forming this
unique character, few of them are clearly related to the region’s history and tradition. Table
2 presents actions, which have an unfavourable and favourable influence on creating or
restoring the identity of a location. Certainly, names given to parks play an important role
– common, historical ones, related to the region’s history, persons important to the region,
recognizable for local communities (e.g. Amelung Pond, Fazaniec Park, Steelworkers’
Park), as well as historical architecture (places of worship, service facilities or those with
high patriotic connotations). The lack of old elements of park architecture – gazebos,
sculptures or seats – results in the poor general perception of such areas. Therefore, it seems
necessary to add such elements that would complement the functional programme to favour
interactions between people, various forms of use (both active and passive), understandable
and usable by all groups of users in search of an appropriate function and form, both modern
technological possibilities and the needs of social groups living in the space that contains
the park. History should be used as well. Old plans, postcards and photographs can be the
primary documents used for the creation of the design concept and also in order to look for
contemporary inspirations.
3

Genius loci w sztuce ogrodowej. Aspekty Historyczne i współczesne, A. Mitkowska, Z. Mirek, K. Hodor
(eds.), Kraków 2010; J. Wrana, Tożsamość miejsca kryterium w projektowaniu architektonicznym,
Lubin 2011.
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Ta b l e 2
Typical features of the park space and their impact on the identity of the place
No place identification

Creation of name

General, non-specific names that
do not evoke detailed associations

Common names, historical names
related to the history of the region,
persons important for the region
recognizable for local communities

Skałka Urban Park
Zadole Park
Family Park

e.g. Amelung Pond
Fazaniec Park
Steelworkers’ Park

Former residences in poor
technical condition
e.g. Mieroszewski’s Family
Palace, improper use

Former residences with new
functions, e.g. Rheinbaben Family’s
Palace (Siemianowice Centre of
Culture), places of worship (e.g. the
Church of St. Michael the Archangel)
or with great patriotic importance
(e.g. Parachute Tower)

-

Facilities that make the functional
program of the system more
attractive, meeting users’ needs and
the character of the space (e.g. the
restaurant in Kościuszko Park or
Pumptrack, Ruda Śląska Bielszowice)

Permanent, common element,
background

Exposure of values, aesthetic value

Identity

Historical architecture

Contemporary
architecture

Existing greenery

Designed greenery

Vegetation consistent with the habitat,
Contemporary, popular plants,
the use of species and varieties that
not related to the form of existing
are already present or were present in
greenery
a given place in the past

Sculptures

With no understandable reference
to the presented value, isolated
from the surroundings, too many
of them

Function

With visible historical layers,
Contemporary, adapted to general
extended, adapted to the needs of past
standards
users

Social and cultural
values

The place of rest in free time,
walks and playing with children,
festivals and other local events

Referring to the history of the place
by narration with surroundings,
composed in a way integrated with
the whole area, no overwhelming
form

The venue of various cultural events,
a meeting place for various social
groups
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Comfort

No sense of safety, no basic
elements of equipment, various
forms of repose are not available

Availability of an appropriate number
of seats, restrooms, services, safety,
cleanliness

Aesthetics

Systems whose original character
has disappeared, uneven
development of individual
areas, distribution of interior
attractiveness

Uniform composition but interesting
forms, diverse interiors

Designated areas for various
age groups, privileged groups:
children and the elderly

Use by persons from various age
groups, possibility of creating groups

Cheap, durable

Aesthetic, adapted to various needs,
functions and means of transport

Traditional as regards the use,
form and selection of materials,
typical furniture

Allow various forms of repose,
multifunctional, dedicated to the
place

Traditional information boards,
general information and rules and
regulations regarding the use

Modern in form and function,
interactive

Users
Surfaces
Park architecture
Visual information
system

6. Summary
Analyses of the development of historical urban parks in Upper Silesia unambiguously
show that the natural value is their greatest value. They are both valuable collections of
ornamental plants, fragments of former elements of the composition, tree-nature monuments,
trees that are going to become nature monuments soon – the great area itself, which is
a biologically active area with the presence of diverse flora and fauna that significantly
influence the quality of the urban environment and enriches the local landscape. Another
significant value is their history registered in the places identity. These aspects, together
with the design approach supported by PPS4, should become the main factors determining
design guidelines for revitalized public spaces, including the restoration of urban parks. This
approach will make it possible to adapt them to current conditions, to enhance local bonds
and the sense of intensity. What is important is that this will also contribute to maintaining
cultural continuity, historical memory and the creation of spaces corresponding to the needs
of future generations.
4

Project for Public Spaces – an American non-profit organization established in 1975, which
undertakes activities aimed at revitalising urban public spaces. Its main idea involves propagating
the design idea, according to which the quality of a place is determined by social values, possible
functions and method of functioning in it, the availability and possible connection as well as users’
comfort and image.
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1. Wstęp
Parki miejskie Górnego Śląska to obszary o złożonej genezie. Szczególnie te historyczne, z reguły zakładane w 2 połowie XIX w., lokalizowane były na terenach pełniących
wcześniej różnorodne funkcje. Dla ówczesnego przemysłowego krajobrazu miejskiego były
enklawami zieleni, pięknie zakomponowanymi i bogato urządzonymi, miejscami niedzielnych wycieczek, spacerów, spotkań towarzyskich, ozdobą zurbanizowanej przestrzeni.
Zachodzące w ciągu XX w. przemiany cywilizacyjne spowodowały, iż straciły swoje
pierwotne znacznie, a przez to i funkcje. Obecnie pełnią przede wszystkim rolę przyrodniczą, niezbyt często dostrzegane i doceniane są ich wartości historyczne, a stan wyposażenia powoduje, że dla współczesnego społeczeństwa (zwłaszcza młodego i średnim wieku) są
mało atrakcyjne. Wynika to także z ich obecnego stanu – prace, które najczęściej są w nich
prowadzone, to przede wszystkim bieżące konserwacje, ograniczone zabiegi pielęgnacyjne
zieleni oraz rewaloryzacje wybranych fragmentów parków.
2. Cel badań
Zakres badań objął obszar dawnego Górnego Śląska, jako części dawnej pruskiej rejencji
opolskiej. Miasta leżące na tym obszarze posiadają różnorodną historię i charakter, dlatego skupiono się głównie na ośrodkach przemysłowych, rozwijających się w XIX i na początku XX w.,
stanowiących obecnie centralną część GOP. Są to: Bytom, Chorzów, Gliwice, Katowice, Mysłowice, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice oraz Zabrze. W ich granicach administracyjnych zlokalizowano 52 parki miejskie, w tym 34 o charakterze historycznym.
Zakres czasowy analiz przyczyn powstania, specyfiki i kompozycji układów parkowych
obejmuje okres od XIX do XXI w. Wyodrębnione zostały cztery najważniejsze dla zachodzących w nich przemian etapy: I etap – lata 80.-90. XIX w., II – okres międzywojenny,
III – lata 50.-60. XX w. oraz IV – początek XXI w.
Pierwszym celem przeprowadzonych badań było określenie zasobu i genezy parków
miejskich. Kolejnym – analiza współczesnego stanu zachowania oraz określenie wartości
jako zespołów historycznych, przyrodniczych i urbanistycznych. Jednak najważniejszym
zadaniem było wyodrębnienie idei, form czy elementów nadających im tożsamość oraz próba przetransponowania ich do współczesnych zagadnień projektowych. Określenie szerokiej grupy czynników, jakie nadawały różnorakie wartości przestrzeniom dawnych parków,
wpłynąć może korzystnie na kształt i funkcję nowo powstającej zieleni publicznej.
3. Zieleń miast przemysłowych od XIX do początków XXI w.
Zieleń miast przemysłowych w okresie od XIX do początków XXI w. stanowi zagadnienie
szerokie, łączące w sobie tematy z zakresu sztuki ogrodowej, architektury krajobrazu, urbanistyki, etnografii, historii, z problematyką zarówno konserwacji, jak i rekultywacji. Obecnie są
to obszary o różnorodnej estetyce i sposobach użytkowania, nastawionych jednak na rekreację
i rozrywkę. Jednakże w czasie ich powstawania, posiadane przez nie znacznie było szersze,
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zarówno ideowo, jak i społecznie. Wyrażały ówczesne postawy i działania w obliczu pojawiających się problemów dużych zespołów urbanistycznych. Ich geneza związana jest z poszukiwaniem rozwiązań problemów dotyczących pogarszających się warunków mieszkaniowych,
sanitarnych i urbanistycznych miast, kolonii i innych układów związanych z przemysłem wydobywczym, wytwórczym czy komplementarnym. Ich powstawanie to nie tylko podniesienie
estetyki miejsca, poprawa jakości życia mieszkańców, ale również stworzenie przestrzeni publicznych o funkcjach wypoczynkowych, edukacyjnych, patriotycznych, zabawowych, sportowych, gastronomicznych itp. Zielone salony – parki miejskie i górniczo-hutnicze, bulwary
i promenady – stanowiły ważny element ówczesnego życia kulturowo-społecznego. Tereny,
na których zakładano zieleń publiczną, stanowiły zazwyczaj własność municypalną – często
przekazywane były na te cele przez właścicieli ziemskich – arystokrację i burżuazję przemysłową. A z racji, iż miały to być obszary ogólnodostępne, przeznaczone do codziennych spacerów dla jak największej grupy ludzi, optymalną dla nich lokalizacją było sąsiedztwo dużych
skupisk ludzi, centrów miast i osiedli przemysłowych1. Adaptowano do tego celu:
•
lasy naturalne (np. Park Redena, Chorzów),
•
istniejące parki rezydencjonalne arystokracji górnośląskiej (np. obecny Park „Górnik”,
Siemianowice Śląskie – Michałkowice, przy pałacu Rheinbabenów),
•
parki domialne, folwarczne, szlachty górnośląskiej (np. park Szwajcaria, Gliwice),
•
parki przywillowe (np. park Konopnickiej, Bytom-Bobrek),
•
nieużytki miejskie, tereny wyłączone spod zabudowy (np. zalewowe – park Chopina,
Gliwice),
•
tereny eksploatacji górniczej, wyłączone spod zabudowy (np. Südpark – obecnie park
Kościuszki, Katowice),
•
tereny poprzemysłowe z XIX w. (np. Stadtpark, Bytom),
•
cmentarze (np. park Starokozielski, Gliwice),
•
bażanciarnie (np. Fazaniec, Bytom-Szombierki),
•
parki hutnicze/tereny własności zakładów przemysłowych (obszary przylegające do
hutniczego, tereny powyrobiskowe, składowe, np. park Hutnik Siemianowice Śląskie,
Park Hutniczy w Chorzowie),
•
place ćwiczeniowe (np. Park Plac Grunwaldzki, Gliwice).
4. Parki miejskie – współczesny stan zachowania i zagospodarowania
Dawne parki w większości funkcjonują w na obszarach miejskich. Ich ilość pokazuje tabela 1, gdzie wykazano liczbę wszystkich parków miejskich, z wyszczególnieniem wpisanych do
rejestru zabytków, oraz tych, które mimo swojej genezy i wieku, do rejestru wpisane nie zostały. Analizy jednoznacznie wykazują, iż te historyczne dominują w śródmieściach. Próbując określić ich ogólny stan oraz zależność pomiędzy dawnymi a współczesnymi wartościami, zauważyć można w większości znaczny ich spadek (65%). Zaledwie 29% stanowią tereny
1

W parkach podmiejskich głównym czynnikiem w wyborze lokalizacji były walory przyrodnicze czy
krajobrazowe oraz dogodne połączenie kolejowe, możliwość powstania zaplecza noclegowo-gastronomicznego, jak np. w Ligocie czy Murckach koło Katowic.
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równie atrakcyjne jak dawniej (np. Park Róż w Chorzowie). Zanotowano także obszary, w których zaszedł proces przetransponowania wartości (np. Park Powstańców Śląskich w Katowicach). Zaledwie w przypadku kilku parków ich walory znacznie wzrosły, np. Ogród Botaniczny w Zabrzu). Przyczyną tych zjawisk są zarówno przemiany społeczne i kulturowe (parki
przestały pełnić funkcję „zielonych salonów” miasta, miejsc spotkań i wydarzeń), jak i natury
ekonomicznej (problemy z utrzymaniem dużych terenów zieleni urządzonej, pielęgnacją zabytkowego drzewostanu, z wyposażeniem, a następnie utrzymaniem koniecznej infrastruktury). Prowadzone na ich obszarach prace zmierzają głównie do utrzymania ich względnie
dobrego stanu bieżącego. Z kolei projekty rewaloryzacji obejmują bardzo często jedynie wybrane fragmenty (głównie strefy wejściowe lub centralne).
Ich kompozycja, funkcja oraz wyposażenie stanowią przykład konserwatywnego podejścia projektowego, z bezpośrednim wykorzystaniem elementów nawiązujących do przeszłości
(zwłaszcza historyzujących fontann i elementów oświetleniowych). Próby wprowadzania nowej
formy i funkcji prowadzą często do kuriozalnych efektów, nie odpowiadających tradycji miejsca (głównie mała architektura w postaci betonowych odlewów „rzeźb” czy artefaktów związanych z wodą). Jakości tej przestrzeni nie dodają także nawierzchnie i mała architektura, niepoprawne pod względem doborów materiałowych, jakości, kolorystki, estetyki i funkcjonalności.
W efekcie powstają konformistyczne parki, „nijakie”, w ujęciu funkcjonalno-estetycznym, nudne w ujęciu społeczno-kulturowym i sprzeczne pod względem form kompozycyjnych.
Współczesne parki miejskie2 powstają przede wszystkim na terenach nieużytków i obszarów
rekultywowanych, zwłaszcza poprzemysłowych. Ich kompozycja oraz wyposażenie zazwyczaj
są bardzo ubogie, mające na celu zadowolić ogólnie przyjęte potrzeby. Są to więc głównie ławki,
kosze na śmieci, oświetlenie i place zbaw. Przestrzenie te nie sprzyjają kontaktom towarzyskim
i zacieśnianiu więzi społecznych, ponieważ użytkowane są przede wszystkim przez wybrane
grupy, które mogą miejsca uznać za względnie atrakcyjne (osoby starsze i rodzice z dziećmi).
Kwestie ekonomiczne sprzyjają stosowaniu „typowych” mebli, które nie przyczyniają się do
tworzenia nowego wizerunku czy identyfikacji danej przestrzeni.
Ta b e l a 1
Zestawienia porównawcze dla poszczególnych miast, oprac. K. Łakomy 2015
Nadanie
praw
miejskich

Powierzchnia
km²

Ludność/
gęstość
zaludnienia
os./km²

Ilość parków miejskich

Ilość zabytkowych
parków
miejskich

Ilość historycznych
parków
miejskich

Bytom

1254

69,44

172 306
2 516

9

3

4

Chorzów

1868

33,5

111 168
3 344

4

1

2

Miasto

2

Współcześnie coraz częściej widoczny jest problem z nomenklaturą związaną z obszarami zieleni
publicznej. Posiadane przez te obszary powierzchnie oraz ich lokalizacje nie odpowiadają nadawanym im nazwom.
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Gliwice

1276

133,88

184 415
1377

5

0

5

Katowice

1865

164,64

301 834
1842

10

1

6

Mysłowice

1360

65,57

75 129
1147

1

-

1

Ruda Śląska

1959

77,73

141 869
1825

3

1

2

Siemianowice
Śląskie

1932

22,5

69 539
2727

6

1

2

Świętochłowice

1947

13,31

52 372
3 935

3

0

0

Zabrze

1922

80,40

177 188
2204

11

2

3

52

9

25

Łącznie

5. Tożsamość miejsca w procesie projektowym
Tożsamość miejsca tworzy zespół mniej lub bardziej wyczuwalnych cech charakterystycznych dla danej przestrzeni3. Mogą one mieć charakter materialny lub niematerialny,
występować pojedynczo lub wspólnie z innymi, w różnym stopniu decydując o nasileniu
i poczuciu identyfikowalności.
Przeprowadzone badania wykazały, że spośród różnych cech tworzących ten unikalny
i niepowtarzalny charakter, w parkach górnośląskich kilka wyraźnie powiązanych jest z historią i tradycja regionu. W tabeli 2 zestawione zostały działania, które niekorzystnie i korzystnie wpływają na tworzenie lub przywracanie tożsamości miejsca. Z pewnością ważną
rolę pełnią nazwy nadawane parkom – zwyczajowe, historyczne, związane z dziejami regionu, osobami zasłużonymi dla regionu, kojarzonymi przez lokalne społeczności (np. Staw
Amelung, Park Fazaniec, Park Hutników), a także historyczna architektura (obiekty o charakterze kultowym, usługowym lub o silnych odniesieniach patriotycznych). Brak dawnych
elementów wyposażenia i małej architektury – altan, rzeźb czy siedzisk – powoduje ogólny
zubożony odbiór tych terenów. Dlatego konieczne wydaje się dodanie tego typu elementów
uzupełniających program funkcjonalny, który sprzyjać ma kontaktom międzyludzkim, różnorodnym sposobom użytkowania (zarówno czynnym, jak i biernym), zrozumiałym i akceptowalnym przez wszystkie grupy użytkowników. W poszukiwaniu odpowiedniej funk3

Genius loci w sztuce ogrodowej. Aspekty historyczne i współczesne, A. Mitkowska, Z. Mirek, K. Hodor
(red.), Kraków 2010; J. Wrana, Tożsamość miejsca kryterium w projektowaniu architektonicznym,
Lubin 2011.
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cji i formy należy kierować się zarówno nowoczesnymi możliwościami technologicznymi,
potrzebami grup społecznych zamieszkujących przestrzeń zawierającą park, jak też sięgać
do historii. Dawne plany, pocztówki i fotografie stanowić mogą podstawowy dokument przy
powstawaniu koncepcji projektowej oraz poszukiwaniu współczesnych inspiracji.
Ta b e l a 2
Typowe cechy przestrzeni parków górnośląskich i ich wpływ na tworzenie tożsamości miejsca,
oprac. K. Łakomy 2015
Brak identyfikacji miejsca

Tworzenie tożsamości

Nazwy ogólne, mało konkretne,
nie nasuwające konkretnych
skojarzeń

Nazwy zwyczajowe, historyczne,
związane z dziejami regionu,
osobami zasłużonymi dla regionu,
kojarzonymi przez lokalne
społeczności

Park Miejski Skałka
Park Zadole
Park Rodzinny

Staw Amelung
Park Fazaniec
Park Hutników

Nazwy

Architektura
historyczna

Dawne rezydencje, zachowane w
złym stanie technicznym,
np. Pałac Mieroszewskich,
niewłaściwe użytkowane

Dawne rezydencje o nowych
funkcjach, np. Pałac Rheinbabenów
(Siemianowickie Centrum Kultury),
obiekty kultu (np. kościółek pw.
św. Michała Archanioła) czy
silnie nacechowane patriotycznie
(np. Wieża Spadochronowa) oba
w Parku Kościuszki w Katowicach

-

Obiekty urozmaicające program
funkcjonalny układu, wpisujące się
w potrzeby użytkowników i charakter
przestrzeni (np. restauracja w Parku
Kościuszki czy Pumptrack w Rudzie
Śląskiej-Bielszowicach)

Element stały, powszechny, tło

Wyeksponowanie wartości, walorów
estetycznych

Zieleń projektowana

Rośliny współczesne, popularne,
nie związane z formą istniejącej
zieleni

Roślinność zgodna z siedliskiem;
stosowanie gatunków i odmian już
występujących lub niegdyś w nich
stosowanych

Formy rzeźbiarskie

Odnoszące się w sposób
niezrozumiały do prezentowanej
wartości, wyizolowane z
otoczenia, zbyt duża ich ilość

Nawiązujące do historii miejsca
przez narrację z otoczeniem,
zakomponowane w sposób
zintegrowany z całością,
nieprzytłaczające formą

Architektura
współczesna

Zieleń istniejąca

95

Funkcja

Współczesna, dostosowana do
ogólnych standardów

Z widocznymi nawarstwieniami
historycznymi; rozbudowana
i dostosowana do potrzeb przyszłych
użytkowników

Wartości społeczne
i kulturowe

Miejsce odpoczynku w czasie
wolnym, podczas spacerów
i zabaw z dziećmi, festynów
i innych lokalnych imprez

Miejsce różnorodnych wydarzeń
kulturowych, miejsce spotkań
różnych grup społecznych

Komfort

Brak poczucia bezpieczeństwa,
brak podstawowych elementów
wyposażenia i np. możliwości
różnych form wypoczynku

Dostępność odpowiedniej ilości
siedzisk, sanitariatów, usług;
bezpieczeństwo, czystość

Estetyka

Układy o zatartym
charakterze, przekształcone,
o nierównomiernym
zagospodarowaniu
poszczególnych stref i rozłożeniu
atrakcyjności wnętrz

Jednorodna kompozycja, ciekawe
formy, zróżnicowane wnętrza

Użytkownicy

Wydzielone strefy dla
różnych grup wiekowych;
uprzywilejowane grupy: dzieci
i starsi

Wykorzystanie przez osoby z różnych
grup wiekowych; możliwość łączenia
się w grupy

Nawierzchnie

Tanie, trwałe

Estetyczne, dostosowane do
różnorodnych potrzeb, funkcji
i sposobów poruszania się

Mała architektura

Tradycyjna w sposobie
użytkowania, formie, doborze
materiałów;
meble typowe

Umożliwiająca różnorodne formy
odpoczynku, wielofunkcyjna,
dedykowana miejscu

System informacji
wizualnej

Tradycyjne tablice, uogólnione
informacje i regulaminy
użytkowania

Nowoczesny w formie i funkcji,
interaktywny

6. Podsumowanie
Analizy stanu zagospodarowania historycznych parków miejskich na Górnym Śląsku
wskazują jednoznacznie, że ich najwyższą wartością są walory przyrodnicze. Stanowią je
zarówno cenne zbiory roślin ozdobnych, fragmenty dawnych elementów kompozycji, drzewa pomnikowe i przedpomnikowe, jak i sam teren zielni, stanowiący obszar powierzchni
biologicznie czynnej, zasiedlony przez zróżnicowaną florę i faunę, znacznie wpływający na
jakość środowiska miejskiego i wzbogacający lokalny krajobraz. Drugim istotnym walorem
jest ich historia i zapisana w przestrzeni tożsamość miejsca. Aspekty te, wraz z podejściem
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projektowym propagowanym przez PPS4, powinny stać się głównymi czynnikami determinującymi wytyczne projektowe dla rewitalizowanych przestrzeni publicznych, w tym rewaloryzacji parków miejskich. Podejście to pozwoli na ich przystosowanie do aktualnych
uwarunkowań, wzmacnianie lokalnych więzi i poczucia tożsamości. Co ważne, wpłynie na
zachowanie ciągłości kulturowej, pamięci historycznej oraz stworzenie przestrzeni odpowiadających potrzebom przyszłych pokoleń.
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Project for Public Spaces – amerykańska organizacja non-profit, założona w 1975 r., prowadząca
działania na rzecz rewitalizacji miejskich przestrzeni publicznych. Główną jej ideą jest propagowanie myśli projektowej, według której o jakości miejsca decydują wartości społeczne, możliwe
funkcje i sposoby w niej działania, dostępność i możliwe połącznia komunikacyjne oraz komfort
użytkowników i ogólny wizerunek.
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1. Introduction
The park in Konarzewo has a long history, which dates back to the beginning of the 17th
century. Similarly to such illustrious baroque estates in Greater Poland as Posadowo, Rogalin,
Czacz, Czerniejewo or Pawłowice1 – the estate is an important example of a palace and garden
complex of baroque origin within the cultural heritage of Poland. It used to be the residence
of well-known families from Greater Poland, such as: the Konarzewskis, Ostaszewskis,
Radomickis, Działyńskis, Dzieduszyckis and Czartoryskis2. After 1945, like other such
estates, it was confiscated from its owners. As a result, the historical continuity of the residence
complex was broken. The palace, park and the remaining part of the estate were administrated
by the State Agricultural Farm in Konarzewo. In 1952 the palace was registered as a monument
followed by the park in 19563, but unfortunately failed to fully secure this valuable complex.
The aim of the research was to reconstruct the consecutive stages of the development of
the compositional and spatial arrangement of the palace and garden complex in Konarzewo.
The following field methods were applied in the research: dendrological inventory4,
dendrochronological inventory and analysis of the species composition5. The following
study analyses were also applied: historical analysis, archive analysis6 based on historical
topographic maps made in the 19th century and early 20th century.
The study was also based on archival photographic materials. Apart from that,
preliminary research was conducted of the documentation collected by the Regional
Conservator in Poznań as well as the State Archive in Poznań.
The materials collected during the research were used to determine the actual historical
spatial arrangement and to identify the stylistic transformations of the composition.
2. An outline of the estate and village history
Konarzewo is a small, picturesque village in the Municpality of Dopiewo, about 15 km
away from the city limits of Poznań. The village was first mentioned in historical sources as
early as the Middle Ages, in 1386. The mansion in Konarzewo was first mentioned in 1429.
1

2
3

4

5

6

L. Durczykiewicz, Dwory Polskie w Wielkim Księstwie Poznańskim, Nakładem L. Durczykiewicza
w Czempiniu, Drukarnia „Pracy” Spółki z Ogr. Por., Poznań 1912, p. 10-31.
M. Libicki, P. Libicki, Dwory i Pałace wiejskie w Wielkopolsce, Rebis, Poznań 2005, p. 164-165.
Rejestr zabytków nieruchomych województwa wielkopolskiego, http://poznan.wuoz.gov.pl/system/
files/zalaczniki/wlk-rej.pdf.
L. Barczak, Inwentaryzacja i koncepcja rewaloryzacji parku pałacowego w Konarzewie, master
thesis written in the Department of Green Space, Poznań University of Life Sciences, Poznań 2012.
L. Majdecki, Ochrona i konserwacja zabytkowych założeń ogrodowych, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 1993, p. 127-130.
M. Walerzak, Analiza kompozycji przestrzennej i powiązań widokowych w procesie wartościowania
historycznych układów ogrodowych na wybranych przykładach z terenu Polski, [in:] Wartościowanie
w ochronie w ochronie i konserwacji zabytków, B. Szmygin (ed.), PKN ICOMOS, Biuro Stołecznego
Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa, Politechnika Lubelska, Warszawa–
Lublin 2012, p. 233-242.
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At the time Konarzewo belonged to the Konarzewski family, Poraj coat of arms7. Further
history of the estate was related with the Radomicki family. Andrzej Radomicki chose
Konarzewo to be his main residence and in the late 17th century (the construction began
about 1690) he built a conspicuous palace with a geometrical garden. The founder of the
residence, Andrzej Radomicki is commemorated in a stone coat of arms, which can be seen
over the main entrance to the palace.
Since the 1830s Konarzewo was not a permanent residence of consecutive owners,
who only visited the palace and lived there temporarily. For some time the ground floor of
the building was occupied by a tenant. At the beginning of the 20th century, or to be more
specific, in 1925, the palace in Konarzewo became the main house of new owners of the
estate, Roman and Teresa Czartoryski8.
3. Spatial arrangement of the palace and garden complex
The palace was situated in the central part of the spatial arrangement of the village,
opposite the side elevation of the church. There was a wide entrance courtyard in front of
the residence, which was surrounded by a wall and outbuildings. The garden complex was
situated in the southern part of the estate9.
There used to be a kitchen building near the palace, from the courtyard side. Originally
the building was Andrzej Radomicki’s bathroom. It was there until the mid-19th century10. On
the other side of the courtyard there was a stable and a carriage house, which was built at the
same time as the palace, but was rebuilt a few times. The building was there until 1962, when
an unattractive-looking block of flats for state agricultural farm workers was built in its place.
There was also an orangery next to the west wing of the residence. Later it was adapted
for a new kitchen and partly for a residential building. The building was erected around 1714,
when Andrzej Radomicki was the owner, and it housed lemon and orange trees, which were
particularly valuable at the time.
The grange (in the first half of the 18th century) consisted of a vast courtyard with a few
outbuildings, a windmill and a brickyard. This complex of outbuildings was rebuilt in the
second half of the 19th century, when Włodzimierz Dzieduszycki owned the estate11.
The palace garden in Konarzewo was most likely established in the late 17th century.
Based on the fact that at around that time Andrzej Radomicki spent money on ground works,
to purchase plants (tulips, hyacinths and boxes) and to build the orangery and a wall around
the garden12.
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R. Kąsinowska, Pałac w Konarzewie, Zakład Poligraficzny Moś i Łuczak, Fundacja Zakłady Kórnickie, Kórnik 2013, p. 8-9.
M. Strzałko, Barokowe dwory i pałace w Wielkopolsce, Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, Poznań 2006, p. 104-111.
Messtischblätt – German table maps, made in 1889, published in 1900 and 1940, scale 1:25000,
Dombrowka (section 3666), http://mapy.amzp.pl.
R. Kąsinowska, op. cit., p.135.
Ibidem, p. 170-176.
Ibidem, p. 139-141.
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The baroque garden was transformed by Ksawery Działyński in the first half of the 19th
century. Działyński partly transformed the earlier spatial arrangement and added a new part
in the scenic style13.
The preserved documentation lead us to conclude that between 1856 and 1857 there
were intensive works in the garden, when Włodzimierz Dzieduszycki was the owner of the
estate14. Probably works were continued in the new scenic garden section and there were
substantial changes in the composition of the old baroque garden.
In 1927 they replanted two old yews and added two boxes to the lawn in front of the
courtyard15.
After World War II the whole estate was taken over by the State Agricultural Farm,
which also administered the park complex.
4. The chronology of changes in the spatial arrangement
4.1. First stage (18th century)
The first known spatial arrangement documented on Urmesstischblätt maps made in
183016, shows numerous traits of a regular garden. In spite of the fact that the archival map
was made in the early 19th century, the view of the garden has compositional elements that
were characteristic of the baroque period. Therefore, the plan showing the first stage of
development of the garden in Konarzewo should be ascribed to the 18th century (Ill. 1-2).
The whole arrangement was planned on a rectangular plot, which was a direct extension of
important axes in the composition of the palace complex.
The main axis running from the entrance gate continued to the residence across the vast
rectangular courtyard. Further, on the garden side, in the garden hall there were probably
two symmetrical parterres with triangular outlines. Unfortunately, there are no details about
the type and ornamentation of these decorative quarters. Supposedly, there were parterres
de broderie, which were very fashionable and characteristic of the baroque period. In close
neighbourhood of the residence, symmetrically, on both sides of its tops, there were two
other small rectangular decorative quarters. It is most likely that this part of the garden was
decorated with numerous stone statues. They accentuated the corners of the decorative
quarters as well as the endings of the viewing axes inside the garden.
At the extension of the garden hall, in part of the main axis there was a kind of an oval
garden room surrounded by six triangular bosquet quarters. There may have been a lawn
parterre or an aquatic element, such as a fountain or pool in the room interior. The system
of pathways running out of the room and the main alley formed a star-shaped arrangement.
This spatial arrangement was also very characteristic of baroque compositions.
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Parallel to the main axis and symmetrically on both sides there were two other alleys
leading from the north (the palace) southwards to a transverse pathway (or alley) concluding
the entire spatial arrangement of the garden.
4.2. Second stage (early 19th century)
The second reconstruction plan shows the probable arrangement in the early 19th century
(Ill. 3). In comparison with the previous stage, part of the regular garden did not change much.
However, at that time part of the scenic park was added as an extension of the main axis. In
the new plot, which had a triangular-like outline, a system of winding pathways was designed.
They led to naturalist interiors with numerous groups of trees and shrubs growing freely. At
the same time the old courtyard in front of the palace was rearranged into an oval driveway
with a lawn and irregular groups of trees and shrubs were planted at the entrance gate.
4.3. Third stage (the second half of the 19th century)
The third plan shows the arrangement in the late 19th century, about 1890 (Ill. 4). Probably
as early as the mid-19th century there were considerable changes in the regular garden and in
the scenic part. The parterres and star-shaped arrangement of pathways with the oval room
were removed. The area was divided into two sections (the upper and lower terraces) and
separated by a transverse scarp.
In the first section there were two alleys running along the main axis, with a narrow, oblong
interior. They replaced the old garden hall. In the other section there was a nearly square-shaped
interior surrounded by espaliers of trees. It is not known whether there were parterres in this part
of the garden or maybe there were flower carpets, which were fashionable in the 19th century. The
scenic park at the extension of the main axis slightly changed the arrangement of pathways. It was
extended by a new fragment in the western part of the estate. It was also altered in a naturalistic
style. According to the map made in the late 19th century, in the new part of the estate there was
a rectangular enclosed field with two small buildings of unknown use.
At present, elements of the third stage of spatial arrangement are the best preserved and
most legible (the third plan –late 19th century). These are straight alleys leading from the
palace, espaliers and rectangular interiors from the regular part (the old baroque garden)
and remains of the naturalistic green space arrangements in the scenic part. The terrain
arrangement and two old ground terraces from the regular part are also legible.
The spatial arrangement of the garden in Konarzewo underwent numerous changes from
the moment it was established in the 17th century up to the late 19th century. The research
and analyses revealed that we can distinguish three important stages of transformation in
the composition of the palace and garden complex: the first stage – the 18th century (about
1700), the second stage – the early 19th century (1830) and the third stage – the second half of
the 19th century (1890). The baroque garden composition made completed around 1700 was
completely rearranged in the second half of the 19th century and at present it is completely
illegible. The arrangements of alleys made in the second half of the 19th century (the third
stage) are well preserved. The field study and analyses of archival materials revealed that
full restoration of the regular garden and scenic park from the third stage (1890) is possible.
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1. Wstęp
Zabytkowy park w Konarzewie posiada długą historię, sięgającą początku XVII w. Posiadłość ta, obok tak znamienitych i bardziej znanych wielkopolskich, barokowych posiadłości jak: Posadowo, Rogalin, Czacz, Czerniejewo czy też Pawłowice1, jest ważnym przykładem założenia pałacowo-ogrodowego o genezie barokowej w dziedzictwie kulturowym
Polski. Dawniej stanowiło siedzibę znanych wielkopolskich rodów: Konarzewskich, Ostaszewskich, Radomickich, Działyńskich, Dzieduszyckich i Czartoryskich2. Po 1945 r. majątek, podobnie jak inne tego rodzaju obiekty, został odebrany swoim dotychczasowym
właścicielom. Spowodowało to przerwanie historycznej ciągłości funkcjonowania zespołu
rezydencjonalnego. Pałac i park wraz z resztą majątku zarządzany był przez PGR w Konarzewie. W 1952 r. pałac, a w 1956 r. również park, uzyskały wpis do rejestru zabytków3, co
nie zabezpieczyło jednak w pełni tych cennych obiektów.
Celem podjętych badań było odtworzenie kolejnych etapów kształtowania się układu
kompozycyjnego i przestrzennego zespołu pałacowo-ogrodowego w Konarzewie.
W badaniach zastosowano metody terenowe, takie jak: inwentaryzacja dendrologiczna4, analiza dendrochronologiczna oraz analiza składu gatunkowego5 , a także analizy studialne: historyczną i materiałów archiwalnych6 z wykorzystaniem historycznych map topograficznych z XIX i początku XX w.
W badaniach korzystano również z archiwalnych materiałów fotograficznych. Ponadto dokonano kwerendy w Archiwum Państwowym w Poznaniu oraz zapoznano się z dokumentacją zgromadzoną przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu.
Dzięki zebranym materiałom możliwe było określenie faktycznego wyglądu historycznego układu przestrzennego zespołu pałacowo-ogrodowego w Konarzewie oraz identyfikacja przekształceń stylowych kompozycji.
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L. Durczykiewicz, Dwory Polskie w Wielkim Księstwie Poznańskim, Nakładem L. Durczykiewicza
w Czempiniu, Drukarnia „Pracy” Spółki z Ogr. Por., Poznań 1912, s. 10-31.
M. Libicki, P. Libicki, Dwory i Pałace wiejskie w Wielkopolsce, Rebis, Poznań 2005, s. 164-165.
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2012.
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2. Zarys historii majątku i wsi
Konarzewo jest niedużą malowniczą wsią w gminie Dopiewo, położoną około 15 km od
granic Poznania. W źródłach historycznych wieś pojawia się już w czasach średniowiecznych – od 1386 r. Dwór w Konarzewie wymieniono w źródłach po raz pierwszy w 1429 r.
W tym czasie Konarzewo było własnością rodu Konarzewskich, herbu Poraj7 . Dalsze losy
posiadłości związane były z rodem Radomickich. Andrzej Radomicki obrał Konarzewo na
swoją główną siedzibę i pod koniec XVII w. (rozpoczęcie budowy nastąpiło około 1690 r.)
wzniósł okazały pałac z geometrycznym ogrodem. Postać fundatora rezydencji, Andrzeja Radomickiego, upamiętnia kamienna tablica herbowa, umieszczona nad wejściem głównym do pałacu.
Od lat 30. XIX w. Konarzewo nie stanowiło stałej siedziby kolejnych właścicieli, którzy
jedynie odwiedzali pałac, zamieszkując go okresowo. Parter budynku przez pewien czas
stanowił mieszkanie dzierżawcy majątku. Na początku XX w., a dokładnie w 1925 r., pałac w Konarzewie stał się ponownie głównym domem nowych właścicieli majątku, Romana
i Teresy Czartoryskich8.
3. Układ przestrzenny zespołu pałacowo-ogrodowego
Pałac usytuowany był w centralnej części układu przestrzennego wsi, naprzeciw bocznej elewacji kościoła. Przed rezydencją znajdował się obszerny dziedziniec wjazdowy, otoczony murem i budynkami gospodarczymi. Natomiast założenie ogrodowe usytuowane
było w części południowej całego kompleksu9.
W bliskim sąsiedztwie pałacu od strony dziedzińca znajdował się budynek kuchni, który pierwotnie stanowił łazienkę Andrzeja Radomickiego. Budynek ten przetrwał do połowy XIX w.10. Po przeciwnej stronie dziedzińca powstała stajnia z wozownią, która również
pochodzi z okresu budowy pałacu, jednak była kilkukrotnie przebudowywana. Budowla ta
przetrwała do 1962 r., kiedy to na jej miejscu postawiono mało estetyczny blok mieszkalny
dla pracowników PGR.
Od strony zachodniego skrzydła rezydencji znajdowała się również oranżeria. W kolejnych latach zaadaptowano ją na nową kuchnię i częściowo budynek mieszkalny. Budynek
ten powstał około 1714 r. w czasach Andrzeja Radomickiego i przeznaczony był do przechowywania niezwykle wówczas cennych drzewek cytrynowych i pomarańczowych.
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Folwark (w 1 połowie XVIII w.) składał się z obszernego podwórza z kilkoma budynkami gospodarczymi, jednego wiatraka oraz cegielni. Ten kompleks gospodarczy został przebudowany w 2 połowie XIX w. za czasów Włodzimierza Dzieduszyckiego11.
Ogród pałacowy w Konarzewie prawdopodobnie powstał pod koniec XVII w., na co
wskazują kwoty wydatkowane przez Andrzeja Radomickiego na prace ziemne, zakup roślin (tulipanów, hiacyntów i bukszpanów) oraz na budowę muru wokół ogrodu i wzniesienie
oranżerii12.
Barokowy ogród został przekształcony w 1 połowie XIX w. przez Ksawerego Działyńskiego. Przekształcił on wcześniejszy układ kompozycji i dodał nową część w stylu krajobrazowym13.
Na podstawie zachowanych dokumentów można wnioskować, że kolejnym momentem
intensywnych działań prowadzonych na terenie ogrodu były lata 1856-1857 (czasy Włodzimierza Dzieduszyckiego). Prawdopodobnie kontynuowano wtedy prace w nowym ogrodzie
krajobrazowym oraz gruntownie przekomponowano dawny ogród barokowy14.
W 1927 r. przesadzono dwa wiekowe cisy i dwa bukszpany na gazon na dziedzińcu frontowym15.
Po II wojnie światowej cała posiadłość została przejęta przez PGR, który gospodarował
również na terenie założenia parkowego.
4. Chronologia przekształceń układu przestrzennego
4.1. Faza I (XVIII w.)
Pierwszy znany i udokumentowany na mapach typu Urmesstischblätt z 1830 r.16 układ
kompozycji wykazuje liczne cechy ogrodu regularnego. Pomimo że wspomniana archiwalna mapa pochodzi z początku XIX w., utrwalony na niej wygląd ogrodu posiada elementy kompozycji charakterystyczne dla baroku. Dlatego ideogram przedstawiający pierwszą
fazę rozwoju konarzewskiego ogrodu przypisać należy na XVIII w. (il. 1-2). Cały układ rozplanowany był na prostokątnej działce, będącej bezpośrednim przedłużeniem ważnych osi
kompozycji zespołu pałacowego.
Główna oś wiodąca od bramy wjazdowej prowadziła dalej przez obszerny czworoboczny dziedziniec do rezydencji. Dalej, od strony ogrodu, w salonie ogrodowym, znajdowały
się przypuszczalnie dwa symetryczne partery o trójkątnym zarysie. Niestety nie jest znany bliżej rodzaj oraz ornamentyka tych ozdobnych kwater. Można jedynie przypuszczać,
że były to partery haftowe, modne i bardzo charakterystyczne dla epoki baroku. Natomiast
w bliskim sąsiedztwie rezydencji, symetrycznie po obu stronach jej szczytów, znajdowały
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się kolejne dwie małe, prostokątne kwatery ozdobne. Ta część ogrodu najpewniej ozdobiona
była licznymi kamiennymi rzeźbami. Akcentowały one narożniki ozdobnych kwater lub akcentowały zakończenia osi widokowych wewnątrz ogrodu.
W przedłużeniu salonu ogrodowego, w dalszej części głównej osi, znajdował się rodzaj
owalnej sali ogrodowej, otoczonej sześcioma trójkątnymi kwaterami boskietów. Wnętrze tej
sali mógł wypełniać rodzaj gazonowego parteru albo element wodny, np. fontanna lub basen. System dróg wychodzących ze wspomnianej sali wraz z główną aleją tworzył układ na
planie gwiazdy. Takie rozplanowanie przestrzenne było również bardzo charakterystyczne
dla kompozycji barokowych.
Równolegle do głównej osi i symetrycznie z obu jej stron znajdowały się dwie kolejne
aleje, prowadzące z północy (od pałacu) na południe do drogi (lub alei) poprzecznej kończącej cały układ kompozycji ogrodu.
4.2. Faza II (początek XIX w.)
Drugi plan rekonstrukcji przedstawia przypuszczalny stan kompozycji z początku
XIX w. (il. 3). Część ogrodu regularnego z wcześniejszego etapu pozostaje bez większych
zmian, jednak w przedłużeniu głównej osi zostaje w tym czasie dodana część krajobrazowego parku. Na nowej działce, o zarysie zbliżonym do trójkąta, zaprojektowano system krętych dróg, prowadzących do naturalistycznych wnętrz z licznymi swobodnymi grupami
drzew i krzewów. Tymczasem w miejscu dawnego dziedzińca przed pałacem w tym czasie powstał owalny podjazd z gazonem oraz nieregularne grupy drzew i krzewów od strony
bramy wjazdowej.
4.3. Faza III (2 połowa XIX w.)
Trzeci plan przedstawia stan kompozycji z około 1890 r. (il. 4). Przypuszczalnie już
w połowie XIX w. doszło do dużych zmian w ogrodzie regularnym i części krajobrazowej.
Zlikwidowano wówczas partery ogrodowe i gwieździsty układ dróg z owalną salą. Teren
ten został podzielony na dwie części (taras górny i dolny) rozdzielone poprzeczną skarpą.
W pierwszej powstały dwie aleje wiodące wzdłuż głównej osi z wąskim, podłużnym
wnętrzem w miejscu dawnego salonu ogrodowego. Natomiast w drugiej części powstało
niemal kwadratowe wnętrze otoczone szpalerami drzew. Nie wiadomo, czy w tej części
ogrodu znajdowały się partery ogrodowe, czy może raczej utworzono tam kobierce kwiatowe, które były modne w XIX w. Park krajobrazowy, w przedłużeniu głównej osi, nieznacznie zmienił układ dróg. Zostaje on jednak powiększony o nowy fragment w zachodniej części obiektu, który również kształtowany jest w stylu naturalistycznym. W nowej części,
według mapy z końca XIX w., znajdowało się prostokątne wygrodzone pole z dwoma niedużymi budynkami o nieznanej funkcji.
Aktualnie w terenie najlepiej zachowane i czytelne są elementy kompozycji z trzeciej
fazy (trzeci plan – koniec XIX w.). Są to proste aleje wiodące od pałacu, szpalery oraz prostokątne wnętrza w części regularnej (dawny barokowy ogród), a także pozostałości naturalistycznych układów zieleni w części krajobrazowej. Czytelne jest również ukształtowanie
terenu i dawne dwa ziemne tarasy w części regularnej.
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Ogród w Konarzewie od początków powstania w XVII w. do końca XIX w. ulegał licznym zmianom w kompozycji przestrzennej. Na podstawie przeprowadzonych badań i analiz
ustalono, że można wyróżnić trzy ważne fazy przekształceń kompozycyjnych założenia pałacowo-ogrodowego: pierwsza faza – XVIII w. (około 1700 r.), druga faza początek XIX w.
(1830 r.) i trzecia faza – 2 połowa XIX w. (1890 r.). Kompozycja barokowego ogrodu z około 1700 r. została całkowicie przekształcona w 2 połowie XIX w. i aktualnie jest całkowicie
nieczytelna w terenie. Natomiast dobrze zachowane są układy alejowe z 2 połowy XIX w.
(trzecia faza). Na podstawie badań terenowych oraz analiz materiałów archiwalnych można
stwierdzić, iż istnieje możliwość pełnej rewaloryzacji ogrodu regularnego oraz parku krajobrazowego z trzeciej fazy (1890 r.).
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F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski (eds.), Druk „WIEKU”, Warszawa 1880.
[8] Strzałko M., Barokowe dwory i pałace w Wielkopolsce, Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, Poznań 2006,
p. 104-111.
[9] Walerzak M., Analiza kompozycji przestrzennej i powiązań widokowych w procesie wartościowania historycznych układów ogrodowych na wybranych przykładach
z terenu Polski, [in:] Wartościowanie w ochronie w ochronie i konserwacji zabytków,
B. Szmygin (ed.), PKN ICOMOS, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu
Miasta Stołecznego Warszawa, Politechnika Lubelska, Warszawa–Lublin 2012.
[10] Messtischblätt – made in 1889, published in 1900 and 1940, scale 1:25000, Dombrowka
(section 3666).
[11] Urmesstischblätt – German topographic map, 1830, scale 1:25000, Dombrowka
(section 1996).

107

Ill. 1. A reconstruction plan of the baroque garden in Konarzewo, the first stage of composition
development, ca. 1700 (edited by M. Walerzak, 2015)
Il. 1. Ideogram rekonstrukcji barokowego ogrodu w Konarzewie z około 1700 r. – pierwsza faza
kompozycji (oprac. M. Walerzak, 2015)
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Ill. 2. A virtual model based on a reconstructed plan of the regular part of the garden in Konarzewo,
ca. 1700 (edited by M. Walerzak, 2015)
Il. 2. Wirtualny model na podstawie ideogramu rekonstrukcji regularnego ogrodu w Konarzewie
z około 1700 r. (oprac. M. Walerzak, 2015)
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Ill. 3. A reconstruction plan of the baroque garden and scenic park in Konarzewo, ca. 1830, the second
stage of composition development (edited by M. Walerzak, 2015)
Il. 3. Ideogram rekonstrukcji barokowego ogrodu i krajobrazowego parku w Konarzewie z około
1830 r. – druga faza kompozycji (oprac. M. Walerzak, 2015)

110

Ill. 4. A reconstruction plan of the regular garden and Scenic Park in Konarzewo, ca. 1890, the third
stage of composition development (edited by M. Walerzak, 2015)
Il. 4. Ideogram rekonstrukcji regularnego ogrodu i krajobrazowego parku w Konarzewie z około
1890 r. – trzecia faza kompozycji (oprac. M. Walerzak, 2015)
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Abstract
It is necessary today to completely re-examine the public parks use, development and design to meet
the challenges and claims of the 21st century. With emphasis not just on their heritage and conservation
but their potential as well, public parks could contribute not only to the social and recreational life of
our urban areas, but also to the enhancement of environmental sustainability and the enrichment of
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Streszczenie
Istnieje współcześnie potrzeba ponownego zbadania parków publicznych pod względem sposobu użytkowania, rozwoju i projektowania, aby sprostać wyzwaniom i potrzebom XXI wieku. Podkreślając nie tylko
ich dziedzictwo i wartość konserwatorską, ale także potencjał, parki publiczne mogłyby służyć nie tylko potrzebom społecznym i rekreacji na obszarach zurbanizowanych, ale także poprawie równowagi ekologicznej
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przestrzeni parkowych i znaczenia studenckich prac projektowych dla obszarów parkowych w przyszłości,
przy zastosowaniu metody/podejścia/idei Paxtona, jako inspiracji w rozwoju historycznych parków miejskich.
Zbadano także, w jaki sposób idee projektowe Paxtona są stosowane w XXI wieku.
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1. Introduction, goals
Several attributes may be suitable for contemporary city park design except. The present
paper does not aim – even in theory – to homogenize this diversity. The aim is to explore
the background of the designer’s decisions. The results are the answers to questions about
the evolution of today’s public park design principles and their application, and may help
designers to more effectively execute their plans of ideal public parks. The theme came to
be through the invitation of competitive ideas in honor of the English landscape architect
Joseph Paxton. The competition was called by the Landscape Institute North West and the
Manchester Metropolitan University on the 150th anniversary of the legendary designer’s
death, in the summer of 2015. The aim of the project was to give professional justification
for the changes, new expectations and demands in park use over the 20-21st centuries and to
examine whether Paxton’s principles still apply to the shaping of public parks today.
Joseph Paxton was not accidentally an iconic figure of the competition. He was an
outstanding artist of his age, whose innovative outlook and brave approach led him to solve
routine tasks so that his parks and underlying principles of planning are still exemplary and
valid today.
Starting out from the topic of competition, the paper examines Paxton’s principles of
park design, comparing them with the decisions and priorities of contemporary Hungarian
designers. The ultimate goal is to define how the principles of public park design have
changed over the past one and a half centuries.
2. Paxton’s oeuvre
“Paxton was an English gardener, designer, writer and creator of one of the most famous
buildings of Victoria’s reign, the Crystal Palace”1.
Believed to be the forerunner of modern architecture and the reformer of public parks
Paxton was born in England (Bedfordshire) on the 3rd of August 1803. He enjoyed gardening
from a very early age in the Battlesden Park by Woburn owned by Sir Gregory Osborn PageTurner. His career and oeuvre are indicative of the extraordinary scale of his interests.
a) Paxton, the head gardener
From 1823 he worked at Chiswick House for the duke of Devonshire, who recognized
Paxton’s great talents and appointed him to the head gardener’s position in Chatsworth in
1826. He became the leading gardener and supervisor of one of the most elegant estates of
the age, which deeply influenced his life and work 2. His first large and pivotal task was the
reconsideration of the east wing of the mansion and the designing of the coniferous section
(“pinetum”) of the garden attached to it. Further important installations are associated
with him at Chatsworth such as the rock garden, various greenhouses, and a huge garden
1
2

http://www.bbc.co.uk/history/historic_figures/paxton_joseph.shtm.
http://www.bbc.co.uk/history/historic_figures/paxton_joseph.shtml.
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fountain. He had great success with moving aged trees, essential to his subsequent work 3. He
owed much to the experience he had gained at Chatsworth. He received several assignments
in this position which paved his way to becoming a path-setter in the landscape design and
architecture of his age.
b) Paxton the special writer
From 1831 Paxton issued a periodical “The Horticultural Register”, later in 1834
launched the “Magazine of Botany”. Three other publications of the kind – “Pocket Botanical
Dictionary”, “The Flower Garden” and “Calendar of Gardening Operations” – were also
written by him. In 1841 he started “The Gardeners’ Chronicle”, another periodical with coauthors John Lindley, Charles Wentworth Dilke and William Bradbury4.
c) Paxton, the park designer
His park designing activity reached its apex in the 1840s. After Loudon’s death he
became the greatest garden artist of the Isles. His first independent assignment was for the
Prince’s Park in Liverpool5 in 1842. Also in the early 1840’s he designed Birkenhead Park,
a milestone in the history of public parks in Britain as it was the first park created on public
money. The basic conception is that it brings an idealized rural landscape into town for the
townsfolk6. The plan included major surface grading, regulation of the brook, generous
amount of plants, on highly innovative plans, several flat and sloping areas, large lawn
surfaces (for ball games and other sports)7. Several smaller edifices of diverse form (with
oriental, Alpine, rustic, romantic effects) were also inserted, providing variety and surprises
for the strollers in the park (Ill. 1). The plan of Birkenhead Park influenced several fellow
designers. His best known and most direct influence can be seen in Central Park, New York8.
Paxton was a prolific park designer, his works including the 5.5 hectare public park
of Halifax in 1857, as well as Upton Park (Slough), Baxter Park (Dundee), Hesketh Park
(Southport), etc.9

3
4
5
6
7

8

9

http://www.gracesguide.co.uk/Joseph_Paxton.
Chadwick George F., The works of Sir Joseph Paxton 1803-1865, London 1961.
http://www.liverpoolparks.org/red/docs/parks/princes_park/index.html.
http://www.bheadtransportfest.com/history-of-birkenhead-park.
Csepely-Knorr Luca, Korai modern szabadtérépítészet [Early modern landscape architecture],
doctoral dissertation, BCE, 2011.
Frederic Law Olmsted sailed to England in 1850 and visited several private gardens and public parks,
Birkenhead exerting the greatest influence on him. The diversity of the conception, the richness of
the vegetation, the spatial compositions, the clarity infused with charm made him decide to create
something similar for American townspeople In: Frederick Law Olmsted, Walks and Talks of an
American Farmer in England (New York, George E. Putnam, 1852); http://friendsofbirkenheadpark.
org.uk/history_the_park.html.
https://en.wikipedia.org/wiki/People%27s_Park,_Halifax cf, http://www.gardenvisit.com/
biography/joseph_paxton.
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d) Paxton, a specialist of greenhouses
Paxton designed the “Great Conservatory”, the greenhouse of the Chatsworth estate in
1838; the 227 foot long and 123 foot wide greenhouse was the largest glass edifice in the
world at that time. It was too costly to maintain during World War I, so the plants perished
and in 1920 it was demolished10. The still existent greenhouse called “Conservative Wall”
with a length of 101 m and a width of 7 m was also built in Chatsworth (Ill. 2).
1850 was another turning point in Paxton’s career: the Crystal Palace was built for the
World Fair of London: it was 33 m tall inside and 124 m long. For this incredible technical
achievement Paxton was knighted after the inauguration of the building11.
e) Paxton, the architect
The fame of the Crystal Palace spread among the English aristocrats who took him for
a famous and acknowledged architect. He received a request from the Rotschild family to
design a country house in Buckinghamshire. Later named “Mentmore Tower”, it was the
largest weekend house of the Victorian era12. The impressive mansion brought an assignment
from the French line of the Rotschild family, to build a similar country house near Paris, in
Ferrieres-en-Brie (Chateau de Ferrieres). Both buildings are in current use remain a sign of
the versatility of their designer13.
f) Further activity
Paxton had an insatiable desire to disseminate and pass on knowledge, and also to
constantly enlarge knowledge. In 1835-1839, for example, he organized “plant-hunting”
expeditions. He toured West Europe, and visited Turkey and the Middle East. He set out
for California, but a family tragedy foiled the trip14. Paxton also tried his hand at the border
areas of landscape design: he planned the “London Road Cemetery” in Coventry in October
1845 where a memorial column was erected in his honor, although he was not buried there,
but in his beloved town of Chatworth in 1865.
3. Joseph Paxton’s principles of park design
Sir Paxton was a polymath, a “renaissance” mind of his age, a designer of extraordinary
talent. Already his early work reveals that the consideration of the existing vegetation was
decisive in his planning work. Owing to his attraction to botany and gardening experience,
he had broad knowledge of species and kinds.
10
11
12
13
14

Georg Kohlmaier et. al., Houses of glass: a nineteenth-century building type (Sambridge, MIT Press, 1991).
https://hu.wikipedia.org/wiki/Londoni_krist%C3%A1lypalota.
https://en.wikipedia.org/wiki/Mentmore_Towers.
http://www.ferrieres-en-brie.fr/pat-chateau-parc.php.
https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Paxton.
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Some of the central organizing principles of his plans include the hierarchy of paths,
vertical limitation and marked spatial composition. He bravely launched major grading of
the relief, particularly on the peripheries of the sites. His works are characterized by plant
introduction well- adjusted to the local endowments and by water management regulated by
the relief forms. He inserted the edifices subsequently, as a new stratum, as it were. Looking
back from the 21st century we can still clearly discern the major principles of Paxton’s public
park design. They are schematized in the below illustration no 3.
4. Major trends in 19th century Public Park design15
The public park as an institution appeared in Europe in the first half of the 19th century.
Since its appearance, the demand for public parks has only increased, but the customs of
park use have partly changed. In the heroic age of public park design, the following were the
main trends summed up in brief.
a. Heroic parks
In Hirschfeld’s view, parks are not only venues of education and socializing, but also
instruments of patriotic training. Accordingly, the statues, art works in a park should elaborate
themes that convey the atmosphere of a nation and its history. Each park should have at least one
edifice with busts, paintings of national heroes to reinforce the patriotic and esthetic sense16.
b. Romantic public parks
These parks are characterized by the mood of landscape gardens achieved by the design
of the paths and peculiar space composing effects of plants: trees planted in clusters and
in sets like natural woodland, lines of a romantic character, various atmospheric elements
(forms, light-and-shade effects, masses) like in country house gardens17.
c. English public parks
In his Encyclopaedia of Gardening Loudon describes how a park goes into public
property and serves the good of society. A public park was at first a garden for education,
for the improvement of botanic knowledge providing free or cheap entertainment for the
visitors, already with some sport function18. It is economical, easily maintained and also
satisfies curiosity after several visits.

15

16
17
18

The trends are summed up on the basis of Csepely-Knorr Luca: Korai modern szabadtérépítészet
[Early modern landscape architecture], doctoral dissertation, BCE, 2011.
Christian C. Hirschfeld (1785), Theorie der Gartenkunst.
Nebbien Heinrich (1816), Ungarns Folksgarten der Koeniglichen Frey-Stadt Pest.
Joshua Major (1852), The Theory and practice of Landscape Gardening.
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d. Democratized parks
A perfectly open park (e.g. Central Park) for all citizens to use and enjoy its advantages
irrespective of rank (earlier it was the privilege of the nobility)19. Further developed, a public
park offers entertainment and recreation facilities for all age groups and all social strata.
e. Complex public park
Principles: healthy environment, possibility for recreation and entertainment, moral
and esthetic improvement, enjoyment of the beauty of nature. It pays attention to details
such as style of path design, location of quality edifices with regulated surroundings. The
principle of using native plants lives on, with the use of exotic species at a few salient points
of a garden. It alloys the planning principles of earlier decades and tries to use them in an
ideal combination20.
f. Park system
The principle of a park network was elaborated by John C. Loudon21 and F.L. Olmsted22;
they thought that park design must be part of a comprehensive plan of green surfaces at the
scale of urban design, with ties to other aspects of a town plan. Their hierarchized radial
road network within a green belt became integrated in major urban programs as a result of
which a considerable part of great European cities have been fundamentally reorganized. Part
of the unified conception is the set of large nature-imitating parks, the double alleys of trees
linking them and the supplementary urban function which thus create a livable medium for the
population of any town.
In his ars poetica Joseph Paxton, the representative figure of 19th century public park
design, summed up the major principles of the main trends, highest priority of them
being hierarchy (realized on varying scales in the great parks of Europe, the Isles and the
States). Other principles like disseminating knowledge and adapting Nature can also be
demonstrated in both Paxton’s and other designers’ work in the century.
5. Examination of what is expected of public parks today
The two fundamental laws of contemporary public park design are the preservation of the
historic quality of the public parks and the integration of new social needs and expectations
into the historical parks.
Three important analyses were carried out to map the current needs of park usage:

19
20
21
22

Olmsted Frederick Law (1851), The People’s Park at Birkenhead, near Liverpool.
Meyer Gustav (1873), Lehrbuch der schönen Gartenkunst.
Loudon John Claudius (1860), Encyclopaedia of Gardening.
Olmsted Frederick Law (1868), The concept of the “Park Way”.
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‒

we analyzed all important and comprehensive surveys of Budapest’s large public parks
of the recent past23,
‒ we analyzed the submitted Hungarian works of the “Paxton Design Competition” (City
Park, People’s Park, Margaret Island) in which all salient Paxtonian principles were present – following from the theme of the competition, too,
‒ we analyzed the functional-esthetic characteristics and use of the public parks/spaces of
Budapest renewed (or created) in the past fifteen years (a total of 40 parks were analyzed; the categorized list of green surfaces is in ill. 5).
In light of this, the following important conclusions for research can be summed up
concerning contemporary customs of park usage:
Demand for passive leisure is increasing. Since the majority of activities of recreation
(playground, sports courts, communal spaces, catering, etc.) are not only carried out in
public parks but in different public spaces, the attendance of parks is decreasing; the two
major functions which people visit parks for is taking walks and contemplation.
The forms of active recreation are concentrated along the edges of the parks. When
the plan of a park is studied, it is easy to see the spaces of active recreation near the entrances,
in easily accessible places. It follows that the middle areas of large parks remain unexplored
(with the logical consequence of lower public safety and level of park maintenance).
There is a growing demand for infrastructural development and services. There
is strong demand for more catering units, services, elaborate information system, that is,
a more urban character in parks; the lack of maintenance and facilities of daily use (benches,
garbage cans, lights, parking lots, paving) all reinforce this need.
There is a growing need for image elements and communication. Contemporary park
users ascribe signal importance to sight, to the visual aspect which is a basic clue for anyone
creating a mental map; the broad-scale communication of the recreational-cultural potential
of a park is necessary (the park must be “put on the map” together with its “brand”).
There is an uneven scatter of park users by age, the absence of children is
conspicuous. Saliently overrepresented are the visitors aged 30-60, partly owing to the
earlier described deficiencies. Functions attracting children and servicing units are missing;
there are “only trees”.
There is a growing rate of park users arriving on foot or by public transport.
Adequate gates have to be created so that pedestrians should not feel endangered by heavy
automobile or public transport traffic.
There is a growing preference for public parks by residents in the close
neighbourhood. It can generally be stated that the Budapest parks do not attract crowds from
a far, their function as public parks of the city is weakening. Visitors of parks can be divided
into three groups: transit visitors; those spending a short time (e.g. meeting); those spending
lengthier time. Dominant is the transit function so catering for it requires great attention, but
23

E.g. Studio Metropolitana Urbanisztikai Kutatóközpont Kht (2004), Közterületek használata és
megítélése Budapesten [Use and evaluation of public spaces in Budapest]; Capital Research (2007),
Városliget, Népliget, Margitsziget – kutatási jelentés [City Park, People’s Park, Margaret Island
– research report]; Angyalzöld-Sonda Ipsos (2008), Közparkok [Public parks] – opinion poll among
the population of the 13th district of Budapest.
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with right planning efforts (assigning greater role to waiting, meeting and recreation) the rates
of the other two groups can also be increased.
Ta b l e 1
List of 40 investigated open spaces/public parks
LIST OF INVESTIGATED PARKS
no

name of the site

year of renewal/
execution

Historical Garden Reconstruction
1

Gödöllő Royal Castle Garden

2010

2

Hatvan Széchenyi Hunting Museum

2014

3

Várkert Bazár Budapest

2014

4

Dég Dastle Garden

2015

5

Doba Castle Garden

2015

Historical Urban Space/Square Renewal
6

Budapest Szent Gellért Square renewal

2008

7

Budapest Fővám Square renewal

2009

8

Budapest Március 15 Square renewal

2010

9

Pécs Main Square renewal

2012

10

Budapest Teleki Square renewal

2013

11

Budapest Kossuth Square renewal

2014

12

Budapest Bikás Park renewal

2014

13

Budapest Nyugati Square renewal

2015

Historical City Park Renewal
14

Budapest Margaret Island partial rehabilitation

2010

15

Pécs Tettye City Park

2010

16

Veszprém Séd Patakparti Sétány renewal

2010

17

Budapest „Angyalzöld” Project

2013

18

Debrecen Nagyerdő Park renewal

2014

Historical Downtown Park/Furniture and Streetscape Renewal
19

Budapest Főutca renewal

2009

20

Veszprém Kossuth Lajos street renewal

2011
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21

Budapest Hollán Ernő utca

2011

22

Balatonfüred Historic Neoclassical Reform-Era Downtown

2012

23

Budapest Ditrói Mór utca

2013

24

Hódmezővásárhely Downtown renewal

2013

25

Budapest Ferenciek tere renewal

2014

New Public Park Development
26

Budapest Milennáris Park

2000

27

Budapest Nemzeti Szanház Park

2009

28

Budapest Művészetek Palotája Park

2009

29

Budapest Kopaszi Gát Park

2009

30

Budapest Infopark

2010

31

Budapest Bajor Gizi Park

2010

32

Budapest Graphisoft Park

2010

33

Budapest Kinizsi utcai park

2011

34

Budapest Csarnok Square Park

2013

35

Budapest Rákóczi Square renewal

2013

36

Budapest Szent Gellért Square

2014

37

Budapest Etele tér-Kelenföld Railway Station

2014

38

Budapest II. János Pál pápa Square

2014

39

Budapest Baross Square

2014

40

Budapest Eiffel tér-Nyugati Railway Station

2014

The average time spent in parks is on the decline. The brief stay of crossing a park is
the most typical use. Studied statistics reveal that the average visit in parks is typically 1-2
hours.
Valuesand needs. It is first of all the old tree stock, the historical atmosphere and the
similarity to nature that justify the intangible significance and ecological role of the parks.
It is therefore advisable to preserve as many old tree specimens, the ratio of green surfaces
and the atmosphere that survive from the old parks. There is apparently less demand for
the creation of new parks than for the maintenance and modernization of the old ones, with
particular stress on the extension of sporting facilities; sports have become a fairly new
pastime that requires its place in the program of the parks.
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6. Conclusions
Concerning the topicality of Paxton’s park designing principles summed up in chapter
two, the following can be stated.
HIERARCHY
Today the park hierarchy refers to more than the different modes of traffic and routes.
It is significant that in our contemporary parks the functions are not set side by side but
the designer tries to arrange them in a hierarchic structure in accord with the imagined
requirements of the users. The arrangement of space is subordinated to function, the main
routes of communication are decisive from the first sketches on, since transit traffic is the
primary function to be served by the park. The accents have shifted somewhat from Paxton’s
ideas, but the backbone of the theory is still valid.
SELF-SUBSISTENCE
With the spread of the idea of sustainable development more and more parks use
renewable resources. The designs submitted to the Paxton competition reveal that the
youngest generation of landscape architects perfectly identify with this attitude, each
submission laying great stress on this principle. The solutions are diverse (sun collectors are
more frequent in this regard, but in Margaret Island geothermal energy was considered, and
in the People’s Park a local nursery-garden would supply the plant replacements, etc.).
INNOVATIVE KNOWLEDGE
Like sustainability, this principle is also frequently observed in contemporary landscape
design. Technological innovations are gladly applied to the parks. Parks are no longer
the reservoir of botanic knowledge or natural scientific observations but through diverse
media they may have a role in modifying mentality and culture. They may make people
more environment-conscious, help them realize the importance of sustainable development,
and contribute to knowledge of the historical past and to the dissemination of national
values (e.g. Olympics Park, March 15th square). The technology, the manner of forwarding
information has further improved: via telephone applications with the help of wireless
internet visitors can get access to information and that may enhance the popularity of a park,
too. These innovations signpost the future directions and the significance of this principle
may further increase.
ADAPTED NATURE
This principle had a salient role in several planning sites. It had great emphasis in the
Paxton competition, e.g. in the case of Margaret island the designers suggested more access
to the water and emphasized the ecological role of the site. As for the People’s Park project,
one of the goals was to use plants of the Hungarian flora. Not only had the competitive
designs reflected upon the principle of adapted nature. The realized park and public square
designs also adopt this principle in the use of vegetation: for the sake of a more livable urban
environment we need more biologically active surfaces and greater foliage-covered areas. In
design, the needs of the plants to be used must also be taken into account.
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SURFACE GRADING
This principle can be discerned in several parks, too: on the one hand, the situation of
a park has changed compared to the 19th century, so its physical boundary is even more
important to solve the conflicts with surrounding functions (noise and air pollution, visual
pollution). In contemporary public parks in Budapest the surface of the park is often quite
animated: there are elevated, tilted cassettes, sun dunes, spectacular grading solutions that
are visually attractive and inspiring for the visitors.
EDIFICES
It is common to have several smaller edifices instead of a large dominant one in
contemporary gardens. This is justified visually, ecologically and economically. Paxton did
likewise.
7. Summing up
Our investigation has convinced us that Joseph Paxton’s principles of public park design
are largely identical with today’s principles. The reason is that changes in the expectations
of the public mean first of all the extension of expectations. The recreational function is
emphatic today, too, complemented with educational, health and welfare components.
And these needs can be satisfied on the basis of the principles utilized since the time-tested
practice and traditions of the first public parks. Our research underlines that contemporary
landscape architecture has somewhat reshaped the Paxtonian principles in line with
its possibilities, technological endowments, and the advantages and disadvantages of
urbanization, but uses them in every designing task adapted to contemporary needs.
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Ill. 1. The “Conservative Wall” from Chatsworth (photo by Albert Fekete, 2006)
Il. 1. „Conservative Wall”, Chatsworth (fot. Albert Fekete, 2006)

Ill. 2. Principles of Joseph Paxton’s public park design
Il. 2. Zasady projektowania parków publicznych Josepha Paxtona

Ill. 3. Presence of Paxton’s principles in 19th century trends
Il. 3. Obecność zasad Paxtona w tendencjach XIX w.
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Ill. 4. The growing of inportance of concept of „public park” in the last 150 years
Il. 4. Wzrost znaczenia pojęcia „parku publicznego” w ciągu ostatnich 150 lat

TECHNICAL TRANSACTIONS
ARCHITECTURE

CZASOPISMO TECHNICZNE
ARCHITEKTURA

1-A/2016
10.4467/2353737XCT.16.080.5444

KATARZYNA HODOR*

CONTEMPORARY THREATS TO HISTORIC GARDENS
IN POLAND
WSPOŁCZESNE ZAGROŻENIA W OGRODACH
ZABYTKOWYCH W POLSCE

Abstract
Modern threats to monumental gardens are an important subject, connected with issues of
value and protection of cultural and natural heritage. There are noticeable processes of
negative transformations or irreversible loss of numerous green areas of historical character.
It is visible in statistics regarding the decreasing resource of valuable greenery complexes.
The legal regulations for protection of this particular heritage in Polish reality do not bring
expected results.
Keywords: historic gardens, threats, evaluation, tradition of the place
Streszczenie
Współczesne zagrożenia ogrodów zabytkowych stanowią ważną tematykę związaną z zagadnieniami wartości oraz ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Zauważalne są
postępujące procesy negatywnych przekształceń lub bezpowrotnej utraty licznych obszarów
zielonych o charakterze historycznym. Widoczne jest to w statystykach dotyczących malejącego zasobu wartościowych zespołów zieleni. Uwarunkowania prawne, mające na celu ochronę tego specyficznego dziedzictwa, w polskich realiach nie przynoszą oczekiwanych efektów.
Słowa kluczowe: ogrody historyczne, zagrożenia, wartościowanie, tradycja miejsca
*

Ph.D. Eng. Arch. Katarzyna Hodor, Institute of Landscape Architecture, Faculty of Architecture,
Cracow University of Technology.

126
1. Monumental garden
This article is aimed at presenting the dynamics of transformations, various threats
and causes of damage in Poland regarding historic gardens. Special attention should be
paid to the results of changes of the political systems taking place since 1989 and current
cooperation with Heritage Conservation Offices.
Beginning the considerations regarding threats affecting historic gardens in Poland it is
worth analysing the definition of monumental garden. In the literature on the subject there
are many attempts to describe this type of valuable greenery.
The basic record specifying what a monumental garden is, is the information included in
the Florence Charter. It is described as an architectural and floral composition of a general
social value. Acknowledging this type of garden as a monument determines its legal status.
It should consist of live material, it includes spatial planning, structure, plants, various
construction elements as well as decorative ones together with introduced or existing
water. This broad definition regards parks, gardens, planned landscape establishments of
various cultural and historical significance, located in different environments (urban, rural,
artificial, natural)1. Historic garden according to the definition of prof. Anna Mitkowska is
perceived as a composition formed from plant material integrally merged with architectural
elements composed into it2. The historical, academic and artistic value of the garden
influences the perception os this area as a cultural good. Agata Zachariasz describes this
type of greenery as a combination of idealised nature form with symbolic form of paradise,
which in historical aspects constitutes a record of particular exceptional cultural activities in
a given space over time3. Its final shape is influenced by economic and cultural conditions as
well as climate, plants and the material used.
It is worth noticing how gardens developed in Poland, what typological complexes
existed among centuries and how big is their current scope.
In the Middle Ages monastery gardens were a numerous group. Until today a large
part of them has been preserved within their original outlines. Surrounded by high walls,
with orchards, vegetable and herb gardens, viridaria, located in city centres, closed for the
communities, keeping their utilitarian functions4.
Gardens were established next to castle-residential complexes, increasing the prestige
of their owners. One of the Polish examples is the Royal Garden in Wawel, open for visitors
in 2014, showing a greenery arrangement existing by the residence of Kazimierz Wielki in
Cracow. Archaeological work was carried out at the end of 20th c. They laid foundations
for detailed designs of the gardens on upper and lower terrace which were an attempt to
recreate these small quarter gardens from mid-16th century. The time of Renaissance
1

2

3

4

Acc. to Florence Charter 21/05/1981 http://www.nid.pl/upload/iblock/9b1/9b13bc019894c7975620
590ae56f9641.pdf (access: 1.09.2015).
A. Mitkowska, History of the gardens of European Culture, part I. From ancient times to Renaissance,
Politechnika Krakowska, Kraków 2011, academic textbook for landscape architecture, p. 19.
A. Zachariasz, Zieleń jako współczesny czynnik miastotwórczy ze szczególnym uwzględnieniem roli
parków publicznych, Kraków 2006, p. 11.
K. Hodor, Monastery gardens and their role in shaping the urban tissue of Cracow, “Czasopismo
Techniczne”, 6-A/2012, p. 57-64.
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definitely formed in Poland a type called Italian garden derived from the Middle Ages and
occurring around mansions and palaces. From 17th c. excellent examples of architecture were
accompanied by expansive gardens based on western patterns. Quarter gardens transformed
into English style became populat in the 19th century appearing in various shapes5.
In Poland according to tendencies existing in other European countries manieristic
calvary complexes were established6. These unique compositions of composed landscapes
filled with cultural heritage values, based on sacrum content included in the spatial model of
Jerusalem gather masses of worshippers until today.
Considering threats to historic gardens in Poland attention must be paid to legal
regulations which embrace them. Currently the state and method of preservation regarding
external planing records and internal guidelines are described by the act of 27 march 2003
on spatial planning and development. Act on environmental protection (from 16 April 2004)
together with the sentence of Constitutional Tribunal from 1 July 2014 reg. fees connected
with clearing trees. Next, act on the protection of monuments and the guardianship of
monuments (from 23 July 2003) and act on environmental protection bring up issues
connected with: Direct or indirect influence on the method of solving problems in historic
gardens also have: Water law, Construction law, project of the act on renewable energy
sources, civil code, local governments law, administrative procedures law, many other
records, with often unfavourable influence on the sensitive green tissue of monumental
gardens. Experience in work with historic complexes indicates that most acts do not
sufficiently support the resources of historic monumental greenery.
European Landscape Convention, ratified by the Polish government over 10 years ago,
including many records regarding identity, heritage until today has not been in any way
introduced into the Polish law. An attempt at a summary is a Report on the condition of
Polish landscapes 2014 “Living space of Polish people” connected partly with implementing
the Landscape Act. Unfortunately the subject mentioned in the report does not deal with
historic gardens. The problems listed regard heritage connected with urban and rural
planning in Poland.
Documentation and registration of material, non-material and archaeological monuments
in Poland belongs to National Board of Heritage. It is a culture institution fulfilling the role of
an expert by the Ministry of Culture and National Heritage. It aims at popularising knowledge,
shaping awareness in the society regarding the value and preservation of cultural heritage.
Another very important activity is popularising information regarding proper activities
connected with protection and conservation of monuments. National Board of Heritage also
keeps records regarding resources and so the stock list from 2003 indicated 9277 gardens or
parks and cemeteries recorded in the monuments register7. The following were included in the
5

6

7

A. Mitkowska, K. Łakomy, K. Hodor, Historia ogrodów europejskiego kręgu kulturowego. Cz. II.
Od manieryzmu do końca XIX wieku, Politechnika Krakowska, Kraków 2013.
Building cavalries developed intently in Italy, Slovakia, Spain, Portugal and Austria, [after:] A. Mitkowska, Kalwarie Polskie…, compare A. Mitkowska, Kalwaria Kaszubska i park Przebendowskich
w Wejherowie, Kraków 2000.
http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/rejestr-zabytkow/zestawieniazabytkow-ruchomych/ (access: 20.11.2015).
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group as historic greenery: mansion, palace and city parks, also villa gardens and greenery
around complexes of buildings (e.g. hospitals), city squares and avenue trees.
It is common to use taxonomy based on dividing monuments into material and nonmaterial. Material monuments (fixed) are: palace and mansion complexes, parks, gardens,
avenues and others, whereas non-material are: historical events, names, tradition, content
layer, symbolism, genius loci8. Of course the value of a given object is comprised of
particular elements which are perceived depending on the accompanying architecture,
engineering structures and natural resources. A composition testifying to the greatness
of a garden is one which is a particular idea on resolving an arrangement. It is comprised
of a properly formed land, vegetation, water, elements of small architecture and extracted
attractive views influencing its reception and evaluation. Such objects may have various
values beginning with historical ones, through academic, artistic, natural, utilitarian as
well as social, landscape, biocenotic and ecological. Passing time has a lot of significance
regarding preservation and care for plants which are the main ingredient of gardens. Here
the dynamics of transformations are important due to natural material, changing with time,
varied according to size, shape, colour, smell. It is directly connected with the conditions of
the natural environment.
Regarding the current state of historic gardens it is worth considering their economical
value connected with cultural heritage. Witwicki brings attention to a helpful description
of values in a few aspects: historical (authenticity of substance, function and form), artistic
(wealth of forms, stylistic and aesthetic value), academic (value of the object as a witness of
historical events), non-material (tradition of sacrum, historical, symbol), value on the scale
(of the region, country, world). Other things to consider are the utilitarian value connected
with the social interest and with the new function inscribed into the historical object as well
as the technical one connected with possibilities of carrying out work and with the level of
conservatory interference9.
2. Variety of threats
Professor Majdecki, an expert and explorer of the subject connected with Polish
gardens, defined threats according to the quality, value of the garden, type, character and
form. It was also important to stress the scale, time of origin, state of preservation and the
location of the garden. Insufficiently investigated knowledge about a garden as well as
complicated ownership conditions might be additional obstacles on the way to achieving
satisfying condition of a garden. General causes of garden damage were determined, such
as destructive influence of time in an unmaintained garden, natural disasters, wars. Also
changes of artistic directions and development of conservation theories had influence on
8

9

Values of the listed monuments are connected with the concept of cultural heritage, [after:] Monika
Murzyn-Kurpisz, Barbarzyńca w ogrodzie? Dziedzictwo kulturowe widziane z perspektywy ekonomii,
„Zarządzanie Publiczne”, No. 3(13)/2010, p. 19.
M.T. Wytwicki, Kryteria oceny wartości zabytkowej obiektów architektury jako podstawa wpisu do
rejestru zabytków, „Ochrona Zabytków”, No. 1, 2007, p. 77-98.
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the damage10. Apart from a general list of threats there was a proposition or dividing causes
into internal and external, determining in detail the problems occurring in gardens. Among
the external causes there are: negative effects of economic activity, introducing communal
infrastructure into monumental structures, wrong decisions included in local plans, frequent
air pollution and related water contamination. The group of internal causes includes lack
of conservatory care, lack of users, unskilled maintenance work, excessive and aggressive
intensity of use. Other things to mention include realisation flaws, improper use of areas
surrounding trees, potentially disastrous changes in water conditions, contamination of
local water and soil, changes in soil conditions as well as biotic threats and erosion damage.
Currently registered, in large numbers, are threats connected with lack of professional
knowledge regarding maintenance of historic gardens, among others: incompetently
carried out historical studies and research, no understanding of the value of gardens both
by the society and the users as well as officials. As a result these activities lead to wrong
design decisions and following implementation and execution mistakes. Of course the bad
condition of monumental gardens is influenced by lack of funds for their revaluation and
therefore they are destroyed.
On the other hand the danger lies also in over-investing and economic pressure leading
to blurring the role and genius loci of gardens. Strong negative influence comes also
from spatial pressure leading to seizing bigger and bigger territories at the cost of visual
connections as well as the historic garden itself.
Legal aspects with unclear statements do not have a beneficial influence on the fragile
green structure, unregulated ownership issues, procedures connected with registration
additionally contribute to deteriorating the situation.
Poland is one of many countries where, after the communist eastern block disintegrated,
underwent social, economic and cultural transformations. It is important to stress the many
problems created by transpositions regarding, among others, maintenance of monuments
including historic gardens11. From 1989 the transformations regarded establishing new
solutions in the functioning of the conservation offices system. During this time there
were many ownership changes influencing the monumental gardens. National Centre for
Research and Documentation of Monuments (KOBiDZ) which had operated for years was
dismantled and in its place the National Board of Heritage was established12.
The report of National Board of Heritage from 2003 indicated that the biggest threat
concerns the monuments which had lost their original function. They are residential
complexes, among which there is a need for fundamental renovation of: 38% courts, 37%
palaces and as much as 41% parks13. It was determined that 13% of parks are in good
10

11

12
13

Acc. to L. Majdecki, Ochrona i konserwacja zabytkowych założeń ogrodowych, PWN, Warszawa
1993, p. 144-150.
Evaluating in protection and conservation of monuments, collective work edited by B. Szmygin,
Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej – PKN ICOMOS, Lublin 2012.
The author writes about the role of NBH in Poland in this article.
The report analysing the condition of immoveable monuments. The report was prepared in 2004
based on data collected by voivodeship conservators of monuments in 2003. http://www.nid.pl/
pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/rejestr-zabytkow/zestawienia-zabytkow-nieruchomych/
(access: 1.06.2015).
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condition, 30% require small repairs, which in the context of historic greenery complexes
meant proper maintenance work, 16% required preservative renovation understood as basic
maintenance work connected with clearing the area, removing destroyed treestand and dry
as well as unclogging the existing water systems. The report indicated that as much as 41%
of parks require general renovation, which often means full revaluation. NHB report from 31
Dec 2012 gives the number of 7089 green areas and 4389 cemeteries included in the register
of monuments, whereas the report from 2003 indicates 6139 parks and 3138 cemeteries
which shows an increase in greenery resources under protection14.
The resource of valuable greenery is at risk of both social and ecological threats as well
as those connected with legal and economic conditions. Basic social problems are: lack of
knowledge regarding the monument. Ecological threats are connected with contamination
of the environment influencing the condition of the historic greenery.
Another group of problems are local conditions connected with ownership issues and
unfavourable functional changes. Ownership changes after WWII in Poland regarded
many residences and gardens, they consisted partly of parcelling out the land, introducing
new buildings together with temporary constructions (next to mansions there were often
buildings of State Agricultural Farms – PGRs, or factories).
A threat to a monumental substance is also existence of many owners or lack of
a keeper which makes it impossible to undertake any renovation activities. Another group
of threats is over-investment at introducing a new function, sometimes ill-fitted for the
place. Lawless modernisations and reconstructions with simultaneous lack of professional
greenery maintenance lead to destroying the object. Often the pressure of investors put
on conservatory office becomes a catalyst of misunderstandings and conflicts. Legislator
did not introduce definitive restrictions in case of negligence. An entry in the records is
protected only by records in the spatial land development plan and an entry in the register
depends only on the owner’s will. Numerous procedures effectively discourage from
entering records. Economic conditions connected with historical greenery complexes
are influenced by negligence connected with lack of owner’s care, improperly carried
out work, a frequent practice is an aggressive change of function and therefore overinvestment with dangerous results. Often an entry in the register is connected with
multiple restrictions, lack of means to support renovating activities, devastation, stealing
architectural details, illegal felling which brings irreparable damage to the structures of
historic gardens in Poland.
Cooperation with conservatory offices is often difficult, based on orders and demands,
Legislator does not offer many positive options and tools for cooperation with the owner,
based on rewarding, partial participation in renovation costs or maintenance. Such lack
of support often leads to intentional passivity on the part of the owner which may lead to
permanent destruction. In the following step the historical object looses its value and is
removed from the register.

14

http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/rejestr-zabytkow/zestawienia-zabytkow-nieruchomych/ (access: 1.06.2015).
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3. Summary
Throughout recent years many valuable objects were irreparably destroyed. There are
questions to be asked. Who is responsible for threats connected with historic gardens? What
is the influence of economic, legal, social and ecological conditions on their preservation
and maintenance? What are the possible solutions regarding legal regulations concerning
the “holy right of ownership” of the owner of a historical garden? What ways of preserving
visual protection of historic greenery complexes can be introduced into planning
conditions? How to ensure a proper process of conservatory action in the case of degraded
establishments? Is it possible to carry out a proper process of garden protection, evaluating
it, determining threats and ways to prevent it? To what extent does cooperation based on
the activities of conservatory office influence the condition of historical objects? Does our
society need historical gardens?
The last question to ask is: can our society afford to revaluate, maintain or lose the
heritage of historic gardens?
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1. Ogród zabytkowy1
Artykuł ma na celu przedstawienie dynamiki przemian, zróżnicowanych zagrożeń
i przyczyn zniszczeń zachodzących na terenach Polski, dotyczących ogrodów zabytkowych.
Na wyjątkową uwagę zasługują skutki zmian ustrojowych zachodzących od 1989 r. oraz
obecna współpraca z urzędami konserwatorskimi.
Rozpoczynając rozważania dotyczące zagrożeń dotykających historycznych ogrodów na terenach Polski, warto się pochylić nad definicją ogrodu zabytkowego. W literaturze przedmiotu odnaleźć można wiele prób opisania tego typu wartościowej zieleni. Podstawowym zapisem precyzującym, czym jest ogród zabytkowy, są treści zawarte w Karcie
Florenckiej. Określają go jako kompozycję architektoniczno-roślinną posiadającą wartość
ogólnospołeczną. Uznanie tego typu ogrodu za zabytek stanowi o jego uwarunkowaniu
prawnym. Powinien być on złożony z materiału żywego, w którego skład wchodzi zarówno
rozplanowanie terenu, ukształtowanie, roślinność, różnego rodzaju elementy konstrukcyjne, jak również dekoracyjne, wraz z wprowadzaną lub istniejącą wodą. Ta szeroka definicja dotyczy parków, ogrodów, założeń rozplanowanych, krajobrazowych, o różnym znaczeniu kulturowym oraz historycznym, pojawiającym się w różnych środowiskach (miejskich,
wiejskich, sztucznych, naturalnych)2. Ogród zabytkowy, zgodnie z definicją prof. Anny Mitkowskiej, postrzegany jest jako dzieło uformowane z tworzywa roślinnego, integralnie zespolone z wkomponowanymi elementami architektonicznymi3. Wartość historyczna, naukowa i artystyczna ogrodu wpływa na odbiór tego typu terenu jako dobra kultury. Agata
Zachariasz określa ten rodzaj zieleni jako połączenie wyidealizowanej formy natury wraz
z symboliczną postacią raju, stanowiące w aspekcie historycznym zapis szczególnych wyjątkowych działań kultury powstałych na przestrzeni czasu w danym miejscu4. Na jego ostateczny kształt wpływają warunki ekonomiczne, kulturowe, jak również klimat, roślinność
i zastosowany materiał.
Warto odnotować, jak kształtował się rozwój ogrodów na terenach Polski, jakie typologiczne zespoły występowały w kolejnych wiekach i jak obszerny jest ich obecny zasób.
W epoce średniowiecza liczną grupę stanowiły ogrody klasztorne. Do dziś ich duża
liczba została zachowana w pierwotnych obrysach. Otoczone wysokimi murami, z sadami,
ogrodami warzywnym, ziołowymi, wirydarzami, zlokalizowane w centrach miast, wciąż
zamknięte dla szerszej społeczności, trwają przy swych użytkowych funkcjach5.
1
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W opisywanej grupie ogrodów historycznych znajdują się liczne parki powstałe z przekształcenia
lub adaptacji ogrodów historycznych. Artykuł koncentruje się na stanie i możliwościach ochrony
ogrodów w przeszłości i obecnie. Tak więc przedstawione tu problemy dotyczą również licznie wstępującej grupy parków historycznych
Według Karty Florenckiej, http://www.nid.pl/upload/iblock/9b1/9b13bc019894c7975620590ae56f9641.
pdf (dostęp: 1.09.2015).
A. Mitkowska, Historia ogrodów europejskiego kręgu kulturowego, Cz. I. Od starożytności do
renesansu, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2011, s. 19. Por. Marek Siewniak,
A. Mitkowska, Tezaurus sztuki ogrodowej, Rytm, Warszawa 1998, s. 95.
A. Zachariasz, Zieleń jako współczesny czynnik miastotwórczy ze szczególnym uwzględnieniem roli
parków publicznych, Kraków 2006, s. 11.
K. Hodor, Ogrody klasztorne i ich rola w kształtowaniu tkanki urbanistycznej miasta Krakowa,
„Czasopismo Techniczne”, 6-A/2012, Kraków 2012, s. 57-64.
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Przy zespołach zamkowo-rezydencjonalnych powstawały ogrody, podnosząc prestiż
właścicieli. Jednym z polskich przykładów jest oddany w 2014 r. dla zwiedzających ogród
królewski na Wawelu, ukazujący sposób kompozycji układu zieleni występującej przy siedzibie Kazimierza Wielkiego w Krakowie. Prace archeologiczne, prowadzone pod koniec
XX w., dały podstawę do bardzo szczegółowych projektów ogrodu tarasu górnego i dolnego, mających na celu próbę odtworzenia tych niewielkich ogrodów kwaterowych z połowy
XVI w. Okres odrodzenia w sposób zdecydowany wykształcił w Polsce typ zwany ogrodem
włoskim, wywodzący się ze średniowiecza, a występujący przy rezydencjach dworskich
i pałacowych. Od XVII w. znakomitym przykładom architektury towarzyszyły rozbudowane ogrody oparte o zachodnie wzory. Ogrody kwaterowe przekształcone w stylu angielskim
stawały się popularne w XIX w., pojawiając się w różnych odmianach6.
Na terenach Polski, zgodnie z tendencjami występującymi w innych państwach europejskich, zakładano manierystyczne kompleksy kalwaryjne7. Te unikatowe kompozycje krajobrazów komponowanych, przepełnione walorami dziedzictwa kulturowego, oparte o treści sacrum, ideowo zawarte w modelu przestrzennym Jerozolimy, do dziś skupiają rzesze wiernych.
Rozważając zagrożenia dotyczące ogrodów historycznych w Polsce, należy się przyjrzeć uwarunkowaniom prawnym. Obecnie o stanie i sposobie zachowania w odniesieniu
do zapisów planistycznych zewnętrznych oraz do wytycznych wewnętrznych mówi ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (z 27 marca 2003 r.). Ustawa o ochronie przyrody (z 16 kwietnia 2004 r.) wraz z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 1 lipca
2014 r. dotyczącym opłat związanych z wycinką drzew. Kolejno ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (z 23 lipca 2003 r.) oraz ustawa o ochronie środowiska poruszają zagadnienia związane z ochroną zieleni. Pośrednio lub bezpośrednio wpływ na sposób
rozwiązywania problemów w ogrodach historycznych ma również: Prawo wodne, Prawo
budowlane, Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii, Kodeks cywilny, prawo o samorządach terytorialnych i o postępowaniu administracyjnym oraz wiele innych zapisów,
które często mogą niekorzystnie wpłynąć na wrażliwą tkankę zieloną ogrodów zabytkowych. Doświadczenie w pracy nad zespołami zabytkowymi wskazuje, iż wielość ustaw nie
wspiera dostatecznie zasobów historycznej zieleni zabytkowej.
Europejska Karta Krajobrazowa, ratyfikowana przeszło 10 lat temu przez rząd polski,
zawierająca wiele odniesień dotyczących tożsamości i dziedzictwa, nie znalazła do tej pory
przełożenia w umocowaniu prawnym. Próbą podsumowania jest Raport o stanie krajobrazów
Polski 2014 „Przestrzeń życia Polaków”, związany częściowo z wdrażaniem Ustawy Krajobrazowej. Niestety, tematyka poruszana w raporcie nie zajmuje się historycznymi ogrodami.
Wymienione problemy dotyczą dziedzictwa związanego w urbanistyką i ruralistyką w kraju.
W Polsce dokumentacją i rejestracją zabytków, zarówno materialnych, niematerialnych,
jak i archeologicznych, zajmuje się Narodowy Instytut Dziedzictwa. To instytucja kultury
6

7

A. Mitkowska, K. Łakomy, Katarzyna Hodor, Historia ogrodów europejskiego kręgu kulturowego.
Cz. II. Od manieryzmu do końca XIX wieku, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2013,
s. 7-131.
Budowa kalwarii intensywnie rozwijała się na terenach Włoch, Słowacji, Hiszpanii, Portugalii
i Austrii, [za:] Anna Mitkowska, Kalwarie Polskie, Ossolineum, Wrocław 2003, passim. Por. Anna
Mitkowska, Kalwaria Kaszubska i park Przebendowskich w Wejherowie, Kraków 2000.
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pełniąca funkcję ekspercką przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jej celem jest upowszechnianie wiedzy, kształtowanie świadomości w społeczeństwie dotyczącej
wartości i zachowania dziedzictwa kulturowego. Bardzo ważną aktywnością jest również
popularyzacja informacji dotyczącej prawidłowych działań związanych z ochroną i konserwacją zabytków. NID prowadzi również spisy dotyczące zasobów. I tak inwentarz z 2003 r.
wskazywał 9277 ogrodów lub parków i cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków8. Do tej
grupy zaliczone zostały jako zabytkowa zieleń: parki dworskie, pałacowe i miejskie, również ogrody willowe i zieleń towarzysząca zespołom budowlanym (np. szpitalom), skwery
miejskie oraz zadrzewienia alejowe.
Powszechnie stosowana jest systematyka oparta na podziale zabytków na materialne i niematerialne. Zabytki materialne (nieruchome) to: zespoły pałacowe, dworskie, parki, ogrody, aleje i inne, niematerialne natomiast to: wydarzenia historyczne, nazwy, tradycja, warstwa treściowa, symbolika, genius loci9. Oczywiście na wartość danego obiektu
składają się poszczególne elementy, których odbiór zależy od towarzyszącej mu architektury, struktur inżynierskich i zasobów przyrodniczych. Świadcząca o znakomitości ogrodu jest kompozycja, będąca konkretnym pomysłem na rozwiązanie układu. Składają się
na nią odpowiednio uformowany teren, szata roślinna, woda, elementy małej architektury
oraz wydobyte atrakcyjne widoki, wpływające na jego na odbiór i ocenę. Tego typu obiekty mogą posiadać różnego rodzaju wartości, poczynając od historycznych, przez naukowe,
artystyczne, przyrodnicze, użytkowe, jak również społeczne, krajobrazowe i biocenotyczne
oraz ekologiczne. Upływający czas ma duże znaczenie przy zachowaniu i pielęgnacji tworzywa roślinnego, które jest głównym składnikiem ogrodów. Tu dynamika przemian jest
znacząca ze względu na materiał roślinny, zmienny w czasie, zróżnicowany pod względem:
wielkości, kształtu, koloru, zapachu. Powiązany jest on bezpośrednio z warunkami środowiska przyrodniczego.
Rozważając stan obecny ogrodów historycznych, warto pochylić się nad ich wartością ekonomiczną związaną z dziedzictwem kulturowym. Witwicki zwraca uwagę na pomocne określenie wartości w kilku aspektach: historycznych (autentyczności substancji,
funkcji i formy), artystycznych (bogactwo form, wartość stylowa, estetyczna), naukowych (wartość obiektu jako świadka dziejów), niematerialnych (tradycja sacrum, historyczna, symbol), wartość w skali (regionu, kraju, świata). Prócz tego rozważyć należy
wartość użytkową powiązaną z interesem społecznym oraz z nową funkcją wpisaną w historyczny obiekt i techniczną, związaną z możliwościami prowadzenia prac i ze stopniem
ingerencji konserwatorskiej10.

8

9
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http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/rejestr-zabytkow/zestawieniazabytkow-ruchomych/ (dostęp: 20.12.2015).
Wartości wymienionych zabytków wiążą się z pojęciem dziedzictwa kulturowego, [za:] M. MurzynKurpisz, Barbarzyńca w ogrodzie? Dziedzictwo kulturowe widziane z perspektywy ekonomii,
„Zarządzanie Publiczne”, Nr 3(13)/2010, s. 19.
M.T. Wytwicki, Kryteria oceny wartości zabytkowej obiektów architektury jako podstawa wpisu do
rejestru zabytków, „Ochrona Zabytków”, No. 1, 2007, s. 77-98.
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2. Zróżnicowanie zagrożeń
Profesor Majdecki, znawca i badacz tematyki związanej z polskimi ogrodami, określił zagrożenia ze względu na jakość, wartość ogrodu, rodzaj, charakter i formę. Istotną podkreślenia była również skala, czas powstania, stan zachowania oraz lokalizacja ogrodu. Nie dość
zgłębiony stan wiedzy na temat ogrodu oraz skomplikowane uwarunkowania własnościowe
mogą być dodatkowymi przeszkodami w osiągnięciu zadowalającej kondycji ogrodu. Określone zostały ogólne przyczyny zniszczeń ogrodów, takie jak działanie czasu, oddziałujące destrukcyjnie na niepielęgnowany ogród, klęski losowe czy wojny. Wpływ na zniszczenia miały również zmiany kierunków artystycznych oraz rozwój teorii konserwatorskich11. Oprócz
ogólnego zestawienia zagrożeń zaproponowany został podział na przyczyny zewnętrzne i wewnętrzne, określające szczegółowo problemy pojawiające się w ogrodach. Wśród przyczyn
zewnętrznych wymienia się negatywny skutek prowadzenia działalności gospodarczej, wprowadzania w struktury zabytkowe infrastruktury komunalnej, błędne decyzje zawarte w uwarunkowaniach planów miejscowych, często występujące skażenia atmosferyczne i związane
z tym zanieczyszczenia wód. Do grupy przyczyn wewnętrznych można zaliczyć brak opieki
konserwatorskiej, pozbawienie użytkownika, nieumiejętnie prowadzone prace gospodarcze,
nadmierna agresywna intensywność użytkowania. Kolejno wymienić można wady realizacyjne, niewłaściwe wykorzystanie terenów w otoczeniu drzew, fatalne w skutkach mogą być
zmiany warunków wodnych, zanieczyszczania lokalnych wód i gleb, zmiany warunków gruntowych oraz zagrożenia biotyczne czy szkody erozyjne.
Obecnie licznie rejestrowane są zagrożenia związane z brakiem profesjonalnej wiedzy
dotyczącej pielęgnacji historycznych ogrodów, między innymi niekompetentnie prowadzonymi studiami historycznymi i badaniami, brakiem zrozumienia wartości ogrodu zarówno
przez społeczeństwo, jak i użytkowników oraz urzędników. Działania te w konsekwencji
prowadzą do błędnych decyzji projektowych i, kolejno, do błędów wykonawczych i realizacyjnych. Oczywiście na złą kondycję zabytkowych ogrodów wpływ ma brak funduszy na
ich rewaloryzację i co za tym idzie ich destrukcja.
Z drugiej strony niebezpieczeństwo tkwi również w przeinwestowaniu i presji ekonomicznej, prowadzącej do zatarcia roli i genius loci ogrodu. Silne oddziaływanie negatywne
ma również presja przestrzenna, prowadząca do zagarniania coraz to większych terytoriów
kosztem powiązań widokowych, jak też samego historycznego ogrodu.
Aspekty prawne posiadające niejasne zapisy nie wpływają korzystnie na wrażliwą zieloną
strukturę, a nieuregulowane sprawy własnościowe czy procedury wpisu do rejestru
dodatkowo przyczyniają się do pogorszenia sytuacji.
Państwo polskie jest jednym z wielu, na które oddziaływały przemiany społeczno-gospodarcze i kulturowe po upadku komunistycznego bloku wschodniego. Ważne podkreślenia są liczne problemy powstające przez zachodzące transpozycje, dotyczące między innymi opieki nad zabytkami, w tym ogrodami zabytkowymi12. Od 1989 r. przeobrażenia
11

12

[Wg] L. Majdecki, Ochrona i konserwacja zabytkowych założeń ogrodowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993, s. 144-150.
Wartościowanie w ochronie i konserwacji zabytków, praca zbiorowa pod red. B. Szmygina, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej – PKN ICOMOS, Lublin 2012, passim.
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dotyczyły powstania nowych rozwiązań w systemie funkcjonowania urzędów konserwatorskich. W tym okresie następowały zmiany własnościowe, mające wpływ na zabytkowe
ogrody. Działający przez lata Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków został zlikwidowany, a na jego miejsce powołano Narodowy Instytut Dziedzictwa.
Raport Narodowego Instytutu Dziedzictwa z 2003 r. wskazywał, iż najbardziej zagrożone są zabytki, które utraciły swoją pierwotną funkcję. Są to założenia rezydencjonalne, wśród
których kapitalnego remontu wymagało: 38% dworów, 37% pałaców i aż 41% parków13. 13%
parków określono, iż są w stanie dobrym, 30% wymagało drobnych napraw, które w odniesieniu do zabytkowych założeń zieleni dotyczyło właściwych prac pielęgnacyjnych, 16% wymagało remontu zabezpieczającego, rozumianego jako podstawowe prace porządkowe związane
z oczyszczeniem terenu, usunięciami zniszczonego drzewostanu i posuszu oraz udrożnienia
występujących systemów wodnych. W raporcie zaznaczono, iż aż 41% parków wymaga kapitalnego remontu, czyli często pełnej rewaloryzacji. Raport NID z 2003 r. podaje 6139 parków
i 3138 cmentarzy, a w zestawieniu z 31.12.2012 r. odnaleźć można liczbę 7089 obszarów zieleni wpisanych do rejestru zabytków oraz 4389 cmentarzy objętych wpisem, co wskazuje na
zwiększenie zasobów zieleni obejmowanych ochroną14.
Wartościowa zieleń narażona jest na zagrożenia zarówno społeczne, ekologiczne, jak
i związane z uwarunkowaniami prawnymi oraz ekonomicznymi. Podstawowym problemem społecznym jest brak wiedzy na temat zabytkowego obiektu, a zagrożenia ekologiczne związane ze skażeniem środowiska wpływają niekorzystnie na stan zabytkowej
zieleni.
Osobną grupą problemów są warunki prawne związane z zawiłościami własnościowymi, jak też niekorzystnymi zmianami funkcjonalnymi. Zmiany własnościowe po II wojnie
światowej na terenach Polski dotyczyły wielu rezydencji i ogrodów. Polegały między innymi na parcelacji gruntów i wprowadzaniu zabudowy gospodarczej wraz z nowymi zabudowaniami tymczasowymi (często przy dworach powstawały zabudowania Państwowych Gospodarstw Rolnych lub fabryk).
Zagrożeniem dla substancji zabytkowej jest również posiadanie wielu właścicieli lub
brak gospodarza, co uniemożliwia podjęcie jakichkolwiek działań naprawczych. Inną grupą
zagrożeń jest nadmierne inwestowanie z wprowadzaniem nowej funkcji, czasem niedostosowanej do miejsca. Samowolne modernizacje i przebudowy, przy jednoczesnym braku profesjonalnej opieki nad zielenią, prowadzą do destrukcji obiektu. Często presja inwestorów
na urząd konserwatorski staje się katalizatorem nieporozumień i konfliktów. Ustawodawca
nie wprowadził zdecydowanych restrykcji w przypadku zaniedbań. Wpis w ewidencji chroniony jest jedynie zapisami w planie zagospodarowania przestrzennego, a wpis do rejestru
uzależniony jest od woli właściciela. Liczne procedury skutecznie zniechęcają do wpisów.
Na warunki ekonomiczne związane z historycznymi zespołami zieleni wpływ mają zanie13

14

Raport analizujący stan zabytków nieruchomych. Raport został opracowany w 2004 r. na podstawie
danych zgromadzonych przez wojewódzkich konserwatorów zabytków w 2003 r. http://www.nid.pl/
pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/rejestr-zabytkow/zestawienia-zabytkow-nieruchomych/
(dostęp: 1.06.2015).
http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/rejestr-zabytkow/zestawieniazabytkow-nieruchomych/ (dostęp: 1.06.2015).
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dbania powiązane z brakiem opieki ze strony właściciela, niewłaściwie prowadzone prace, często spotykana praktyka agresywnej zmiany funkcji, a co za tym idzie niebezpieczne
w swych skutkach przeinwestowanie. Często wpis do rejestru wiąże się z licznymi restrykcjami, brakiem środków na wsparcie w prowadzeniu działań naprawczych, dewastacjami,
rozkradaniem detali architektonicznych, nielegalnymi wyrębami, które przynoszą niepowetowane starty dla struktur historycznych ogrodów w Polsce.
Trudna często jest współpraca z urzędami konserwatorskimi, oparta na nakazach i żądaniach. Ustawodawca nie proponuje wielu możliwości pozytywnych narzędzi współdziałania z właścicielem, opartym na nagradzaniu, częściowej partycypacji w kosztach renowacji
czy utrzymania. Taki brak wsparcia często prowadzi do celowych pasywnych działań właścicieli, które mogą spowodować trwałą dewastację. Kolejnym elementem jest zanik wartości zabytkowego obiektu i wykreślenie go z rejestru.
3. Podsumowanie
Przez ostatnie lata wiele obiektów wartościowych uległo bezpowrotnemu zniszczeniu.
Pozostaje zadać pytanie, kto jest odpowiedzialny za zagrożenia związane z ogrodami historycznymi? Jaki wpływ na ich zachowanie i pielęgnację mają uwarunkowania ekonomiczne,
prawne, społeczne oraz ekologiczne? Czy istnieją możliwości rozwiązań dotyczących uwarunkowań prawnych, odnoszących się do „świętego prawa własności” właściciela zabytkowego ogrodu? Jakie mogą być wprowadzone w uwarunkowaniach planistycznych sposoby
ochrony widokowej zespołów zabytkowej zieleni? Jak zapewnić prawidłowy proces postępowania konserwatorskiego w przypadku zdegradowanych założeń? Czy istnieje możliwość przeprowadzania prawidłowego procesu ochrony ogrodów i sposobu ich wartościowania, określania zagrożeń oraz metod ich zapobiegania? W jakim stopniu współpraca oparta
na działaniu urzędu konserwatorskiego wpływa na stan obiektów zabytkowych? Czy społeczeństwo potrzebuje ogrodów zabytkowych?
Podsumowując, pozostaje zadać pytanie, czy nasze społeczeństwo stać na ich rewaloryzację, utrzymanie czy utracenie dziedzictwa w postaci ogrodów zabytkowych?
Te i wiele innych pytań nasuwa się, gdy obserwujemy stan zachowania ginącego na naszych oczach dziedzictwa.

REFERENCES/LITERATURA
[1] Hodor K., Ogrody klasztorne i ich rola w kształtowaniu tkanki urbanistycznej miasta
Krakowa, „Czasopismo Techniczne” 6-A/2012, p. 57-64.
[2] Hodor K., Podmiejskie rezydencje dworsko-ogrodowe w kształtowaniu krajobrazu mikroregionu Rowu Krzeszowickiego, Monografia 397, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2011, p. 49.
[3] Hodor K., Zieleń i ogrody w krajobrazach miast (do XVIII w.), cz. 1, „Czasopismo Techniczne” 6-A/2012, p. 7-16.

138
[4] Majdecki L.,Ochrona i konserwacja zabytkowych założeń ogrodowych, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 1993.
[5] Mitkowska A., Kalwarie Polskie, Ossolineum, Wrocław 2003.
[6] Mitkowska A., Kalwaria Kaszubska i park Przebendowskich w Wejherowie, Kraków
2000.
[7] Mitkowska A., Rozważania o wartościowaniu ogrodów zabytkowych dla ich ochrony
i konserwacji, [in:] Wartościowanie w ochronie i konserwacji zabytków, (ed.) B. Szmygin, Warszawa–Lublin 2012, p. 221.
[8] Mitkowska A., Łakomy K. Hodor K., Historia ogrodów europejskiego kręgu kulturowego, część II. Od manieryzmu do końca XIX wieku, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2012.
[9] Murzyn-Kurpisz M.A., Barbarzyńca w ogrodzie? Dziedzictwo kulturowe widziane
z perspektywy ekonomii, Zarządzanie Publiczne, No. 3(13)/2010.
[10] Siewniak M., Mitkowska A., Tezaurus sztuki ogrodowej, Warszawa 1998.
[11] Wartościowanie w ochronie i konserwacji zabytków, praca zbiorowa pod red. Bogusława Szmygina, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej – PKN ICOMOS, Lublin 2012.
[12] Wytwicki M.T., Kryteria oceny wartości zabytkowej obiektów architektury jako podstawa wpisu do rejestru zabytków, Ochrona Zabytków, No. 1, 2007, p. 77-98.
[13] Zachariasz A., Zieleń jako współczesny czynnik miastotwórczy ze szczególnym
uwzględnieniem roli parków publicznych, Kraków 2006.
[14] Karta Florencka, http://www.nid.pl/upload/iblock/9b1/9b13bc019894c7975620590ae56f9641.pdf (access: 1.09.2015).
[15] http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/rejestr-zabytkow/zestawienia-zabytkow-ruchomych/ (access: 20.12.2015).

139

Ill. 1. Franciscans garden in Krakow (photo by K. Hodor, 2015)
Il. 1. Ogrody franciszkanów w Krakowie (fot. K. Hodor, 2015)
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Ill. 2. Royal Gardens in Łazienki Królewskie, Bad Muskau, Wawel, Wilanów (photo by K. Hodor)
Il. 2. Ogrody Królewskie: Łazienki Królewskie, Mużaków, Wawel, Wilanów (fot. K. Hodor)
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Ill. 3. Calvary on St. Anna hill (photo by K. Hodor)
Il. 3. Kalwaria na Górze św. Anny (fot. K. Hodor)

Ill. 4. A residence in Dobra, Opolskie voivodeship (photo by K. Hodor)
Il. 4. Rezydencja w Dobrej, woj. opolskie (fot. K. Hodor)
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Abstract
The adaptation of old walls to provide green spaces is characteristic of the 19th century and is related
to the process of the expansion of towns with fortified walls. In those times, green spaces were
commonly established in place of demolished fortifications, thus becoming an inseparable element
of the urban structure of the towns. Points which require further study include their origins and
transformations, their characteristic form resulting from their location within towns, composition
and major functions. The evaluation of old walls used as green spaces using a spatial and functional
approach, and also with reference to their historical and cultural aspects, makes it possible to define
their place and role in shaping of the landscapes of towns in the 19th century.
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Streszczenie
Powstanie plant, jednego ze specyficznych rodzajów publicznych terenów zieleni, związane jest
z XIX-wiecznym procesem wielokierunkowej przebudowy historycznych miast posiadających w ich
granicach fortyfikacje. Planty były w tym okresie powszechnie tworzone na miejscu wyburzonych obwarowań, na stałe wpisując się w strukturę urbanistyczną ówczesnych miast. Na tym tle poznania wymagają: ich geneza i przemiany, charakterystyczna forma, wynikająca z położenia w przestrzeni ówczesnych miast, kompozycja, a także wiodące funkcje, jakie pełniły w danym okresie. Ocena wartości
w ujęciu przestrzenno-funkcjonalnym i wizualnym, a także w odniesieniu do aspektów historycznych
i kulturowych, pozwala określić ich miejsce i rolę w kształtowaniu krajobrazu miast XIX w.
Słowa kluczowe: planty, publiczne tereny zieleni, fortyfikacje, miasto, XIX wiek
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1. Introduction
The reconstruction of towns in the 19th century, conditioned by political, economic
and social transformations, forced their expansion, due to the shortage of space within
their old-town parts, which were surrounded by fortified walls. The direction of the
transformations provided for the presence of green areas in the process of the ever
changing urban structure of towns, and the green spaces around old walls took on
a new role. These green spaces, commonly established in the vicinity of demolished
fortifications, became a characteristic element of a number of European towns, not only
due to their location and spatial form, but also their varied functions. Their place and role
in shaping the landscapes of towns in the 19th century are extremely valuable, and deserve
detailed evaluation and recognition.

2. Purpose, scope of study, research status
The problems discussed here include issues concerning the establishment, from the
break of the 18th /19th century, of green spaces in towns with fortifications in their structure,
related to the presence of medieval or modern fortified walls which were demolished.
This article is a review summarizing the origins and development of green spaces around
old defensive walls in the 19th century, describing their characteristic features and major
functions. The purpose of the study is to present the role of these green areas in shaping
the landscapes of the towns of that day using a spatial, functional and aesthetic approach.
Its scope includes the review and analysis of information surounding these green spaces in
selected European countries – Germany, Austria, Luxembourg and Poland.
In Polish literature, there are very few publications on the history of green spaces
established in various European states in the 19th century. The publications focus on the
history of garden art: G. Ciołek (1954), I. Bińkowska (1991, 2006, 2013), B. Stępniewska
(1996), L. Majdecki (2008), K. Rozmarynowska (2011), and they include the description of
the origins, development and brief characteristics of selected examples of these green spaces
in Poland and other countries in Europe. Some information was included in publications
concerning urban design in connection with defensive construction in particular:
T. Tołwiński (1947), J. Bogdanowski (1993), as well as the shaping and expansion of towns
in the 19th century accompanied by “greening” them: T. Tołwiński (1948, 1963), S. Giedion
(1968), W. Ostrowski (2001). A study of considerable significance is the publication by
E. André (1879) on the classification and characteristics of green areas, as well as certain
articles in German which include descriptions, cartographic and iconographic material
related to green spaces from various periods of their development including urban
transformations of towns in the 19th century: A. Hoffmann (1904), J. Stübben (1907),
R. Wurzer (1974), W. Volk (1978), M. Ritter (2007). Publications by W.M. Johnson (1983),
H. Koryna (1992), M. Pippal (2001) are a source of information on the Vienna Ring, one
of the most famous European green spaces created on old fortifications. Publications
concerning such green spaces created in the 19th century on Poland mainly include
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monographs. The green space in Kraków, the Planty park, is described most thoroughly
by – F. Klein (1911), J. Dobrzeniecki (1955), J. Bogdanowski (1997, 2000), just as Planty in
Wrocław (publications of I. Bińkowska).

3. Green spaces on old fortifications – origins and development
Green spaces on old fortifications are a type of garden established mainly in the 19th
century as a result of the transformation of medieval or modern fortifications surrounding
the oldest parts of towns. Their original name, “plantations”, whose abbreviated form,
“planty”, has been adopted in Polish nomenclature to name these green areas created
in the place of former fortifications, originates from “planting” – leveling the elements
comprising fortifications. The activities included leveling ramparts and backfilling moats1.
At the end of the 18th century, defensive structures surrounding numerous towns started to
lose their military significance. Former fortifications were partly damaged, e.g. as a result
of the Napoleonic Wars2. Green spaces on old fortifications were intensively developed
and diversified in the 19th century, when many towns were forced to reconstruct their
urban structure and faced the need to acquire new areas to expand into3. The expansion
of towns was possible following the liquidation of these fortified walls, which at the same
1

2

3

F. Klein, Planty krakowskie, Wydawnictwo Towarzystwa Ochrony Piękności Krakowa i Okolicy,
Kraków 1911, p. 13; M. Siewniak, A. Mitkowska, Tezaurus sztuki ogrodowej, Rytm, Warszawa
1998, p. 191. In German, this type of green area is called Wallstrasse, Wallanlage, Ring-Promenade,
Ringstrasse, Prachtstrasse etc., which is visible in the names of the numerous green spaces on
old fortifications described in J. Stübben’s publication. J. Stübben, Der Städtebau, Handbuch der
Architektur, begründet von E. Schmitt in Darmstadt, Teil 4: Entwerfen, Anlage und Einrichtung der
Gebäude, 9. Halbband, 3. Auflage, Alfred Körner Verlag, Stuttgart 1907, p. 322-329; M. Siewniak,
A. Mitkowska, op. cit., p. 191; C. Steenbergen, W. Reh, Metropolitan Landscape Architecture.
Urban parks and landscapes, THOTH Publisher, Bussum 2011, p. 390.
The destruction ordered by Napoleon was to facilitate expansion into the East of Europe. T. Tołwiński,
Urbanistyka, t. II: Budowa miasta współczesnego, Skład Główny Trzaska, Evert i Michalski,
Warszawa 1948, p. 26.
The expansion was a consequence of growing populations in towns, developing industry, which was
finding its way into the towns, lack of space to develop new functions and, as a consequence, the
unfavorable effects of industrialization, and the necessity to improve sanitary and hygienic conditions.
J. Stübben, op. cit., p. 307-308; T. Tołwiński, op. cit., p. 12-26; W. Ostrowski, Wprowadzenie do
historii budowy miast: ludzie i środowisko, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa
2001, p. 51. Among the most urgent needs was the need to reestablish the inhabitants of towns’ contact
with nature, as a consequence of growing social expectations, related to the necessity to improve
their living standards. K. Kimic, Dziewiętnastowieczny park publiczny jako element uzdrowienia
miast, [in:] Architektura i technika a zdrowie, K. Gerlic (ed.), Zakład Graficzny Politechniki Śląskiej,
Gliwice 2004, p. 102-103; Kimic K., Tereny zieleni jako czynnik decydujący o poprawie warunków
bytowania w mieście na przykładzie wybranych koncepcji urbanistycznych XIX i początku XX wieku,
[in:] K. Gerlic (ed.), Architektura i technika a zdrowie, Materiały III Sympozjum, Zakład Graficzny
Politechniki Śląskiej, Gliwice 2005, p. 110-111.
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time coincided with the growth of the idea to fill towns with greenery and to create public
gardens where their inhabitants could relax4. At that time, solutions which combined
green areas into systems which were coherent in terms of their function and composition
were promoted. The spaces of land recovered as the walls were pulled down, earthworks
were leveled and moats were backfilled, were a perfect place to establish attractive alleys
and gardens and squares alongside, jointly forming a structure which in Polish is called
“planty”.
The establishment of green spaces on old fortifications covered a number of activities,
and the entire process was usually complex. The speed of change was influenced by the
formal arrangements of the authorities concerning the decisions about the need to create
such green spaces, the acquisition of the relevant land (it required, among other things,
transferring ownership from military to municipal, purchasing land etc.)5 and funds.
The execution of projects required preparing detailed designs and a comprehensive
approach in terms of interference in the urban structure of the immediate environment;
whereas field works and construction were complicated and time-consuming (they took
up to a dozen or even several dozen years)6. The effects of this long-lasting, multi-stage
process was the establishment of many green spaces in fragments, and due to scarce
funds, investments were executed in part, while some of them have not even started7.
Original concepts were modified, and in the following years the scope of investment
underwent changes.

4. Spatial form and composition
4

5

6

7

K. Kimic, Dziewiętnastowieczny park publiczny jako element uzdrowienia miast, [in:] Architektura
i technika a zdrowie, K. Gerlic (ed.), Zakład Graficzny Politechniki Śląskiej, Gliwice 2004, p. 103105; K. Kimic, Miejsce i rola publicznych terenów zieleni w kształtowaniu przestrzeni polskich miast
XIX wieku (The role of public greenery in 19th century’s Polish cities), “Czasopismo Techniczne”,
6-A/2012, p. 112.
This brought about many conflicts. K. Rozmarynowska, Ogrody odchodzące…? Z dziejów gdańskiej
zieleni publicznej 1708-1945, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2011, p. 91; A situation occurred in
Wrocław, where a dispute related to ownership between the military and municipal authorities lasted
several years (from 1807 to 1812). I. Bińkowska, op. cit., s. 105.
In the case of the green space in Królewiec, for instance, this period was from 1848 to 1916. In
Elbląg, the first permit for the demolition of the fortifications was issued in 1773, but the green space
was ready only in the middle of the 19th century. K. Rozmarynowska, op. cit., p. 91. In the case
of Bremen or Würzburg, work commenced about 1800 and ended only at the end of the century.
L. Majdecki, Historia ogrodów, Vol. 2: Od XVIII wieku do współczesności, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2009, p. 332-333.
The plan for developing the green space on old fortifications in Mannheim prepared by F.L. Sckell
in 1800 and approved for execution a year later was never launched; In Leipzig, the plan by
F.C. Daute of 1810 was completed only along a small section and only in the second half of the 19th
century was another project executed. This was developed in 1857 by P.J. Lenne. I. Bińkowska,
Promenada Wrocławska. Geneza powstania i pierwsze lata istnienia, Roczniki Sztuki Śląskiej,
t. XV, M. Hermansdorfer, P. Łukaszewicz (ed.) Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Wrocławska
Drukarnia Naukowa, Wrocław 1991, p. 116-117.
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Many factors influenced the spatial form and composition of the green spaces on old
fortifications. Their general layout, length, width and internal divisions directly resulted
from the range and shape of the former fortifications. Whereas different types of
fortified walls, characteristic for specific historic periods, gave different possibilities for
development.
Medieval fortified town walls, adjacent to old town areas, were usually compact and
narrow; only a few of them survived until the 19th century in their full layout surrounding the
town. The green spaces created in their place were characterised by a compact, linear layout,
rarely closed in the form of a full ring. The Planty park in Kraków is an exception. Similar
plans were also developed for Braunschweig, or Koszalin. In most cases, promenades were
created only along a fragment of a former ring. The layout was not continuous, composed of
one or several sections of various lengths. The layouts of modern fortifications, mainly from
the 16th-19th centuries, were more developed in terms of form and width, and combined
solutions characteristic of bastion-shaped, pincer-shaped and polygonal structures8. They
included increasingly wide rings, more distant from the old-town areas, and accompanied
by extensive external foregrounds. The green spaces on old fortifications established
in their place had an expanded form, and their width varied along their entire length.
Irrespective of these specificities, in most cases, the projects implemented covered only
a part of the ring – this is how the green spaces in Glogau, Metz, Aachen, Liegnitz, Rostock
or Brünn were shaped. The layout in Mainz and the Czech town of Brno is characterised
by a certain degree of fragmentation. In places where the old-town neighboured
a river, part of the green belt functioned as a boulevard (Würzburg, Vienna Ring, one of the
rings in Cologne).
A distinguishing feature of these green spaces on old fortifications is their varying width
along specific sections, occurring to a varying extent in the more extensive buildings and
structures. Compact medieval fortifications allowed the creation of narrow green spaces,
dominated by alleys with planted trees, which filled the space almost entirely. Such a layout
was developed for Szegedin in Hungary and Dortmund in Germany9. In Düsseldorf, the
green spaces on old fortifications created at the turn of the 19th century had the form of
a straight promenade one kilometer long (Ill. 1). It occupied a narrow belt of fixed width,
with rows of trees on both sides of a regular water canal created where the moats had been10.
The composition of these green spaces depended on the time of their construction and
the urban structure of the neighbouring old-town area, whose main traffic routes imposed
8

9
10

In Poland, from the end of the 18th and in the 19th century, the authorities in all of the partitions aimed
at creating and extending defensive walls, which is why there is a number of forms of fortification
in the environment. T. Tołwiński, op. cit., p. 26; J. Bogdanowski, Krajobraz warowny XIX i XX w.
– dzieje i rewaloryzacja, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 1993, p. 25, 48-51.
J. Stübben, op. cit., p. 253-261.
This solution was completed very quickly, according to the plan from the beginning of the 19th
century, and by 1804 all the trees were planted. M. Ritter, Maximilian Friedrich Weyhe 1775-1846.
Ein Leben für die Gartenkunst, Droste Verlag GmbH, Düsseldorf 2007, p. 273; R. Wurzer, Die
Gestaltung der deutschen Stadt im 19. Jahrhundert, [in:] L. Grote (ed.), Die deutsche Stadt im 19.
Jahrhundert. Stadtplanung und Baugestaltung im industriellen Zeitalter. Studien zur Kunst des
neunzehnten Jahrhunderts, Band 24, Prestel-Verlag, München 1974, p. 11-12.
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certain spatial divisions. This rule is visible in the Vienna Ring transport network, when
in 1858-1859, a 53-metre wide ring route, with 4 to 5 rows of planted trees along which
important buildings and public spaces were planned to be built, was created (Ill. 2)11. Its
grand and functional layout was emphasized by the boulevards, parks, squares and
monuments along it12.
The large promenade in Cologne, with a length of 6 kilometers and 35 meters wide,
crossed by the extended streets of the old town and complemented by diagonal paths, was
shaped in a similar way. The paths were directed towards important spatial elements,
whereas the parks and squares were a supplement, creating a coherent, green structure with
the buildings13. The majority of green spaces on old fortifications created in place of modern
fortifications immediately acquired a complex layout. The green belt in Luxembourg,
built in 1871, is an example (Ill. 3). Radially oriented streets coming out of the town centre
introduced a division into small gardens, each one slightly different – a botanical garden,
a public garden around one of the buildings, a public garden with an art gallery and the
building of the Luxembourg Red Cross, a garden free of any architectural objects and an
outer garden with a hospital14.
At the beginning of the 19th century, green spaces were poorly developed and dominated
by straight-lined roads, which were bent where they intersected with transverse roads, not
led in a curve. This rule is presented in J.F. Knorr’s design developed in 1813 for the Wrocław
Promenade. It became more diverse after 1821, which made it more similar to a landscape
park15. In the case of the Planty park in Kraków, the first design executed in 1820-1830 under
the supervision of F. Radwański (the elder) was also based on a regular layout of roads planted
with trees and complemented only by lawns, as shown in the plan of 1850 (Ill. 4a)16. The area
was later expanded, which made it look more like a park. The reconstruction in the second
half of the 19th century, executed by B. Malecki, left only the central walking alley from the
previous layout, and a number of side alleys were marked out, transforming the green belt into
a beautiful park with interior landscapes (Ill. 4b)17.
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R. Wurzer, op. cit., p. 16-17; W.M. Johnson, The Austrian Mind. An Intellectual and Social History
(1848-1938), University Press Group Ltd, California 1983, p. 147; M. Pippal, A short History of Art
in Vienna, Verlag C.H. Beck, München 2001, p. 141.
L. Majdecki, op. cit., p. 343-344; K. Rozmarynowska, op. cit., s. 94.
R. Wurzer, op. cit., p. 18; C. Steenbergen, W. Reh, op. cit., s. 390.
E.André, L’Art des jardins. Traité général de la composition des parcs et jardins, G. Masson, Paris
1879, p. 777-781; L. Majdecki, op. cit., p. 340-341.
I. Bińkowska, Leksykon zieleni Wrocławia, Via Nova, Wrocław 2013, s. 106-107, 123.
F. Klein, op. cit., p. 15-17; J. Dobrzeniecki, op. cit., p. 11-17.
J. Dobrzeniecki, op. cit., s. 17-19. Due to transformations in successive decades of the 19th and
20th centuries, the Planty in Kraków presently form a garden with a geometrical and “loose” layout,
characterized by a number of interior landscapes and style-related layers. J. Bogdanowski (ed.),
Parki i ogrody Krakowa w obrębie plant z plantami i Wawelem, Katalog parków i ogrodów w Polsce,
T. 1, Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu, Narodowa Instytucja Kultury, Warszawa 1997,
p. 472.
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The composition of the green space in Kraków reflected the rules of 19th century garden
art, which included two basic forms: the promenade and landscape park18. The main alley,
planted with trees, formed the central space. These appeared singly, located along the border
of the old-town (as in the green space in Frankfurt am Main) or were situated centrally (the
Planty park in Kraków or in Metz). To make transport more orderly, a layout with a second
alley, located outside the former fortifications, was developed19. This ran parallel to the
first one, or copied the arrangement of the outer border of the fortified walls (Hamburg,
Leipzig, Luxembourg). Squares were located at intersections, or where the roads were
wider. Landscape gardens of different forms were used in green spaces of greater width.
Narrower spaces of land were complemented with conservative compositions, limiting the
layout to the introduction of occasional green elements allowed to grow loosely between
the two alleys (Königsberg, Metz). Another variant provided for creating a landscape on
one side of the single alley (the green belt in Frankfurt am Main) or on both sides (Aachen).
The green spaces with a large and varied width were most developed, which allowed the
creation of complex park compositions with a promenade. A single green space could
feature different solutions. The one in Leipzig was formed in the wider sections of the
former fortifications20, landscape scenery was introduced in Frankfurt am Main 21, whereas
the complex composition of the ring in Hamburg served the creation of a botanical garden
and the organisation of gardening exhibitions22. The model green space in Bremen was built
in the style of an English park, taking advantage of the varied natural topography, open
landscaping, and creating picturesque garden interiors (Ill. 5)23.
The composition of green spaces on old fortifications referred to elements characteristic of
landscape parks. The remains of the former defensive walls were adapted for decorative
and utilitarian functions (towers, gates) and new public utility facilities were built. Pavilions,
leisure equipment, sculptures and monuments were introduced. The arrangement of roads
with a main alley was in some cases extended by a system of softly marked outer paths. The
varied natural topography led to attractive solutions, and the evidence of the existence of
former structures enabled smaller, internal gardens of varying sizes to be created, as well as
views both externally and internally. The variety of these natural elements were used, their
type adjusted to the spatial possibilities of a specific space. The structure of plant elements
included trees and bushes of different sizes, grassy areas and decorative floral forms located
in special places. The presence of water-referring elements was an additional advantage,
while the proximity of a river made it possible to build a boulevard. In such cases moats were
replaced with ponds or water channels.
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I. Bińkowska, op. cit., p. 116.
J. Stübben, op. cit., p. 249-251.
W. Volk, Leipzig. Historische Strassen und Plätze heute, Bauakademie der DDR. Inst. für Städtebau
und Architektur, VEB Verlag für Bauwesen, Berlin 1978, p. 177, 196.
A. Hoffmann, Hygienische und soziale Betätigung deutscher Städte auf den Gebieten des Gartenbaus,
Druck von August Babel, Düsseldorf 1904, p. 207.
Ibidem, p. 220-222.
J. Stübben, op. cit., p. 249-252; A. Hoffmann, op. cit., p. 123-124; R. Wurzer, op. cit., p. 12.
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5. Functions
In the 19th century, green spaces built on old fortifications became recognizable elements
of the urban structure of towns formerly surrounded by defensive walls. The spaces had
important functions which influenced the shape of the urban solutions, conditioned the
direction in which the towns developed and transformed spatially. They made it possible to
expand the old-town, which ensured continuity of composition. Their location between the
old-town (internal) part and the new (external) part made them a connecting link between
the two elements. At the same time, they supported the protection and exposition of the
historical part, clearly setting out its limits. In the process of the development of towns in
the 19th century, they were the elements which ordered the urban structure and loosened the
tight structure of buildings. They allowed the development of functional, mainly transportrelated, links between individual areas and ensured the collision-free flow of users in both
directions, as well as access to both parts of towns.
The green spaces built on old fortifications also had aesthetic functions, due to their
clear spatial structure and the presence of well-tended greenery which created beautiful
compositions. Decorative values determined their grandness. “Planty” became one of the
ways of “beautifying” towns. They raised the prestige of a given region, together with the
accompanying, highly important public utility facilities.
The natural function of green spaces built on old fortifications was valued. The spaces
created there where there had been no greenery had a direct influence on the improvement
of living conditions in the towns. The role increased when they became elements of more
complex systems with intimate gardens, public parks and squares. Introducing greenery into
towns was seen in the 19th century as one of the ways of healing them and counteracting
the negative effects of industrialization. The green spaces also had health and hygienic
functions.
They also played an invaluable social role. “Planty” were among the first publicly accessible
municipal gardens. They were a place to take a walk and come into contact with nature, and to
take advantage of one of the many available forms of recreation.

6. Summary
The role of the location of green spaces built on old fortifications in shaping the
landscapes of many European towns in the 19th century should be rated very highly due to
several important aspects.
As one of the first forms of public gardens, they were considered objects which cocreated the urban structure of the towns of those days in the process of their expansion and
development. They were treated on par with other elements (streets, squares, even buildings
or structures) and had a significant impact on the ordering of the spatial structure of the
towns, making it “looser”. The green spaces built on old fortifications, as well as other green
areas developed in the 19th century, were considered one of the factors for urban growth.
They have since become inseparable elements of the towns’ landscapes. The conscious
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inclusion of green spaces built on old fortifications into the process of the reconstruction
of towns which faced many spatial and functional problems demonstrated the modernity of
the urban development, which valued the role of green areas in healing run down systems.
This attitude of being open to new ideas was, at the same time, a manifestation of the desire
to improve urban living conditions by introducing more greenery. In subsequent decades of
the 19th century, the role of the green spaces built on old fortifications continued to increase,
and the range of their functions in spatial, functional and social terms became more valued.
These spaces have become a characteristic feature of many urban landscapes. Today,
they link the past with the present. Taking all the above described values into account, it
would be reasonable to have these special green areas protected: from maintaining their
spatial form, resulting from the layout of the demolished fortifications, through preserving
the features of their composition, to adapting them to new functions, while maintaining their
historical value. The values of the green spaces built on old fortifications should be upheld
and developed so that they are not lost, today or in the future.

152
1. Wstęp
Przebudowa miast w XIX w., uwarunkowana przemianami politycznymi, gospodarczymi i społecznymi, oznaczała ich rozwój na zewnątrz, wymuszony był brakiem miejsca w granicach otoczonych fortyfikacjami części staromiejskich. Kierunki przekształceń uwzględniały obecność terenów zieleni w procesie przemian struktury urbanistycznej
miast, a wyjątkową rolę w tym zakresie odegrały planty. Powszechnie tworzone na miejscu burzonych obwarowań, stały się elementem charakterystycznym dla wielu miast europejskich nie tylko ze względu na ich położenie i formę przestrzenną, ale także różnorodne
funkcje. Ich miejsce i rola w kształtowaniu krajobrazu miast XIX w. są niezwykle cenne,
wymagają rozpoznania i poddania ocenie.

2. Cel, zakres opracowania, stan badań
Poruszana problematyka obejmuje zagadnienia tworzenia od przełomu XVIII i XIX w.
plant powstających w miastach o tradycjach warownych, związanych z obecnością w ich
strukturze średniowiecznych i nowożytnych fortyfikacji, które wyburzano. Publikacja ma
charakter przeglądowy, przybliża genezę i rozwój plant w XIX w., poznanie ich cech charakterystycznych i wiodących funkcji pełnionych w tym czasie. Celem opracowania jest
przedstawienie roli tych terenów zieleni w kształtowaniu krajobrazu ówczesnych miast
w ujęciu przestrzennym, funkcjonalnym i estetycznym. Zakres dotyczy zbioru, przeglądu
i analizy informacji o plantach wybranych krajów europejskich – Niemiec, Austrii, Luksemburga i Polski.
W literaturze polskiej wymienić można nieliczne publikacje dotyczące historii plant
powstających w różnych krajach Europy w XIX w. Są to pozycje z zakresu historii sztuki ogrodowej: G. Ciołek (1954), I. Bińkowska (1991, 2006, 2013), B. Stępniewska (1996),
L. Majdecki (2008), K. Rozmarynowska (2011), obejmujące przedstawienie genezy, rozwoju i krótkiej charakterystyki wybranych przykładów plant z Polski i/lub innych krajów
Europy. Pewien zakres informacji zawarto w publikacjach z zakresu urbanistyki, związanych z budownictwem obronnym: T. Tołwiński (1947, 1948), J. Bogdanowski (1993),
jak również kształtowania i rozbudowy miast w XIX w. przy udziale roślinności: T. Tołwiński (1948, 1963), S. Giedion (1968), W. Ostrowski (2001). Ważne miejsce zajmuje pozycja E. André (1879), dotycząca klasyfikacji i charakterystyki terenów zieleni, a także
te publikacje niemieckojęzyczne, które zawierają opisy, materiał kartograficzny i ikonograficzny plant z różnych okresów ich rozwoju na tle przemian urbanistycznych miast
w XIX w.: A. Hoffmann (1904), J. Stübben (1907), R. Wurzer (1974), W. Volk (1978),
M. Ritter (2007). Pozycje: W.M. Johnson (1983), H. Koryna (1992), M. Pippal (2001) są
źródłem informacji o Ringu Wiedeńskim, jednym z najbardziej znanych obiektów europejskich. Publikacje dotyczące plant tworzonych w XIX w. na ziemiach polskich obejmują
przede wszystkim opracowania monograficzne. Najszerzej przedstawione są Planty Krakowskie – F. Klein (1911), J. Dobrzeniecki (1955), J. Bogdanowski (1997, 2000), oraz we
Wrocławiu (wymienione już publikacje I. Bińkowskiej).
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3. Planty – geneza i rozwój
Planty stanowią rodzaj ogrodów powstających przede wszystkim w XIX w. na skutek
przekształceń średniowiecznych lub nowożytnych fortyfikacji, otaczających staromiejskie rejony miast. Ich pierwotna nazwa „plantacje”, których skróconą formę „planty” przyjęto w polskim nazewnictwie dla terenów zieleni tworzonych na miejscu dawnych obwarowań, wywodzi się od „plantowania”, czyli niwelacji elementów tworzących fortyfikacje.
Działania te obejmowały zniesienie wałów i zasypanie fos, połączone z burzeniem murów
obronnych1. W końcu XVIII w. konstrukcje obronne otaczające wiele miast zaczęły zatracać znaczenie militarne. Część dawnych obwarowań uległo zniszczeniu np. na skutek działań wojen napoleońskich 2. Intensywny rozwój i różnicowanie plant przypada na XIX w., gdy
wiele miast zmagało się z koniecznością przebudowy ich struktury urbanistycznej i potrzebą pozyskania nowych terenów na rozbudowę3. Likwidacja fortyfikacji umożliwiała ich powiększenie, co jednocześnie zbiegło się w czasie z rozwojem idei wprowadzania do miast
roślinności i tworzenia publicznych terenów zieleni służących wypoczynkowi4. W tym samym czasie promowano rozwiązania, w których starano się łączyć miejskie tereny zieleni
1

2

3

4

F. Klein, Planty krakowskie, Wydawnictwo Towarzystwa Ochrony Piękności Krakowa i Okolicy,
Kraków 1911, s. 13; M. Siewniak, A. Mitkowska, Tezaurus sztuki ogrodowej, Rytm, Warszawa
1998, s. 191. W języku niemieckim dla określenia tego rodzaju terenów zieleni stosowane są do dziś
zamiennie nazwy: Wallstrasse, Wallanlage, Ring-Promenade, Ringstrasse, Prachtstrasse i inne, co
obrazują nazwy licznych przykładów plant zawarte w publikacji J. Stübben, Der Städtebau, Handbuch der Architektur, begründet von E. Schmitt in Darmstadt, Teil 4: Entwerfen, Anlage und Einrichtung der Gebäude, 9. Halbband, 3. Auflage, Alfred Körner Verlag, Stuttgart 1907, s. 322-329;
M. Siewniak, A. Mitkowska, op. cit., s. 191; C. Steenbergen, W. Reh, Metropolitan Landscape Architecture. Urban parks and landscapes, THOTH Publisher, Bussum 2011, s. 390.
Destrukcje dokonywane na rozkaz Napoleona miały ułatwić ekspansję na wschód Europy. T. Tołwiński, Urbanistyka, t. II: Budowa miasta współczesnego, Skład Główny Trzaska, Evert i Michalski,
Warszawa 1948, s. 26.
Było to uwarunkowane wzrostem populacji mieszkańców, rozwojem przemysłu wprowadzanego do
miast, brakiem powierzchni dla rozwoju nowych funkcji, a w efekcie niekorzystnych następstw doby
industrializacji, a także koniecznością poprawy warunków sanitarnych i higienicznych. J. Stübben,
op. cit., s. 307-308; T. Tołwiński, op. cit., s. 12-26; W. Ostrowski, Wprowadzenie do historii budowy
miast: ludzie i środowisko, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001, s. 51.
Wśród naglących była też potrzeba odnowy kontaktu mieszkańców miast z przyrodą, jako następstwo
narastających oczekiwań społecznych związanych z koniecznością poprawy warunków ich życia.
K. Kimic, Dziewiętnastowieczny park publiczny jako element uzdrowienia miast, [w:] Architektura
i technika a zdrowie, K. Gerlic (red.), Zakład Graficzny Politechniki Śląskiej, Gliwice 2004, s. 102103; Kimic K., Tereny zieleni jako czynnik decydujący o poprawie warunków bytowania w mieście
na przykładzie wybranych koncepcji urbanistycznych XIX i początku XX wieku, [w:] K. Gerlic (red.),
Architektura i technika a zdrowie, Materiały III Sympozjum, Zakład Graficzny Politechniki Śląskiej,
Gliwice 2005, s. 110-111.
K. Kimic, Dziewiętnastowieczny park publiczny jako element uzdrowienia miast, [w:] Architektura
i technika a zdrowie, K. Gerlic (red.), Zakład Graficzny Politechniki Śląskiej, Gliwice 2004, s. 103105; K. Kimic, Miejsce i rola publicznych terenów zieleni w kształtowaniu przestrzeni polskich miast
XIX wieku (The role of public greenery in 19th century’s Polish cities), „Czasopismo Techniczne”,
6-A/2012, s. 112.
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w systemy spójne funkcjonalnie i kompozycyjnie. Pasy przestrzeni odzyskane po zburzeniu
murów, niwelacji wałów ziemnych i zasypaniu fos stanowiły doskonałe miejsca dla lokalizacji reprezentacyjnych alei i towarzyszących im ogrodów, skwerów i placów, tworzących
wspólnie formę plant.
Powstanie plant uwarunkowane było licznymi działaniami służącymi realizacji tych
obiektów, a proces ten był zazwyczaj złożony. Na tempo przemian wpływały formalne decyzje władz obejmujące skrystalizowanie potrzeb stworzenia plant, pozyskania miejsc pod
ich budowę (wymagały m.in. przeniesienia własności z władz wojskowych na miejskie, wykupu terenów)5 oraz funduszy. Realizacja wymagała opracowania szczegółowych projektów i kompleksowego podejścia związanego z ingerencją w strukturę urbanistyczną otoczenia, a prace terenowe i budowa były skomplikowane i zajmowały długi czas (od kilku
czy kilkunastu do kilkudziesięciu lat)6. Ten długotrwały wieloetapowy proces sprawiał, iż
znaczną liczbę plant realizowano fragmentami, z braku funduszy inwestycje wdrażano częściowo, a niektóre nigdy nie powstały7. Pierwotnie opracowane koncepcje przekształcano
lub w kolejnych latach zmieniano zasięg realizacji.

4. Forma przestrzenna i kompozycja
O formie przestrzennej i kompozycji plant decydowało wiele czynników. Ogólny ich
układ wynikał bezpośrednio z zasięgu i kształtu istniejących przed ich powstaniem fortyfikacji. Ich typy, charakterystyczne dla poszczególnych okresów historycznych, dawały jednocześnie odmienne możliwości zagospodarowania plant.
Średniowieczne fortyfikacje murowane miast warownych, przylegające do części staromiejskiej, miały zazwyczaj zwartą formę i małą szerokość i tylko nieliczne przetrwały
do XIX w. w pełnym układzie obiegającym miasto. Powstające na ich miejscu planty charakteryzował zwarty liniowy układ, jednak rzadko zamknięty w formie pełnego pierście5

6

7

Na tym polu często dochodziło do konfliktów. K. Rozmarynowska, Ogrody odchodzące…? Z dziejów gdańskiej zieleni publicznej 1708-1945, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2011, s. 91. Sytuacja
taka miała miejsce we Wrocławiu, gdzie spór o własność między władzami wojskowymi i miejskimi
trwał przez kilka lat (od 1807 do 1812 r.). I. Bińkowska, op. cit., s. 105.
Przykładowo, okres ten w przypadku plant w Królewcu trwał od 1848 do 1916 r., w Elblągu pierwsze pozwolenie na rozbiórkę obwarowań wydano już w 1773 r., ale tworzenie plant zakończono
w połowie XIX w. K. Rozmarynowska, op. cit., s. 91. W przypadku Bremy czy Würzburga prace
rozpoczęte około 1800 r. ukończono dopiero pod koniec wieku. L. Majdecki, Historia ogrodów, T. 2:
Od XVIII wieku do współczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 332-333.
Projekt zagospodarowania plant w Mannheim, opracowany przez F.L. Sckella w 1800 r. i zatwierdzony do realizacji rok później, nigdy się jej nie doczekał; w Lipsku projekt F.C. Dautego z 1810 r.
zrealizowano jedynie na niewielkim odcinku i dopiero w 2 połowie XIX w. zrealizowano kolejny
projekt, tym razem autorstwa P.J. Lenne z 1857 r. I. Bińkowska, Promenada Wrocławska. Geneza
powstania i pierwsze lata istnienia, Roczniki Sztuki Śląskiej, t. XV, M. Hermansdorfer, P. Łukaszewicz (red.), Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Wrocławska Drukarnia Naukowa, Wrocław 1991,
s. 116-117.
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nia. W większości przypadków promenady tworzono tylko na ich fragmencie, układ był
przerywany, złożony z jednego lub kilku odcinków różnej długości. Fortyfikacje nowożytne, zwłaszcza z okresu od XVI do XIX w., przyjmowały znacznie bardziej rozbudowane
pod względem formy i szerokości układy, łączące cechy rozwiązań o narysie bastionowym,
kleszczowym i poligonalnym, przyjmując rozmaite ich warianty8. Obejmowały coraz szersze pierścienie, bardziej odsuwane od części staromiejskiej, którym towarzyszyły rozległe
zewnętrzne przedpola. Powstające na ich miejscu planty zyskiwały rozbudowaną formę,
a ich szerokość była zmienna na całej długości.
Długość, szerokość i podziały wewnętrzne plant wynikały z uwarunkowań przestrzennych fortyfikacji. Nowe liniowe ogrody rzadko jednak przyjmowały kształt pełnego pierścienia – unikalnym przykładem są Planty Krakowskie, plany stworzenia pełnych pierścieni
opracowano też dla miasta Braunschweig i Koszalina. W tych, gdzie część śródmiejska sąsiadowała z rzeką, część plant stanowiła bulwar (Würzburg, Ring w Wiedniu, jeden z pierścieni w Kolonii). W większości przypadków realizacje stanowiły jedynie fragment pierścienia – tak ukształtowano planty w Glogau, Metz, Aachen, Liegnitz, Rostock i Brünn;
pewne rozczłonkowanie wykazuje układ w Mainz i czeskim Brnie.
Cechą wyróżniającą jest zmienna szerokość plant na ich poszczególnych odcinkach, występująca w różnym zakresie w obiektach o formie rozbudowanej. Zwarte fortyfikacje średniowieczne pozwalały na tworzenie plant o wąskim przebiegu, zdominowanym przez nasadzenia alejowe drzew, niemal całkowicie wypełniające przestrzeń. Układ taki powstał
dla węgierskiego Szegedin, niemieckiego Dortmundu9, a w Düsseldorfie planty tworzone
na przełomie XVIII i XIX w. zyskały formę prostej reprezentacyjnej promenady o długości 1 km (il. 1). Zajęła ona wąski pas o stałej szerokości, podkreślony rzędami drzew po obu
stronach regularnego kanału wodnego utworzonego w miejscu fos10.
Kompozycja plant uwarunkowana była okresem ich budowy oraz strukturą urbanistyczną sąsiadującej części staromiejskiej, narzucającej podziały przestrzenne przez wyprowadzone na zewnątrz podstawowe ciągi komunikacyjne. Zasada ta jest widoczna w układzie
komunikacji Ringu Wiedeńskiego, gdzie w latach 1858-1859 powstała szeroka na 53 m obwodowa arteria komunikacyjna, obsadzona 4 lub 5 rzędami drzew, przy której zaplanowano lokalizację ważnych gmachów i przestrzeni publicznych (il. 2)11.
8

9
10

11

Na ziemiach polskich od końca XVIII i w XIX w. w każdym z zaborów dążono do tworzenia i rozbudowy
umocnień obronnych, dlatego w krajobrazie powstało wiele form fortyfikacji. T. Tołwiński, op. cit., s. 26;
J. Bogdanowski, Krajobraz warowny XIX i XX w. – dzieje i rewaloryzacja, Wydawnictwo Politechniki
Krakowskiej, Kraków 1993, s. 25, 48-51.
J. Stübben, op. cit., s. 253-261.
Rozwiązanie to zrealizowano bardzo szybko według planu z początku XIX w., a w 1804 r. nasadzenia drzew były już kompletne. M. Ritter, Maximilian Friedrich Weyhe 1775-1846. Ein Leben
für die Gartenkunst, Droste Verlag GmbH, Düsseldorf 2007, s. 273; R. Wurzer, Die Gestaltung der
deutschen Stadt im 19. Jahrhundert, [w:] L. Grote (red.), Die deutsche Stadt im 19. Jahrhundert.
Stadtplanung und Baugestaltung im industriellen Zeitalter. Studien zur Kunst des neunzehnten Jahrhunderts, Band 24, Prestel-Verlag, München 1974, s. 11-12.
R. Wurzer, op. cit., s. 16-17; W.M. Johnson, The Austrian Mind. An Intellectual and Social History
(1848-1938), University Press Group Ltd, California 1983, s. 147; M. Pippal, A short History of Art
in Vienna, Verlag C.H. Beck, München 2001, s. 141.
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Funkcjonalny i reprezentacyjny układ podkreślono obecnością bulwarów, parków, placów
i pomników12. Podobnie ukształtowano reprezentacyjną promenadę o długości 6 km i szerokości 35 m w Kolonii, poprzecinaną przez przedłużenie staromiejskich ulic i dopełnioną przekątnie biegnącymi ścieżkami. Ukierunkowano je widokowo na ważne elementy przestrzenne, a uzupełnienie stanowiły parki i skwery, tworząc z budowlami spójną zieloną strukturę13.
Większość plant tworzonych na miejscu fortyfikacji nowożytnych zyskiwała od razu złożony
układ krajobrazowy. Tak ukształtowano w 1871 r. planty w Luksemburgu (il. 3). Rozchodzące
się promieniście z centrum miasta ulice wprowadziły podział na wnętrza ogrodowe o innym
programie – zajmowały je kolejno: ogród botaniczny, ogród publiczny wokół jednego z gmachów, ogród publiczny z galerią sztuki i luksemburskim czerwonym krzyżem, ogród pozbawiony obiektów architektonicznych oraz skrajny ogród ze szpitalem14.
Na początku XIX w. niektóre planty przyjmowały układ mało rozbudowany, zdominowany prostoliniowym przebiegiem dróg, które załamywano w miejscach przecięcia z drogami poprzecznymi, a nie prowadzono po łuku. Zasadę tę obrazuje projekt J.F. Knorra opracowany w 1813 r. dla Promenady Wrocławskiej. Po 1821 r. urozmaicono ją, nawiązując do cech
parku krajobrazowego15. W przypadku Plant Krakowskich również pierwszy projekt, realizowany w latach 1820-1830 pod nadzorem F. Radwańskiego (starszego), oparto o regularny układ dróg obsadzanych drzewami i uzupełniony jedynie o powierzchnie trawników, co
pokazuje plan z 1850 r. (il. 4a)16. W kolejnych latach powiększono teren, nadając mu charakter parkowy. W połowie XIX w. rozbudowa realizowana pod kierunkiem B. Maleckiego pozostawiła tylko główną aleję spacerową z dawnego układu, wytyczono na nowo liczne aleje
boczne i swobodnie ukształtowane alejki, przekształcając planty w piękny park z krajobrazowymi wnętrzami (il. 4b)17.
Kompozycja plant powielała zasady sztuki ogrodowej XIX w., obejmując dwie podstawowe formy: promenadę i park krajobrazowy18. Reprezentacyjna aleja obsadzona drzewami stanowiła osnowę. Występowała pojedynczo sytuowana na granicy części staromiejskiej
(plant we Frankfurcie nad Menem) lub miała położenie centralne (Planty Krakowskie, planty w Metz). Dla uporządkowania komunikacji tworzono częściej układ uzupełniony o drugą
aleję, sytuowaną po zewnętrznej stronie dawnych obwarowań19. Miała ona formę linii równoległej do pierwszej lub powielała rozbudowany przebieg zewnętrznej granicy fortyfikacji
(Hamburg, Lipsk, Luksemburg). Towarzyszyły im place i skwery lokalizowane na przecię12
13
14

15
16
17

18
19

L. Majdecki, op. cit., s. 343-344; K. Rozmarynowska, op. cit., s. 94.
R. Wurzer, op. cit., s. 18; C. Steenbergen, W. Reh, op. cit., s. 390.
E. André, L’Art des jardins. Traité général de la composition des parcs et jardins, G. Masson, Paris
1879, s. 777-781; L. Majdecki, op. cit., s. 340-341.
I. Bińkowska, Leksykon zieleni Wrocławia, Via Nova, Wrocław 2013, s. 106-107, 123.
F. Klein, op. cit., s. 15-17; J. Dobrzeniecki, op. cit., s. 11-17.
J. Dobrzeniecki, op. cit., s. 17-19. Obecnie Planty Krakowskie, na skutek przemian w kolejnych
dekadach XIX i XX w., stanowią ogród o narysie geometrycznym i geometryczno-swobodnym, wielownętrzowy, o licznych nawarstwieniach stylowych. J. Bogdanowski (red.), Parki i ogrody Krakowa w obrębie plant z plantami i Wawelem, Katalog parków i ogrodów w Polsce, T. 1, Ośrodek
Ochrony Zabytkowego Krajobrazu, Narodowa Instytucja Kultury, Warszawa 1997, s. 472.
I. Bińkowska, op. cit., s. 116.
J. Stübben, op. cit., s. 249-251.
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ciach lub stanowiące rozszerzenie dróg. Ogrody krajobrazowe o różnych formach stosowano w obrębie plant o większej szerokości. Węższe pasy terenu uzupełniano zachowawczymi kompozycjami, ograniczając układ do wprowadzania pomiędzy dwoma alejami niewielu
elementów roślinnych ukształtowanych swobodnie (Königsberg, Metz). Kolejnym wariantem było wprowadzanie otoczenia krajobrazowego po jednej stronie pojedynczej alei (planty we Frankfurcie nad Menem) lub po obu jej stronach (Aachen). Najbardziej rozbudowane
były planty o dużej i zmiennej szerokości, co umożliwiało tworzenie na długich odcinkach
złożonych kompozycji parkowych z włączoną w ich układ promenadą. W jednym obiekcie mogły występować różne rozwiązania. Ogrody plant w Lipsku ukształtowano w rozszerzeniach załamań dawnych fortyfikacji20, krajobrazową scenerię zyskały też planty we
Frankfurcie nad Menem 21, a złożona kompozycja ringu w Hamburgu posłużyła do stworzenia ogrodu botanicznego i organizacji wystaw ogrodniczych22. Modelowe planty w Bremie
zrealizowano jako park angielski, wykorzystując zmienne ukształtowanie terenu, otwarcia
widokowe, tworząc malownicze wnętrza ogrodowe (il. 5)23.
W kompozycji plant stosowano elementy charakterystyczne dla parków krajobrazowych. Pozostałości dawnych obwarowań adaptowano na funkcje ozdobne i użytkowe
(baszty, bramy), budowano nowe obiekty użyteczności publicznej, wprowadzano pawilony i wyposażenie wypoczynkowe, rzeźby i pomniki. Układ drogowy z reprezentacyjną aleją starano się rozbudowywać o system miękko prowadzonych ścieżek. Zmienne ukształtowanie terenu stanowiło jedno z atrakcyjnych rozwiązań i świadectwo istnienia dawnych
konstrukcji terenowych, pozwalało kształtować różnej wielkości wnętrza ogrodowe, a także wewnętrzne i zewnętrzne widoki. Wykorzystywano różnorodność elementów przyrodniczych, dostosowując ich rodzaj do możliwości przestrzennych danego obiektu. Struktura
elementów roślinnych obejmowała różnej wielkości grupy drzew i krzewów, powierzchnie
trawiaste, ozdobne formy kwiatowe, lokalizowane w wyjątkowych miejscach. Obecność
elementów wodnych stanowiła atut, a sąsiedztwo rzeki umożliwiało ukształtowanie bulwaru. W miejscu fos tworzono stawy o zmiennym kształcie lub kanały wodne.

5. Funkcje
Planty stały się w XIX w. rozpoznawalnymi elementami struktury przestrzennej miast
posiadających dawniej fortyfikacje. Zajmowały określone miejsce i pełniły ważne funkcje, wpływające na kształt rozwiązań urbanistycznych, warunkowały kierunek rozwoju miast i ich przemiany przestrzenne. Umożliwiały kontynuację układów śródmiejskich
na zewnątrz, zapewniając ciągłość kompozycyjną całości. Ze względu na ich położenie po20

21

22
23

W. Volk, Leipzig. Historische Strassen und Plätze heute, Bauakademie der DDR. Inst. für Städtebau
und Architektur, VEB Verlag für Bauwesen, Berlin 1978, s. 177, 196.
A. Hoffmann, Hygienische und soziale Betätigung deutscher Städte auf den Gebieten des Gartenbaus, Druck von August Babel, Düsseldorf 1904, s. 207.
Ibidem, s. 220-222.
J. Stübben, op.cit., s. 249-252; A. Hoffmann, op. cit., s. 123-124; R. Wurzer, op. cit., s. 12.
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między częścią staromiejską (wewnętrzną) i nową (zewnętrzną) stały się ich łącznikiem.
Jednocześnie wspomagały ochronę i ekspozycję części historycznej, wyznaczając jasno jej
granice. W procesie rozwoju miast w XIX w. były elementami porządkującymi ich strukturę urbanistyczną, rozluźniały zwartą zabudowę. Umożliwiały zachowanie powiązań funkcjonalnych, zwłaszcza komunikacyjnych, poszczególnych obszarów, zapewniały bezkolizyjny przepływ użytkowników w obu kierunkach i dostęp do obu części miast.
Funkcje estetyczne realizowane były przy udziale plant ze względu na ich czytelną
strukturę przestrzenną, ale także obecność wypielęgnowanej roślinności, tworzącej krajobrazowe kompozycje. Walory ozdobne decydowały o ich reprezentacyjności. Planty stały
się jednym z głównych sposobów realizacji idei „upiększania” miast. Podnosiły prestiż danego rejonu wraz towarzyszącymi im obiektami użyteczności publicznej o wysokiej randze.
Doceniono przyrodniczą funkcję plant. Tworzone w miejscach i otoczeniu dotychczas
pozbawionych udziału roślinności, bezpośrednio wpływały na poprawę warunków życia w miastach. Rola ta wzrastała w przypadkach, gdy współtworzyły one bardziej złożone systemy z ogrodami prywatnymi, parkami publicznymi, skwerami. Wprowadzanie
roślinności do miast stanowiło w XIX w. jeden ze sposobów ich uzdrowienia, przeciwdziałania negatywnym skutkom industrializacji. Planty pełniły także funkcje sanitarne
i higieniczne.
Nieoceniona rola tej grupy ogrodów dotyczy również aspektu społecznego. Planty stanowiły jedne z pierwszych ogólnodostępnych ogrodów miejskich. Były miejscami przechadzek i obcowania z przyrodą, a w kolejnych latach zapewniały realizację wielu form
wypoczynku.

6. Podsumowanie
Miejsce i rolę plant w kształtowaniu krajobrazu wielu miast europejskich w XIX w. należy ocenić bardzo wysoko w odniesieniu do wielu ważnych aspektów.
Jako jedne z pierwszych ogrodów zyskały rangę obiektów współtworzących strukturę
urbanistyczną ówczesnych miast w procesie ich rozbudowy i rozwoju. Traktowane były na
równi z innymi elementami (ulicami, placami, a nawet zabudową), mając znaczący udział
w porządkowaniu i rozluźnianiu struktury przestrzennej miast, współtworząc ich wewnętrzne podziały. Planty, a następnie także inne tereny zieleni tworzone w XIX w., uznano za jedne z czynników miastotwórczych. Na stałe wpisano je w strukturę urbanistyczną
miast i wzory te powielano w latach kolejnych, również w XX w. Świadome ich włączanie
w proces wielokierunkowej przebudowy miast, borykających się z wieloma problemami natury przestrzenno-funkcjonalnej, było obrazem nowoczesnego kierunku rozwoju urbanistyki, realizowanego przez pełne uznanie wartości i roli terenów zieleni w uzdrowieniu zdegradowanych systemów. Ten przejaw otwartości na nowe idee był jednocześnie realizacją
dążeń do poprawy warunków życia w miastach przez kompleksowe wprowadzanie do ich
obszaru elementów przyrodniczych. W kolejnych dekadach XIX w. coraz powszechniej doceniano wartości plant, wielość pełnionych przez nie funkcji w wymiarze nie tylko przestrzenno-funkcjonalnym, ale i społecznym.
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Planty stały się charakterystycznym elementem krajobrazu wielu miast europejskich,
przeżywających rozkwit w XIX w. Istniejąc do dziś, są łącznikiem przeszłości z teraźniejszością. Wobec wymienionych wartości celowe jest objęcie tych szczególnych terenów zieleni wielokierunkową ochroną, począwszy od zachowania i uczytelnienia ich formy przestrzennej, wynikającej z układu zburzonych fortyfikacji, przez utrwalanie cech ich
kompozycji, po adaptację do nowych funkcji z zachowaniem zastanej substancji zabytkowej. Należy dążyć do podtrzymania i rozwijania wartości plant, aby nie zatraciły ich ani
dziś, ani w przyszłości.
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Ill. 1. Representative promenade in Düsseldorf, (from:) L. Grote (1974)
Il. 1. Reprezentacyjna promenada w Düsseldorfie, [za:] L. Grote (1974)

Ill. 2. Vienna Ring connected with many gardens and parks and surrounded by public buildings,
(from:) J. Stübben (1907)
Il. 2. Ring Wiedeński połączony z licznymi ogrodami i parkami oraz otoczony przez obiekty
użyteczności publicznej, [za:] J. Stübben (1907)
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b)

Ill. 3. Luxemburg: a) Layout of old fortifications, b) Green belt replaced fortifications after their
destruction – series of landscape gardens, (from:) E. André (1879)
Il. 3. Luksemburg: a) Układ dawnych fortyfikacji; b) Planty stworzone po wyburzeniu obwarowań
– seria ogrodów krajobrazowych, [za:] E. André (1879)
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a)
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b)

Ill. 4. The Planty park in Kraków: a) Regular layout – plan of 1850; b) Composition developed with
landscape elements – plan from the beginning of 20th century, (from:) F. Klein (1911)
Il. 4. Planty Krakowskie: a) Układ regularny – plan z 1850 r.; b) Rozbudowa kompozycji o elementy
krajobrazowe – plan z początku XX w., [za:] F. Klein (1911)
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Ill. 5. Green spaces on old fortifications in Bremen – landscape park with system of water elements,
(from:) J. Stübben (1907)
Il. 5. Planty w Bremie – park krajobrazowy z systemem elementów wodnych, [za:] J. Stübben (1907)
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1. Introduction
In contemporary cities, especially in large metropolitan areas, in the face of the
continuous deterioration of the environment, it is necessary to provide the possibility for
passive and active recreation for all inhabitants (walks and practising sports). Rest and
recreation could be provided by various types of green public spaces: city and landscape
parks, squares with the function of recreation and leisure, public gardens, green courtyards,
green waterside spaces and areas of escarpments, avenues, promenades, boulevards and
pedestrian paths, and even local streets with a lot of greenery.
One of the most important types of green public spaces are city parks. Many
contemporary solutions of city parks are created as a part of the revitalization processes of
different kind of areas.
“Green areas and city parks are one of the
basic tools for the revitalization of the urban
structure…”1.

In large cities, the designing of new parks has become an important part of the program of
their development, often playing a part in marketing, helping to attract new investors, tourists
and residents2.
City parks are an important element of the spatial structure of the city, and in many cases,
elements of the system of green open areas and the system of public spaces play a significant role.
2. The purpose of the research, the methodology
The main purposes of the research presented in this article are the following: 1) indication
and studies of contemporary solutions of city parks, which are examples of spatial
compositions of high quality and expressive identity, 2) determining connections of spatial
composition of the park with the spatial structure of the city and its landscape, 3) indication
of main types of spatial relationships between the park and the city. The research has been
carried out taking into account the existing state of knowledge and by applying methods
proper for the morphological research of urban space.
The following research methods have been used: 1) method of analysis and criticism of
sources (planning documents, literature, and design projects), 2) observation method (used
for the evaluation of the existing conditions), 3) comparative method. Due to very wide
research field as well as the diversity and the individualism of solutions, the research was
focused on the quality of the spatial composition of the park, as well as on the quality of the
elements forming this composition.
1

2

A. Zachariasz, Zieleń jako współczesny czynnik miastotwórczy ze szczególnym uwzględnieniem roli
parków publicznych, Monografia 336, Politechnika Krakowska, Kraków 2006, p. 80.
K. Solarek, Zieleń w kształtowaniu przestrzeni współczesnego miasta, “Czasopismo Techniczne”,
2-A/2004, p. 271.
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3. The description of the research and results
It is possible to distinguish two main types of connections of the city park with the spatial
structure of the city and its landscape: 1) the city park – the city, 2) the city park – the city –
water (a) river, b) large water reservoir: sea, lake).
Within these two types it is possible to indicate the following main types of connections:
1) the city park – the city: 1.1) the city park as a “green island” (weak connections of the
spatial composition of the park with the spatial structure of the city), 1.2) the “integrated”
city park (visible connections of the spatial composition of the park with the spatial
structure of the city), 1.3) the city park with a landmark (often with a spatial dominant –
single or complex, located in the park or outside in the neighbouring areas), 1.4) the city
park as a plain of the exposition for the surrounding architectural objects and landscape
(mainly the presence of the green floor as a function of the base), 1.5) the city park linked
with the spatial structure of the city by “green connections” – belts, wedges and green
axes (in the form of rows of trees, avenues, green structures, green, often enhanced by
visual connections, including view axes, as well as pedestrian paths and water channels);
2) the city park – the city – water: 2.1) the city park – the city – river: 2.1.a) the city
park formed perpendicular to the river, located on one side of the river, 2.1.b) the city
park formed parallel to the river, located on one side of the river, 2.1.c) the city park of
a linear character situated on both banks of the river, 2.2) the city park – the city – large
water reservoir: 2.2.a) the city park formed perpendicular to the water reservoir linked
with the spatial structure of the city by “green links” (green belts and green axes) and
with water using view points, view openings and view axes, 2.2.b) the city park formed
parallel to the water reservoir linked with the spatial structure of the city by “green
links” (green belts and green axes) and with water using view points, view openings and
view axes, 2.2.c) the city park formed in the area in the form of a peninsula surrounded
by a water plane.
The good example of a “green island” (type 1.1) is the city park Byparken in Aarhus, in
Denmark (2012). The park is an important meeting and recreational place – the green heart
of the city, situated between the two city centers: the cultural center and the administrative
center3. However, in the spatial composition of the park spatial connections of the area of
the park with two centers are not visible. The spatial composition of the park has irregular
character. High single trees and ground hills of geometrical shapes (full pyramids or
pyramids with the cut top), are the local spatial dominants, also water elements are adding
variety to the space. In the park several irregular green interiors were formed, located
concentrically or interpenetrating. In the area of the park apart from extensive grassy area,
several paved pedestrian paths were also planned, but they are not important elements of
the composition of the park (radial avenues coming from the square in front of the building
of a musical theater play a greater role). Freedom of movement in the park allows for many
different ways of use (walking, picnics on the grass, games). The flat grassy hills provide the
ability of perception of the space of the park from different levels.

3

M.S. Braun, C. Uffelenv, Atlas of Word Landscape Architecture, Braun Publishing AG, 2014, p. 29.
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Another example of a “green island” in small scale is Kannenfeldpark, located
in the center of Basel in Switzerland (2014). The park – founded on the area of former
cemetery – is surrounded from three sides by streets and buildings of different types (with
a predominance of single-family housing). Single old trees are situated irregularly on the
grassy plane. The other elements of the park are paved paths and circular small squares (as
places to of entertainment for children). The park is surrounded by a wall covered with ivy
and compact groups of trees4. The spatial composition of the park is based on a clear system
of rectangular alleys connected with an oval path running around the park. Along the alleys
are planted regular rows of trees, which divide the space of the park into six green landscape
interiors. Trees located along an oval path and walls separate the park from the city, and thus
the connection between the spatial composition of the park with the spatial structure of the
city are weak.
The examples of a “green island” in medium scale are the city parks: City Square Mall
Urban Park in Singapore (2008) and Tanner Springs Park in Portland, USA (2005)
separated from two sides from the city by the streets with heavy traffic.
The “green islands” in the large scale are the following city parks: Parque Lasesarre in
Barakaldo in Spain (2005) and Killesberg Park in Stuttgart (2012), planned on slightly
undulating area between the low intensity housing complexes and larger groups of high
greenery on the hills (Ill. 1-2). The park was created on a former industrial area – which
was previously a quarry. The landscape of the park creates a dialogue between the past and
the natural landscape: organic paths carved in the area provide various possibilities for
the perception of the space of the park5. The spatial composition of the park is irregular
and consists of many organically shaped grassy areas, slightly elevated over a network of
footpaths with bright surfaces. At the borders of the park the grassy areas are supplemented
with trees planted irregularly. Various urban details and water elements add variety to the
space of the park. On the boundaries of the park are dense rows of high greenery and diverse
buildings. The spatial composition of the park does not refer to the spatial structure of the
neighbouring areas, and its main feature is the principle of contrast, visible in the vast open
space and its clear closures, in the application of different levels, various colors of surfaces
(dark and light) and organic and geometric elements.
The examples of “integrated” city parks (type 1.2) are: the city park in MediaCity urban
complex in Salford, UK (2011) and Piccadilly Gardens in Manchester, UK (1998-2002),
in which there are visible clear connections of the spatial composition of the park with the
spatial structure of the city (among other links of pedestrian paths in the park with streets
and pedestrian passages between buildings or quarters of buildings).
The most interesting examples of city parks with a landmark – which are single spatial
dominant (type 1.3) are the city parks: Wieland Park in Biberarch an der Riss in Germany
(2007, with a spatially dominant group of trees), Invalidenpark in Berlin (1992-1997, with
a spatially dominant sculpture surrounded by a water pool), Tarello Park in Brescia (2007),

4
5

Ibidem, p. 236.
Ibidem, p. 130.
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Parque De La Campa in Bilbao (with the spatially dominant Guggenheim Museum) and
Millennium Park in Chicago, USA (with few spatially dominant structures)6.
An example of a city park with a complex spatial dominance is Park Auf Dem
Gleisdreieck in Berlin (2011). The extensive park consists of two parts separated by tracks.
Each part is shaped as a wide grassy plane (raised about 4 m above the terrain of buildings
neighbouring the park). There is high greenery situated on the edges of the grassy plain.
The park is located in the heart of Kreuzberg district, and is surrounded by buildings of
different types, with a predominance of multi-family housing. The panorama of Potsdamer
Platz urban complex is the element of spatial dominance for both parts of the park7. The
main principle of the spatial composition of the park is formed by the extensive landscape
interiors with the grassy floor, surrounded by single rows of trees or groups of high greenery
(compact green structures). Shapes of green interiors result to a large extent from the shape
of the former railway area. The interiors have directional character – they create northsouth longitudinal strips and are intersected only by narrow transverse pedestrian paths and
openwork elements of technical infrastructure (railway viaduct). The park is well connected
with the surrounding building areas – many pedestrian paths in the park connect directly
with the streets running on the neighbouring areas. The spatial composition of the park
refers to the spatial structure of the city, and the most important connections are the view
links with complex spatial dominance situated outside the area of the park.
Other examples of city parks with complex spatial dominance are: Jubilee Gardens
in London (2012, a panorama of London is spatial dominant) and Parco San Giuliano in
Venice (2004, a panorama of Venice is spatial dominant)8.
There are a lot of contemporary realizations of city parks, in which basic relationship
with the spatial structure of the city is visible in the form of grassy planes for the exhibition
of the surrounding architectural objects and landscape (type 1.4). Extensive planes are the
main spatial elements of the parks (both horizontal planes and sloping planes). Among
solutions of this type there are distinguishing parks in Berlin: Tilla Durieux Park (2003)
and Henriette Herz-Park (2002), being a part of the urban complex are Potsdamer Platz,
and Spreebogenpark (2005) – designed as a part of the government district of Spreebogen.
The model example of shaping “green connected parks” of the spatial structure of the
large-scale urban complex with green areas is the multifunctional complex Messestadt
Riem in Munich, planned in the area of the former airport (type 1.5) Green axes separate the
dense residential areas and link them with a landscape Riemer Park, located in the southern
part of the complex. Every green axis is designed individually, which gives the complex
an expressive identity. The Other examples of “green connected park” are the city parks
in Berlin: Platz der Republik (1998-2004), Bürgerforum (1997-2001) and Park Wuhle
Landsberger Tor (1999)9.
6

7
8
9

1000 x Landscape Architecture, Verlagshaus Braun, 2009, p. 367, 630, 743; J. Krauel Urban Spaces:
New City Parks, LINKS, Barcelona 2008, p. 8-17.
1000 x Landscape Architecture, op. cit., p. 372; M.S. Braun, C. Uffelenv, op. cit., p. 71.
1000 x Landscape Architecture, op. cit., p. 271, 645.
J. Krauel, op. cit., p. 80; 1000 x Landscape Architecture, op. cit., p. 384; K. Pluta, Przestrzenie Publiczne Miast Europejskich. Projektowanie Urbanistyczne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2012, p. 144-146.
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Among the most outstanding connections of the type 2.1.a (the city park formed
perpendicular to the river), it is necessary to mention: Potters Field Park in London (2007),
shaped partially in the form of the terraced grassy surfaces providing views towards the
historical buildings and to the panorama of the city10 and André-Citroën Park in Paris
(1992-1993). In the spatial composition of this park an extensive rectangular grassy plain
directed to the river, surrounded by different spatial forms (thematic gardens, a promenade),
are the main spatial element.
One example of a connected park “the city park – the city – river”, is a park formed
parallel to a river (type 2.1.b), which is a part of the urban complex. For instance Trapeze
Renault in Bolougne Billancourt in France (2017). The transformation of a waterfront area
is connected with the creation of one of the largest European centers of innovation. The main
idea of the project is about shaping the city-park. Emphasizing the exceptional identity of the
place associated with the location near river, is the aim of the project11. The main principle
of the composition of the whole project is to form a belt-network system. East-west belts
are formed by compact building belts of a rectangular layout and belts of greenery – city
parks (one of them is located directly near the river). Building belts are cut by green axes,
which link them with the riverside area (directly with the waterfront boulevard or indirectly
through pedestrian paths and small squares with new platforms leaving the wharf into the
space of the river). These principles create a legible spatial composition of a riverside park,
in which rows of trees parallel to a river bank and landscape interiors which open to the river
and serve as the main element.
Another example of a city park formed parallel to a river is Park Bercy in Paris (1993-1997), located in industrial area and separated from the city by railway tracks. This fact
influenced the lack of connection to the composition of the park regarding the spatial
structure of the city. The main principle of the spatial composition of the park is to highlight
the significant features of the place – keeping the historical arrangement of roads and garden
avenues and simultaneously implementing the main axis parallel to the river. However there
were view connections from the park to the river and with the Library (a spatially dominant
object within the Rive Gauche area) thanks to the design of the promenade situated on the
embankment and the pedestrian bridge by Simone de Beauvior12.
Many interesting solutions of city parks shaped both perpendicular and parallel to the
river are located in the new multifunctional district HafenCity in Hamburg. Parks are well
connected by a network of footpaths both with other areas in the district, as well as with
external areas, they have also many view connections with the water.
One of the most outstanding examples of a city park of a linear character situated on
both banks of the river Manzanares is the concept of ”Madrid Rio” in Madrid (2011),
(type 2.1.c). The shaping of the waterfront green area (length of approx. 6 km) was possible
thanks to moving the road traffic to tunnels and better connections with the edges provided
10

11
12

M. Gross, Potters Field Park, London, [in:] A. Becker, P. Cachola Schmal (eds.), Urban Green.
European Landscape Design for the 21st century, Birkhauser GmbH, Deutsches Architekturmuseum,
Basel 2010, p. 154-157.
M.S. Braun, C. Uffelenv, op. cit., p. 50.
K. Pluta, op. cit., p. 137-140.
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by a new pedestrian bridge – Puentes Cascara13. The spatial structure of the park in the
large-scale is formed by larger green areas linked by linear belts of green. Every fragment
is designed independently and has individual character (it is possible to distinguish green
areas of organic, geometric and mixed character). Parks are well connected with the existing
structure of the city, including public spaces located in the nearest neighbourhood.
One of the most interesting examples of the connected park “the city park – the city
– large water reservoir” is Canberra Central Parklands in Canberra in Australia (2011)
– the city park is formed parallel to a water reservoir (type 2.2.b). The park – located on
Lake Burley, is refers to the historical layout of the city, but also brings new contemporary
values to the developed area (this is expressed in the landscape character of the park and
by applying the newest material-technological solutions and details: footbridges, handrails,
platforms, lighting, etc.14. Connections of the park with the spatial structure of the city are
very visible. Main streets and local streets perpendicular to the waterfront (with a lot of
green) are connected with the park and are directed to the lake. The streets are continued
in the area of the park using paved pedestrian paths connected to a waterfront promenade.
The main avenue ends with a large scale panoramic terrace. In the park, groups of compact
high greenery surround the oval grassy green interiors, which have wide landscape
openings to the lake. Despite the clear connections to the park with both the town and the
water, the spatial composition of the park does not refer to the geometrical arrangement of
neighbouring areas. It has an irregular free composition, an organic layout, and its main
feature is the coupling of various spaces (prevailing green interiors coupled directly or
through local spatial dominants).
Another unusual solution (type 2.2.b) is The Gardens of The Olympic Sculpture Park
in Seattle USA (2007), built in the area of old fuel warehouses. The main walking path
crosses across roads and railway tracks as well as across green areas separated from each
other, linking the city center with waterfront areas15. The park is designed in the form of
a large-scale sculpture and pedestrian zones are also equipped with sculptures in different
scales. Green structures located closer to the city are formed as by grassy planes which open
towards the water.
Among city parks shaped in the form of a peninsula surrounded by water a plane
(type 2.2.c) it is possible to distinguish: Sandgrund Park in Karlstad Sweden (2009) and
HTO Park in Toronto Canada (2007)16. The spatial composition of Sandgrund Park is
created by coastal paths parallel to the sea’s edge (with piers – view platforms) which are
perpendicular to undulating hills intersected by valleys. Terrain solutions are underlined
by high greenery situated irregularly in the entire area (single trees or groups of trees). The
pedestrian paths provide harmonious connections of the park with the spatial structure of
the neighbouring areas of the city. The aim of the design of HTO Park is the connection of
the centre of Toronto with Lake Ontario. However, the connection between the composition
of the park and the structure of the city surrounding the park are poorly visible (at the rear of
13
14
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the park are large parking lots and road flyovers). The park is designed in the form of broad
belts of different surfaces (sand, concrete slabs, wood), parallel to the shore. Oval grass areas
in the form of small earth hills form belts, which in turn create a system of green “islands”
supplemented by trees. The park is equipped with many modern details: yellow umbrellas
in the beach strip, lamps, wooden benches in the form of view platforms, etc. The main
principle of the use of the park is the ability to choose of various activities, which is enabled
by the flexibility of the park.
4. Summary
In shaping contemporary city parks, it is visible both inspiration of existing features of
the location (topography, vegetation, buildings, historical methods of land development), as
well as the introduction of new spatial elements, which both maintains the local character
of the site, as well as the formation of new identity of the park. In many design projects, it
is possible to observe the arrival by the designers of the appropriate balance between the
degree of preservation of the existing values, and the creation of new values.
There are several types of spatial compositions of city parks: 1) composition with the
features of a harmonious balance, 2) composition, which is characterized by directionality
(including an underlining opening to the water or to important spatial points (situated in the
area of the park), 3) composition distinguishing different zones and functions in the space
(in this case, there is frequent formation of several landscape interiors: simple, extended
directional or coupled), 4) composition, the aim of which is to show the symbolism of the
place or to commemorate an important event.
Shaping original and of high quality green areas in cities, including public city
parks linked in various ways with their spatial structure, should contribute to alleviate
environmental degradation in cities and work to unify the urban landscape. It should be also
emphasized that the achievement of high quality solutions of city parks requires the use of
many tools, primarily in the field of landscape architecture, architecture and town planning,
as well as a wide cooperation of different specialists.
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1. Wprowadzenie
We współczesnych miastach, zwłaszcza w dużych aglomeracjach, w obliczu ciągłego
pogarszania się stanu środowiska niezbędne jest zapewnienie wszystkim mieszkańcom
możliwości rekreacji biernej i czynnej – spacerów i uprawiania sportów. Wypoczynek zapewnić mogą przede wszystkim różnego typu zielone przestrzenie publiczne: parki miejskie i krajobrazowe, place o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej, skwery, ogrody publiczne, zielone dziedzińce, zielone przestrzenie nadwodne i obszary skarp, aleje, promenady,
bulwary i ciągi piesze, a nawet lokalne ulice z dużą ilością zieleni.
Do jednego z najważniejszych typów publicznych terenów zielonych należą parki miejskie. Wiele współczesnych rozwiązań parków miejskich powstało w ramach procesów rewitalizacji różnego rodzaju obszarów we współczesnych miastach.
„Tereny zieleni, parki miejskie to jedne z podstawowych narzędzi rewitalizacji struktury
miejskiej…”1.

W dużych miastach projektowanie nowych parków stało się ważnym elementem programu ich rozwoju, często wręcz elementem marketingowym, pomagającym w przyciągnięciu
nowych inwestorów, turystów i mieszkańców2.
Parki miejskie są ważnymi elementami struktury przestrzennej miasta, a w wielu przypadkach istotnymi ogniwami systemu zielonych terenów otwartych oraz systemu przestrzeni publicznych.
2. Cel badań, metodologia
Główne cele badań prezentowanych w artykule są następujące: 1) wskazanie oraz badanie współczesnych rozwiązań parków miejskich, które są przykładami kompozycji przestrzennych o wysokiej jakości i o wyrazistej tożsamości; 2) określenie związków kompozycji przestrzennej danego parku ze strukturą przestrzenną miasta i jego krajobrazem;
3) wskazanie głównych typów związków przestrzennych między parkiem i miastem.
Podjęte badania zostały zrealizowane przy uwzględnieniu istniejącego stanu wiedzy
i zastosowaniu metod odpowiednich dla morfologicznych badań przestrzeni miejskiej.
W pracy korzystano z następujących metod badawczych: 1) metody analizy i krytyki
źródeł (dokumentów planistycznych, literatury, projektów); 2) metody obserwacyjnej (zastosowanej do oceny stanu istniejącego); 3) metody porównawczej. Z uwagi na bardzo szerokie pole badawcze oraz różnorodność i indywidualizm rozwiązań skoncentrowano się na
badaniach jakości kompozycji przestrzennej danego parku, a także na jakości elementów
tworzących tę kompozycję.
1
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3. Opis badań i wyniki
Można wyodrębnić dwa główne rodzaje związków parku miejskiego ze strukturą przestrzenną miasta i jego krajobrazem: 1) park miejski – miasto; 2) park miejski – miasto
– woda (a – rzeka, b – duży zbiornik wodny: morze, jezioro).
W obrębie tych dwóch rodzajów można wskazać następujące główne typy powiązań:
1) park miejski – miasto: 1.1) park miejski jako „zielona wyspa” (słabe powiązania kompozycji przestrzennej parku ze strukturą przestrzenną miasta); 1.2) park miejski „zintegrowany” (widoczne związki kompozycji przestrzennej parku ze strukturą przestrzenną
miasta); 1.3) park miejski ze znakiem szczególnym (często z dominantą przestrzenną pojedynczą lub złożoną, położoną w parku lub poza nim na sąsiednich obszarach); 1.4) park
miejski jako płaszczyzna ekspozycji dla otaczających go obiektów architektonicznych
i krajobrazu (przede wszystkim występowanie podłogi zielonej jako funkcji cokoła);
1.5) park miejski połączony ze strukturą przestrzenną miasta za pomocą „zielonych powiązań” – pasów, klinów i osi zielonych (w formie szeregów drzew, alej zielonych, struktur zielonych, często wzmocnionych przez powiązania wzrokowe, w tym osie widokowe, a także przez ciągi piesze oraz kanały wodne);
2) park miejski – miasto – woda: 2.1) park miejski – miasto – rzeka: 2.1a) park miejski
ukształtowany prostopadle do rzeki, położony po jednej stronie rzeki; 2.1b) park miejski ukształtowany równolegle do rzeki, położony po jednej stronie rzeki; 2.1c) park miejski o charakterze linearnym położony na obu brzegach rzeki; 2.2) park miejski – miasto – duży zbiornik wodny: 2.2a) park miejski ukształtowany prostopadle do zbiornika
wodnego, połączony ze strukturą przestrzenną miasta za pomocą „zielonych powiązań” (pasów i osi zielonych) oraz z wodą za pomocą punktów, otwarć i osi widokowych;
2.2b) park miejski ukształtowany równolegle do zbiornika wodnego, połączony ze strukturą przestrzenną miasta za pomocą „zielonych powiązań” (pasów i osi zielonych) oraz
z wodą za pomocą punktów, otwarć i osi widokowych; 2.2c) park miejski ukształtowany
w formie półwyspu otoczonego płaszczyzną wody.
Przykładem „zielonej wyspy” (typ 1.1) jest park miejski Byparken w Aarhus w Danii (2012). Park stanowi ważne miejsce spotkań i rekreacji – zielone serce miasta, położone
między dwoma centrami miasta: centrum kultury i centrum administracyjnym3. Jednakże w kompozycji przestrzennej parku nie są widoczne powiązania obszaru parku z dwoma
centrami. Kompozycja przestrzenna parku ma charakter nieregularny. Wysokie pojedyncze drzewa oraz wzniesienia ziemne o geometrycznych kształtach (ostrosłupy pełne lub ze
ściętym wierzchołkiem) stanowią lokalne dominanty przestrzenne; przestrzeń urozmaicają
także elementy wodne. W parku ukształtowano kilka nieregularnych wnętrz zielonych, położonych współśrodkowo lub przenikających się. Na obszarze parku, oprócz rozległych powierzchni trawiastych, zaplanowano również kilka utwardzonych ścieżek pieszych, ale nie
stanowią one istotnych elementów kompozycji założenia (największą rolę pełnią promieniste aleje wychodzące z placu przed budynkiem teatru muzycznego). Dowolność poruszania
się po parku pozwala na wiele rozmaitych sposobów jego użytkowania (spacery, pikniki na

3
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trawie, gry i zabawy), natomiast płaskie trawiaste wzniesienia zapewniają możliwość percepcji przestrzeni parku z różnych poziomów.
Innym przykładem „zielonej wyspy” w małej skali jest Kannenfeldpark znajdujący się
w centrum Bazylei w Szwajcarii (2014). Park – założony na terenie dawnego cmentarza –
otoczony jest z trzech stron ulicami oraz różnego rodzaju zabudową (z przewagą zabudowy jednorodzinnej). Pojedyncze stare drzewa usytuowane są nieregularnie na płaszczyźnie
trawiastej. Inne elementy parku to utwardzone ścieżki i okrągłe place (jako miejsca zabaw
dla dzieci). Park otacza mur porośnięty bluszczem oraz zwarte grupy drzew4. Kompozycja
przestrzenna parku oparta jest na czytelnym systemie prostokątnych alejek, łączących się
z owalną ścieżką obiegającą cały park. Wzdłuż alejek posadzone są regularne szeregi drzew,
co powoduje podział przestrzeni parku na sześć zielonych wnętrz krajobrazowych. Drzewa
znajdujące się wzdłuż owalnej ścieżki wraz z murem separują park od miasta i stąd związki
kompozycji przestrzennej parku ze strukturą przestrzenną miasta są niewielkie.
Przykładem „zielonej wyspy” w średniej skali są parki: City Square Mall Urban Park
w Singapurze (2008) oraz Tanner Springs Park w Portland, USA (2005), odseparowane
z dwóch stron od miasta przez ulice o dużym natężeniu ruchu.
Natomiast „zielone wyspy” w dużej skali to parki miejskie: Parque Lasesarre w Barakaldo w Hiszpanii (2005) oraz Killesberg Park w Stuttgarcie (2012), zaplanowany na
lekko pofalowanym terenie między zespołami niskiej zabudowy mieszkaniowej i większymi zgrupowaniami zieleni wysokiej na wzgórzach (il. 1-2). Park utworzono na obszarze poprzemysłowym – dawniej znajdował się tutaj kamieniołom. Krajobraz parku to forma dialogu między przeszłością obszaru a naturalnym krajobrazem: organiczne ścieżki
wyrzeźbione w terenie zapewniają rozmaite możliwości percepcji przestrzeni parku5. Kompozycja przestrzenna parku jest nieregularna i polega na zaplanowaniu wielu trawiastych
obszarów o organicznych kształtach, lekko wyniesionych ponad sieć ścieżek pieszych o jasnych nawierzchniach. Trawiaste powierzchnie uzupełnione są przy granicach parku nieregularnie posadzonymi drzewami. Przestrzeń parku urozmaicają różnorodne detale urbanistyczne oraz elementy wodne. Granice parku stanowią zwarte szeregi zieleni wysokiej oraz
zróżnicowana zabudowa. Kompozycja przestrzenna parku nie nawiązuje do struktury przestrzennej sąsiednich obszarów, a główną jej cechą jest zastosowanie zasady kontrastu między rozległą otwartą przestrzenią a jej wyraźnymi zamknięciami, w zastosowaniu różnych
poziomów, różnorodnej kolorystyki powierzchni (ciemnych i jasnych) oraz elementów organicznych i geometrycznych.
Przykładami parków miejskich „zintegrowanych” (typ 1.2) są: Piccadilly Gardens
w Manchesterze (1998-2002) oraz park miejski w zespole MediaCity w Salford (2011),
w których widoczne są wyraźne związki kompozycji przestrzennej parku ze strukturą przestrzenną miasta (między innymi powiązania ścieżek pieszych w parku z ulicami oraz przejściami pieszymi pomiędzy budynkami lub kwartałami zabudowy).
Najciekawsze przykłady parków miejskich ze znakiem szczególnym – dominantą przestrzenną pojedynczą (typ 1.3) stanowią parki: InvalidenPark w Berlinie (1992-1997, dominantą jest rzeźba otoczona basenem wodnym), Wieland Park w Biberarch an der Riss
4
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w Niemczech (2007, dominantę stanowi grupa drzew), Tarello Park w Brescia (2007), Parque De La Campa w Bilbao (dominantą jest Guggenheim Museum) oraz Millennium
Park w Chicago, USA (ze strukturą przestrzenną jako dominantą)6.
Natomiast przykładem parku miejskiego z dominantą przestrzenną złożoną jest Park
Auf Dem Gleisdreieck w Berlinie (2011). Rozległy park składa się z dwóch części przedzielonych torami, z których każda ukształtowana jest jako szeroka płaszczyzna trawiasta
(podniesiona o 4 m powyżej terenu sąsiadującej z parkiem zabudowy), na której obrzeżach
znajduje się zieleń wysoka. Park, położony w sercu dzielnicy Kreuzberg, otoczony jest zabudową różnego typu, z przewagą zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Dominantą
przestrzenną obu części jest panorama zespołu Potsdamer Platz7. Główną zasadą kompozycji przestrzennej parku jest ukształtowanie rozległych wnętrz krajobrazowych o trawiastej
podłodze, otoczonych pojedynczymi szpalerami drzew lub grupami zieleni wysokiej, tworzącymi zwarte struktury zielone. Kształty zielonych wnętrz wynikają w dużym stopniu
z kształtu dawnego obszaru kolejowego. Wnętrza mają charakter kierunkowy – tworzą podłużne pasma o układzie północ–południe – i są przecięte jedynie wąskimi poprzecznymi
pieszymi ścieżkami oraz ażurowymi elementami infrastruktury technicznej (wiadukt kolejowy). Park jest dobrze powiązany z otaczającymi go terenami zabudowy – część ścieżek
pieszych w parku łączy się bezpośrednio z ulicami przebiegającymi na sąsiednich obszarach. Podsumowując, kompozycja przestrzenna parku nawiązuje do struktury przestrzennej miasta, a najważniejsze związki stanowią powiązania widokowe ze złożoną dominantą
przestrzenną usytuowaną poza obszarem parku.
Inne przykłady parków z dominantą przestrzenną złożoną to: Parco San Giuliano
w Wenecji (2004, dominantą jest panorama Wenecji) i Jubilee Gardens w Londynie (2012,
dominantą jest panorama Londynu)8.
Istnieje wiele współczesnych realizacji parków miejskich, których podstawowy związek
ze strukturą przestrzenną miasta polega na ukształtowaniu trawiastych płaszczyzn ekspozycji dla otaczających je obiektów architektonicznych i krajobrazu (typ 1.4). Rozległe płaszczyzny stanowią główne elementy przestrzenne parków (zarówno płaszczyzny poziome jak
i pochyłe). Wśród tego typu rozwiązań wyróżniają się parki w Berlinie: Henriette-Herz
Park (2002) i Tilla Durieux Park (2003), będące częścią zespołu urbanistycznego Potsdamer Platz, oraz Spreebogenpark (2005), zaprojektowany jako część dzielnicy rządowej
Spreebogen.
Modelowym przykładem kształtowania „zielonych powiązań” struktury przestrzennej zespołu urbanistycznego w dużej skali z terenami zielonymi jest wielofunkcyjny zespół
Messestadt Riem w Monachium, zaplanowany na obszarze dawnego lotniska (typ 1.5).
Zielone osie przedzielają zwarte obszary zabudowy mieszkaniowej i łączą je z parkiem krajobrazowym Riemer Park, położonym w południowej części zespołu. Każda z zielonych osi
zaprojektowana jest indywidualnie, co nadaje zespołowi wyrazistą tożsamość. Inne przy-
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kłady „zielonych powiązań” tworzą parki w Berlinie: Bürgerforum (1997-2001), Platz der
Republik (1998-2004) oraz Park Wuhle Landsberger Tor (1999)9.
Wśród najwybitniejszych przykładów powiązań typu 2.1a – parku miejskiego ukształtowanego prostopadle do rzeki – wymienić należy: Park André-Citroën w Paryżu (1992-1993), gdzie w kompozycji przestrzennej tego parku głównym elementem jest rozległa prostokątna płaszczyzna trawiasta ukierunkowana na rzekę, otoczona różnymi formami przestrzennymi (ogrody tematyczne, promenada), oraz Potters Field Park w Londynie (2007),
ukształtowany częściowo w formie tarasowych płaszczyzn trawiastych zapewniających widoki w kierunku historycznych obiektów i na panoramę miasta10.
Jednym z przykładów powiązań „park miejski – miasto – rzeka” jest park ukształtowany
równolegle do rzeki (typ 2.1b), będący częścią zespołu urbanistycznego Trapeze Renault
w Bolougne Billancourt we Francji (2016). Transformacja nabrzeżnego obszaru związana jest z utworzeniem jednego z największych europejskich centrów innowacji, a główną
ideą projektu jest ukształtowanie miasta-parku. Celem projektu jest podkreślenie wyjątkowej tożsamości miejsca związanego z położeniem nad rzeką11. Główną zasadą kompozycji całego założenia jest ukształtowanie układu pasmowo-sieciowego. Pasma o kierunku
wschodnio-zachodnim utworzone są przez pasma zabudowy zwartej o układzie prostokątnym oraz pasma zieleni – parki miejskie (jeden z nich położony bezpośrednio nad rzeką).
Pasma zabudowy przecięte są zielonymi osiami, które łączą je z terenami nadrzecznymi
(bezpośrednio z nabrzeżnym bulwarem lub pośrednio przez piesze ścieżki i niewielkie placyki z platformami widokowymi wychodzącymi z nabrzeża w przestrzeń rzeki). Zasady te
umożliwiły ukształtowanie czytelnej kompozycji przestrzennej parku nadrzecznego, w której głównymi elementami są rzędy drzew równoległe do brzegu rzeki oraz wnętrza krajobrazowe otwarte na rzekę.
Inny przykład parku miejskiego ukształtowanego równolegle do rzeki stanowi Park
Bercy w Paryżu (1993-1997), usytuowany na obszarze przemysłowym i odseparowany od
miasta przez tory kolejowe. Fakt ten wpłynął na brak wykształconych powiązań kompozycji parku ze strukturą przestrzenną miasta. Główną zasadą kompozycji przestrzennej parku jest podkreślenie istotnych cech miejsca – zachowanie historycznego układu dróg i alej
ogrodowych i jednocześnie wprowadzenie równoległej do rzeki głównej osi założenia. Natomiast wykształcono powiązania widokowe parku z rzeką i z biblioteką (dominantą przestrzenną obszaru Rive Gauche) dzięki projektowi promenady usytuowanej na wale oraz mostu pieszego Simone de Beauvoir12.
Wiele interesujących rozwiązań parków miejskich, ukształtowanych zarówno prostopadle, jak i równolegle do rzeki, znajduje się w nowej wielofunkcyjnej dzielnicy Hafencity
w Hamburgu. Parki są dobrze powiązane przez sieć ścieżek pieszych zarówno z innymi ob9
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szarami w dzielnicy, jak i z terenami zewnętrznymi, mają także liczne powiązania widokowe z wodą.
Jednym z najwybitniejszych przykładów parku miejskiego o charakterze linearnym położonym na obu brzegach rzeki Manzanares jest koncepcja Madrid Rio w Madrycie (2011)
(typ 2.1c). Ukształtowanie nabrzeżnych obszarów zielonych (o długości ok. 6 km) możliwe
było dzięki przeniesieniu ruchu kołowego do tuneli, a lepsze połączenie brzegów zapewnił
nowy most pieszy Puentes Cascara13. Strukturę przestrzenną założenia parkowego w dużej
skali tworzą większe obszary zielone powiązane linearnymi ciągami zieleni. Każdy fragment zaprojektowany jest niezależnie i ma indywidualny charakter (wyróżnić można obszary zielone o charakterze organicznym, geometrycznym oraz mieszanym). Parki są dobrze
powiązane z istniejącą strukturą miasta, w tym z przestrzeniami publicznymi znajdującymi
się w najbliższym sąsiedztwie.
Do jednego z najciekawszych przykładów powiązań „park miejski – miasto – duży
zbiornik wodny” należy Canberra Central Parklands w Canberze w Australii (2011)
– park miejski ukształtowany równolegle do zbiornika wodnego (typ 2.2b). Park usytuowany nad jeziorem Lake Burley nawiązuje do historycznego układu przestrzennego miasta, ale
jednocześnie wnosi nowe współczesne wartości w zagospodarowany obszar (wyraża się to
w charakterze krajobrazowym parku oraz w zastosowaniu najnowszych rozwiązań materiałowo-technologicznych oraz detali: kładek, poręczy, pomostów, oświetlenia)14. Związki
parku ze strukturą przestrzenną miasta są bardzo widoczne. Ulice główne i lokalne, prostopadłe do nabrzeża (o dużej ilości zieleni), łączą się z zielenią parku i ukierunkowane są
na jezioro. Ulice kontynuowane są na obszarze parku za pomocą utwardzonych pieszych
alejek łączących się z nabrzeżną promenadą. Główna aleja zakończona jest tarasem widokowym w dużej skali. W parku grupy zwartej zieleni wysokiej otaczają owalne trawiaste
wnętrza zielone, które posiadają szerokie otwarcia krajobrazowe na jezioro. Pomimo wyraźnych związków parku zarówno z miastem, jak i z wodą, kompozycja przestrzenna parku nie nawiązuje do geometrycznego układu sąsiadujących z nim obszarów zabudowy. Jest
to kompozycja nieregularna o układzie swobodnym, organicznym, a główną jej cechą jest
sprzężenie różnych przestrzeni (przeważają wnętrza zielone, sprzężone bezpośrednio lub za
pomocą lokalnych dominant).
Drugim niezwykłym rozwiązaniem typu 2.2b jest The Gardens of The Olympic Sculpture Park w Seattle w USA (2007), powstały na obszarze dawnych magazynów paliwa.
Główna ścieżka piesza przecina w poprzek drogi i tory kolejowe, jak też odseparowane od
siebie tereny zielone, łącząc centrum miasta z terenami nabrzeżnymi15. Park zaprojektowany jest w formie wielkoprzestrzennej rzeźby, a strefy piesze wyposażono również w rzeźby w różnych skalach. Struktury zielone znajdujące się bliżej miasta przechodzą w parku
w płaszczyzny trawiaste otwarte na wodę.
Natomiast wśród parków miejskich ukształtowanych w formie półwyspu otoczonego
płaszczyzną wody (typ 2.2c) wyróżnić można: HTO Park w Toronto w Kanadzie (2007)

13
14
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M.S. Braun, C. Uffelenv, op. cit., s. 221.
Ibidem, s. 300.
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oraz Sandgrund Park w Karlstad w Szwecji (2009)16. Kompozycję przestrzenną Sandgrund Park tworzą nabrzeżne ścieżki równoległe do brzegów (z punktowymi molami –
platformami widokowymi) oraz prostopadłe do nich falujące wzniesienia przecięte dolinkami. Rozwiązania terenowe podkreślone są zielenią wysoką, usytuowaną nieregularnie na
całym obszarze (pojedyncze drzewa lub grupy drzew, aleje wzdłuż brzegów). Ścieżki piesze
zapewniają harmonijne połączenia parku ze strukturą przestrzenną sąsiednich obszarów
miasta. Natomiast celem projektu parku HTO Park jest połączenie centrum Toronto z brzegiem jeziora Ontario. Jednakże związki kompozycji parku z otaczającą go strukturą miasta
są słabo widoczne (na tyłach parku znajdują się duże parkingi i estakady drogowe). Park zaprojektowany jest w postaci szerokich pasów o różnych nawierzchniach (piasek, płyty betonowe, drewno) równoległych do brzegu. Na pasach znajdują się owalne obszary trawiaste
w formie niewielkich wzniesień ziemnych, które tworzą układ zielonych „wysp” uzupełnionych drzewami. Park wyposażony jest w wiele współczesnych detali: żółte parasole w pasie
plaży, lampy, drewniane ławki w formie platform widokowych itp. Główną zasadą użytkowania parku jest możliwość wyboru rozmaitych aktywności, co umożliwia elastyczność zagospodarowania parku.
4. Podsumowanie
W kształtowaniu założeń współczesnych parków miejskich widoczna jest zarówno inspiracja istniejącymi cechami miejsca (topografią, roślinnością, zabudową, historycznymi sposobami zagospodarowania terenu), jak i wprowadzanie nowych elementów przestrzennych, co powoduje zarówno podtrzymanie lokalnego charakteru danego miejsca, jak
i kształtowanie nowej tożsamości założenia. W wielu projektach można mówić o osiągnięciu przez projektantów odpowiedniej równowagi pomiędzy stopniem zachowania istniejących wartości a kreacją nowych wartości.
Można wskazać kilka głównych typów kompozycji przestrzennych parków miejskich:
1) kompozycja o cechach harmonijnej równowagi; 2) kompozycja, którą cechuje kierunkowość (w tym podkreślanie otwarcia na wodę lub na ważne dominanty przestrzenne położone poza obszarem parku); 3) kompozycja podporządkowana dominancie przestrzennej (usytuowanej na obszarze parku); 4) kompozycja wyodrębniająca różne strefy i funkcje
w przestrzeni (w tym przypadku występuje częste kształtowanie kilku wnętrz krajobrazowych: prostych, wydłużonych kierunkowych lub sprzężonych); 5) kompozycja, której celem jest wydobycie symboliki miejsca lub upamiętnienia ważnego wydarzenia.
Kształtowanie oryginalnych i o wysokiej jakości założeń zielonych w miastach, w tym
publicznych parków miejskich, powiązanych w rozmaity sposób z ich strukturą przestrzenną, powinno przyczynić się do powstrzymania procesu degradacji środowiska w mieście
oraz procesu ujednolicania krajobrazu miejskiego. Podkreślić należy, że osiągnięcie wysokiej jakości rozwiązań parków miejskich wymaga stosowania wielu narzędzi, przede
wszystkim z zakresu architektury krajobrazu, architektury i urbanistyki, a także szerokiej
współpracy różnych specjalistów.
16
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Ill. 1. Killesberg Park – the detail, Stuttgart (photo by K. Pluta, 2010)
Il. 1. Killesberg Park – fragment, Stuttgart (fot. K. Pluta, 2010)
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Ill. 2. Killesberg Park – view point, Stuttgart (photo by K. Pluta, 2010)
Il. 2. Killesberg Park – punkt widokowy, Stuttgart (fot. K. Pluta, 2010)
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Abstract
This article presents the significance and the renewal capability of urban parks. Both the
existing and planned parks may be included in the renewal area although they do not meet
the criteria of space deprivation. Nevertheless, they may, to a significant extent, increase
the opportunities of endogenous development of the neighbouring crisis areas if they are
combined with the parks functionally and spatially. A park investment may be one of the
key elements of improving the quality of local inhabitants’ life, but it may also have a strong
symbolic impact in fighting with deprivation, answering the social and visual needs of an area.
Keywords: urban park, renewal capability, townscape units
Streszczenie
Artykuł prezentuje znaczenie i potencjał rewitalizacyjny parków miejskich. Zarówno te istniejące, jak i planowane mogą zostać włączone w obszar rewitalizacji, mimo że same często
nie spełniają kryteriów degradacji przestrzeni. W istotnym stopniu zwiększyć jednak mogą
szanse endogenicznego rozwoju obszarów kryzysowych, o ile zostaną funkcjonalnie i przestrzennie z nimi powiązane. Inwestycja parku może stanowić jeden z kluczowych elementów
poprawy jakości życia mieszkańców oraz mieć silny wydźwięk symboliczny w walce z degradacją, odpowiadając na potrzeby społeczne i wizerunkowe obszaru.
Słowa kluczowe: park miejski, potencjał rewitalizacyjny, jednostki krajobrazu miejskiego
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1. Introduction
An urban park constitutes the potentially most significant element of the urban greenery
system – the most recognisable and desired by the local community, carrying in it cultural
and social value. Simultaneously, however, the popularity of parks may be very different.
According to Jane Jacobs: “Parks enjoy changeable popularity: from peaks of popularity to
lowlands of interest”1. Also, the significance and impact of a park on the renewal of the urban
structure may differ. The aim of this article is to present the possibilities and the conditions
of using the potential which urban parks may carry for improvement of the inhabitants’
quality of life as a part of the renewal processes.

2. Evaluation of the development capability of deprived areas in the renewal process
Renewal is a type of public intervention used on deprived areas including a long-term,
coordinated and multi-dimensional planning and investment process. It aims at improving
the quality of life of the inhabitants of deprived areas as well as reviving the socio-economic
situation of local communities with the optimal use of endogenous conditions and
strengthening of local capabilities2.
Undertaking of renewal activities requires conducting an analysis of the condition of
the urban area, which results in a diagnosis of degradation symptoms of the individual
units of the urban landscape in social, spatial, economic and symbolic dimensions. The
basic indicator of degradation is concentration of negative social phenomena. Nevertheless,
economic, environmental, spatial and technical problems are taken into consideration in
parallel. It is also worth emphasising that the occurrence of intense social problems is usually
reflected in the remaining dimensions of degradation manifested in limited accessibility
or isolation of the area, insufficient services and infrastructure, poor access to education,
depreciation of buildings and lack of investments, noxious impact on the environment, lack
of quality public and recreational space as well as a negative image of the area.
The extent of areas affected with the multi-layer degradation problem in Polish cities
is very high. It is estimated that they constitute 20 per cent of the surface of invested urban
areas, half of which are districts with historical buildings3. It is neither possible nor justifiable
to include all deprived areas in the renewal process. Although the scope of crisis areas is more
extensive than the intended scope of renewal intervention areas, their delimitation cannot
only be reduced to such areas. The task of the initial phase of the renewal process is not
only recognition of the type and degree of degradation, but also identification and evaluation
of local attractiveness and endogenous development capabilities, which may be described
1
2

3
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with renewal capability. Proper delimitation of renewal areas, from the perspective of
consistency and effectiveness of intervention activities, requires that also territories with
high potential of reversing the negative trend be included in these areas if they are spatially
and functionally integrated with the crisis areas4.
While selecting renewal areas, it is necessary to balance public interest, including
the assessment of the scope of the possibility of obtaining social consent for intervention
activities, which is easier to obtain in the case of areas characterised by high cultural value
and strong identity, typical not only for the most precious historical areas of city centers, but
also for characteristic places, being an inseparable part of the city landscape, which require
comprehensive functional transformations, there being a possibility and need for including
them in the structure of public spaces. Looking for identity determinants, including the
cultural heritage resources of the urban landscape, is an important condition of assessing
the renewal capability of urban areas. This identity is created not only by history of the place
and culture, understood as material and spiritual achievements of the society, but also the
location and environmental constraints as well as the socio-economic parameters being
the outcome of the above5. The urban landscape is a record of complicated conditions and
relations, which, as their complete expression, has a very strong influence on society and
determines the extent of identification with a given place. Emphasising and protecting the
elements which create the identity of an individual city landscape become the aim and,
simultaneously, the tool of the renewal process.

3. The significance of a park in the urban renewal processes
Urban parks may play an important role for renewal of urbanised areas. Both the existing
ones and the locations where it is possible to create a park may be included in a renewal
area, a significant condition of which is the impact capability of an individual park on the
deprived surrounding. The key element is assessment of the possibility of including a park in
the system of the main public spaces of a recreational nature as well as combining it with key
renewal investments as catalysts for the development of the area. The location of a park in
relation to the public space network, its size, topography, neighbourhood and, as well as the
design of entrances and the walkway system of the park create the conditions which should
be taken into consideration while assessing the renewal capability of the facility.
What determines the uniqueness and importance of urban parks is the cultural values
inscribed in its history and the specificity of park spaces. Preservation and emphasis of
historical, symbolic and aesthetic values of a park help to build local identity. The functional
4

5
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program and the manner of development of a park should make use of the values transferred
by the park, at the same time ensuring the social attractiveness of the facility to maximize
the scale of its positive impact on the surrounding crisis areas.
4. The renewal quality of an urban park
From the point of view of renewal needs of deprived areas where, on the one hand, the
aspect of utmost significance is the scope of positive impact of the renewal facility on the
surrounding in the functional and social dimension, whereas, on the other hand, the power
of cultural values is sought, which determines the identity of the place understood as its
identification and significance, the desired features of an urban park that define the renewal
quality may be formulated as:
•
Accessibility,
•
Functional and spatial continuity,
•
Cultural value,
•
Social attractiveness.
Accessibility is understood in this context as physical accessibility of the park and clarity
of its structure, which is connected with the existence of functional and spatial obstacles.
Parks are facilities of area importance within the urban structure therefore the location
and marking of entrances are of extreme significance. The location of entrances should
be consistent not only with the internal walkway system, but also with the external urban
structure of the surrounding so that the layout of public spaces is taken into consideration,
including in particular the pedestrian networks and the sources of potential users. Moreover,
the visual accessibility of the park space is also significant, which is influenced by the
articulation of entrances corresponding to their functional significance6. In order to make
the main entrances clear and merge a park with the external public space, entrance squares
are used in most currently developed urban parks. The scope of visual accessibility of
a park from the surrounding areas, which determines the feeling of security and mental
comfort of the users of green areas, is also determined by the kind of limits used, the type of
neighbourhood and the continuity of view corridors.
Accessibility of the park also means easy orientation of a user in its area revealed in
marking and clarity of the space. Elements making orientation easier are, in particular,
clearly visible landmarks, a clear composition layout and the possibility of a distant view.
The park dominants having an effect in a supra-local scale, except for their frequent artistic,
symbolic or spiritual value, may be valuable for renewal of the surrounding area, playing the
role of a landscape landmark. Increasing the accessibility of green areas by popularisation of
knowledge about them may be achieved with the use of various media both in physical and
virtual space. Introducing, into the city landscape, a kind of an “information membrane”
presenting the functional and significance characteristics of parks may, on the one hand,
encourage and facilitate access to individual greenery facilities and, on the other hand, it
may also become a part of a more extensive image for the benefit of the redeveloped area.
6
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Achieving functional and spatial continuity means including an urban park in a wider
system of recreational public spaces of the redeveloped area. It is connected with the access
road category, where the cost of reaching the nodal facility, which a park would become in
the system of recreational public space, is expressed not only with time but also nuisance7.
The functional and spatial continuity requires both introduction of new urban greenery
facilities and providing connections between the existing ones through improvement of
the functionality, comfort and security of street spaces for pedestrians. The construction of
such sequences of green public space makes use of the public space, the existing greenery
facilities as well as the wasteland areas or areas whose function has expired such as: water
body banks, sequences of isolating green spaces as well as areas previously reserved for
construction or the extension of transport systems - transformed and adapted to recreational
functions8. Transformation of former road or rail transport systems, post-industrial or postharbour areas into linear parks, boulevards and promenades introduce new value to the areas
stand in need of renewal. Construction of the functional and spatial continuity of urban
greenery in public spaces increases the recreational attractiveness and effectiveness of the
greenery system and crystallizes the urban composition of the deprived area. The functions
of culture, entertainment, services and recreation introduced in the renewal process should
concentrate around the constructed system of public spaces, producing the synergy effect
within the individual investments.
Continuous band systems of public space make it possible to introduce recreational
greenery even in strongly urbanised areas, which were previously deprived, as well as in
places which were previously a functional and spatial barrier isolating the area as one of
the degradation factors. Ensuring the continuity of urban greenery systems enables the
maintaining of visual, composition, transport and functional connections of greenery areas
with the surrounding, which carries an important value, both an aesthetic and social one,
improving the quality of life on the areas suffering from degradation.
Information about the social attractiveness of a park is provided by the number of users
and undertaken activities. According to Jeffrey Hayward, what determines the attitude to
a park is rather a reflection on who can be met there rather than landscape considerations
or the possibility of recreation9. Parks should enable a wider spectrum of contact between
people. A park of high social attractiveness enables its users to satisfy a whole range of social
needs. It should answer the demand for group inclusion and integration, the need for prestige
and representation and, finally, the need for interaction of various degrees of intensity, both
activities that involve mutual contact with people and the passive, unilateral ones based
mainly on observation10.
The decision on undertaking an activity of recreational nature and, as a consequence,
the appearance of social activities in the park is not obvious, it requires some favourable
7

8
9
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conditions and high quality public space11. In parks, recreational activities and social
contacts occur in specified landscape interiors. The basic affiliation space in the park
is a recreational meadow, which should constitute an inseparable element of park
management on the redeveloped area. It often is the core of the park’s composition and its
central location concentrates users in a natural manner. Recreational meadows are very
flexible and functionally capacious spaces allowing a great deal of freedom of behaviour,
a wide spectrum of intensity of social contacts, a possibility of spontaneous undertaking
of various forms of activity as well as organisation of various events. Another spatial
form concentrating the social life of a park is a park square, a broad alley and a centripetal
amphitheatre arrangement. All of these have social value, simultaneously crystallising the
composition of the whole park site.
The social attractiveness of a park is an important quality in the renewal process of
deprived areas. A park which becomes a popular place for meetings and various forms of
recreation for local inhabitants will, in a natural manner, increase the quality of living in the
redeveloped area. Simultaneously, once it becomes the inhabitants’ object of pride, it will
influence an increased feeling of identity with the area thus strengthening social ties.
The cultural dimension of an urban park is determined by its historical, cognitive,
aesthetic and spiritual value. Taking care of this aspect while designing a park may be
strongly connected with the construction or strengthening of identity of the redeveloped
area. Parks should be given an individual and unique character. There are many methods
of assigning significance and uniqueness to a certain space and projects within this scope
are often connected with several trends. Depending on local conditions and authors’
concepts, a useful approach may be space thematisation, its intellectual complexity and
symbolic encoding or its educational involvement with e.g. an ecological or historical
message. A particularly important design method in the context of the renewal role of parks
is emphasising the local tradition, which aims at maintaining the historical continuity of the
area.
Park facilities developed on areas which previously played different roles should not
erase the previous function and character of the place since they are an element of the
identity of the whole area. On the contrary, parks created in post-industrial and post-harbour
locations, former cemeteries, forts or military training grounds may be assigned a very
special and unique semiotic and spatial value in the design process. This may be achieved
by leaving relics of previous land management, for example, the elements of infrastructure,
road surface, buildings, plant compositions, equipment, etc. The contrast created as a result
of a clash of the function and form assigned to recreation with e.g. industrial aesthetics and
symbolism may introduce specific aesthetics, which will strongly distinguish the facility on
the cultural layer. Parks created within this trend, like gardens of memory, guard the identity
and specifics of the place telling its history.

11

J. Gehl, Life between buildings, The Danish Architectural Press, 2011.

191
5. Conclusion
Renewal of the urban structure is a complex, multi-dimensional process conducted on

deprived areas of a city. It is not possible to speak about renewal of an urban park, but its

revitalization, redevelopment or creation may be a valuable and effective element of the
renewal process of the surrounding. The capability, which may be introduced by a park
in the repair process, requires assessment from initial analyses conducted both as regards
the analysis of the degree of degradation and the existing attractiveness and development
capability of urban landscape units. The higher the historical, symbolic and aesthetic value
is inscribed in the park space, the greater value the facility has for emphasising the identity
of the place. The richer recreational program a park has to offer, the bigger is its capability of
social influence. Nevertheless, both of these conditions are insufficient to qualify a park as
a renewal facility and including it in the redeveloped area.
The renewal quality of urban parks is created by four defined features: accessibility,
functional and spatial continuity, cultural value and social attractiveness. A development
project for a park as a renewal facility must include the demeanor of its functional, spatial
and symbolic connection with the redeveloped area. Then, it may become a recognisable
and semiotically important place of social integration, taking the role of a renewal facility
whose functioning has a strong influence on improving the quality of life on a deprived area.
Without the integration of a park with the system of public spaces, where they will play
the role of a node, and without using the synergy effect with other development-catalysing
renewal projects concentrated around the constructed system, inclusion of a park in
a renewal program is not effective.
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1. Wstęp
Park miejski stanowi potencjalnie najważniejszy element systemu zieleni miejskiej
– najbardziej rozpoznawalny i pożądany przez lokalną społeczność, niosąc w sobie wartości kulturowe i społeczne. Jednocześnie jednak popularność parków może być bardzo różna. Jak zauważa Jane Jacobs: „Parki cieszą się zmiennym powodzeniem: od szczytów popularności do nizin zainteresowania”1. Różne też może być znaczenie i wpływ parku na
rewitalizację tkanki miejskiej. Artykuł ma na celu przedstawienie możliwości i warunków
wykorzystania potencjału, jaki nieść mogą parki miejskie dla poprawy jakości życia mieszkańców w ramach prowadzenia procesów rewitalizacji.
2. Ocena potencjału rozwoju terenów zdegradowanych w procesie rewitalizacji
Rewitalizacja jest rodzajem interwencji publicznej, stosowanej na terenach zdegradowanych, o charakterze długofalowego, skoordynowanego i wielopłaszczyznowego procesu
planistyczno-inwestycyjnego. Jej celem jest poprawa jakości życia mieszkańców rewitalizowanych obszarów oraz ożywienie sytuacji społeczno-gospodarczej lokalnych społeczności
przy optymalnym wykorzystaniu endogenicznych uwarunkowań i wzmacnianiu lokalnych
potencjałów2.
Podjęcie działań rewitalizacyjnych wymaga przeprowadzenia analizy stanu obszarów
miejskich, w wyniku której diagnozuje się symptomy degradacji poszczególnych jednostek
krajobrazu miejskiego w wymiarze społecznym, przestrzennym, ekonomicznym i symbolicznym. Podstawowym wskaźnikiem degradacji jest koncentracja negatywnych zjawisk społecznych, jednak problemy gospodarcze, środowiskowe, przestrzenne i techniczne uwzględniane są paralelnie. Warto podkreślić, że występowanie nasilonych problemów
społecznych zazwyczaj przekłada się na pozostałe wymiary degradacji, przejawiając się
ograniczoną dostępnością lub izolacją obszaru, niedoborem usług i infrastruktury, słabym
dostępem do edukacji, dekapitalizacją zabudowy i brakiem inwestycji, uciążliwościami środowiska, brakiem jakościowej przestrzeni publicznej i rekreacyjnej i wreszcie złym wizerunkiem obszaru.
Udział obszarów dotkniętych wielowarstwowym problemem degradacji w miastach
polskich jest bardzo wysoki. Szacuje się, że stanowią ponad 20% powierzchni zainwestowanych obszarów miejskich, z czego ponad połowę stanowią dzielnice historycznej zabudowy3. Nie jest możliwe, i co więcej zasadne, aby objąć rewitalizacją wszystkie tereny
zdegradowane. Jakkolwiek zakres obszarów kryzysowych jest rozleglejszy niż docelowy
zakres obszarów interwencji rewitalizacyjnej, tak ich delimitacja nie może się tylko do nich
ograniczać. Zadaniem wstępnej fazy procesu rewitalizacyjnego jest nie tylko rozpozna1
2

3

J. Jacobs, Śmierć i życie wielkich miast Ameryki, Centrum Architektury, Warszawa 2014, s. 105.
Założenia ustawy o rewitalizacji, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Departament Polityki
Przestrzennej, Warszawa 2015.
W. Jarczewski, Przestrzenne aspekty rewitalizacji – śródmieścia, blokowiska, obszary poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe, IRM, seria Rewitalizacja Miast Polskich, t. 4, Kraków 2009.
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nie rodzaju i stopnia degradacji, ale również identyfikacja i ocena lokalnych atrakcyjności
i endogenicznych potencjałów rozwojowych, które określić można potencjałem rewitalizacyjnym. Poprawna z punktu widzenia spójności i efektywności działań interwencyjnych delimitacja obszarów rewitalizacji wymaga włączenia w te obszary również terenów o wysokim potencjale odwrócenia negatywnego trendu, o ile są one przestrzennie i funkcjonalnie
zintegrowane z obszarami kryzysowymi4.
Przy wyborze obszarów rewitalizacji konieczne jest wyważenie interesu publicznego,
w tym ocena zakresu możliwości pozyskania zgody społecznej na działania interwencyjne, o którą zdecydowanie łatwiej w przypadku obszarów cechujących się wysokimi walorami kulturowymi i silną tożsamością, co charakteryzuje nie tylko najcenniejsze historycznie obszary centrum, ale też miejsca charakterystyczne, silnie wpisane w krajobraz miasta,
które wymagają całościowych przekształceń funkcjonalnych, a jest możliwość i potrzeba
wpisania ich w strukturę głównych przestrzeni publicznych. Poszukiwanie wyznaczników
tożsamości, w tym zasobów dziedzictwa kulturowego krajobrazu miejskiego, jest istotnym
warunkiem oceny potencjału rewitalizacyjnego obszarów miejskich. Tożsamość tę tworzy
zarówno historia miejsca, kultura, rozumiana jako dorobek materialny i duchowy społeczeństwa, jak i uwarunkowania lokalizacyjne i przyrodnicze oraz stanowiące wynikową
powyższych – parametry społeczno-gospodarcze5. Krajobraz miejski stanowi zapis tych
skomplikowanych uwarunkowań i relacji i jako ich pełen wyraz bardzo silnie oddziałuje na
człowieka, decydując o stopniu identyfikacji z danym miejscem. Podkreślenie i ochrona elementów budujących tożsamość poszczególnych jednostek krajobrazu miasta staje się w procesie rewitalizacji jednocześnie celem i narzędziem.
3. Znaczenie parku miejskiego w procesach rewitalizacji tkanki miejskiej
Parki miejskie mogą nieść ważną rolę dla rewitalizacji obszarów zurbanizowanych. Zarówno te istniejące, jak i tereny, na których istnieje możliwość utworzenia parku, mogą zostać włączone w obszar rewitalizacji, czego istotnym warunkiem jest potencjał oddziaływania danego parku na zdegradowane otoczenie. Kluczowa jest ocena możliwości wpisania
parku w system głównych przestrzeni publicznych o charakterze rekreacyjnym oraz powiązania z kluczowymi inwestycjami rewitalizacyjnymi jako katalizatorami rozwoju obszaru. Położenie parku w relacji do sieci przestrzeni publicznych, jego wielkość, topografia,
sąsiedztwo, a w dalszej perspektywie rozwiązanie wejść i układu komunikacyjnego parku
tworzą uwarunkowania, które winny być brane pod uwagę w ocenie potencjału rewitalizacyjnego obiektu.
4

5

E. Sochacka-Sutkowska, Idea zrównoważonego rozwoju a polityka przestrzenna miasta (Analiza
spójności i efektywności działań na przykładzie rewitalizacji Niebuszewa Bolinka w Szczecinie),
[w:] Gospodarka regionalna i lokalna a rozwój zrównoważony, Z. Strzelecki, P. Legutko-Kobus
(red.), Studia KPZK, Nr 152, Warszawa 2013.
Z. Myczkowski, Tożsamość i ochrona krajobrazów niezwykłych. Współczesne problemy ochrony
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O wyjątkowości i randze parków miejskich decydują natomiast wartości kulturowe zapisane w historii i specyfice przestrzeni parku, gdzie obok walorów kompozycyjnych istotną
rolę pełni czytelność genezy i dawnej roli obiektu. Zachowanie i podkreślenie wartości historycznych, symbolicznych i estetycznych parku pomaga budować lokalną tożsamość. Program funkcjonalny i sposób zagospodarowania parku powinny wykorzystywać przenoszone
przez park wartości, a jednocześnie zapewnić atrakcyjność społeczną obiektu, tak aby zmaksymalizować skalę jego pozytywnego oddziaływania na otaczające obszary kryzysowe.
4. Jakość rewitalizacyjna parku miejskiego
Z punktu widzenia potrzeb rewitalizacyjnych obszarów zdegradowanych, gdzie z jednej
strony szczególne znaczenie ma zakres pozytywnego oddziaływania obiektu rewitalizacyjnego na otoczenie w wymiarze funkcjonalnym i społecznym, a z drugiej poszukiwana jest
siła wartości kulturowych, które wyznaczą tożsamość miejsca, rozumianą jako jego identyfikacja, jak i znaczenie, sformułować można pożądane, definiujące jakość rewitalizacyjną
cechy parku miejskiego jako:
•
dostępność,
•
ciągłość funkcjonalno-przestrzenną,
•
wartość kulturową,
•
atrakcyjność społeczną.
Dostępność rozumiana jest w tym kontekście jako fizyczna osiągalność parku oraz czytelność jego struktury, co związane jest z istnieniem przeszkód funkcjonalno-przestrzennych. Parki to obiekty o znaczeniu obszarowym w tkance miejskiej. Ogromne znaczenie
odgrywa zatem rozmieszczenie i oznakowanie wejść. Lokalizacja wejść winna być spójna nie tylko z wewnętrznym układem komunikacyjnym parku, ale również z zewnętrzną
strukturą urbanistyczną otoczenia, tak aby uwzględniony był układ przestrzeni publicznych, zwłaszcza ciągów pieszych oraz źródeł potencjalnych użytkowników. Ponadto istotna
jest też wizualna dostępność przestrzeni parku, na co wpływa odpowiednia dla znaczenia
funkcjonalnego artykulacja wejść6. W celu uczytelnienia głównych wejść oraz scalenia parku z zewnętrzną przestrzenią publiczną w większości współcześnie realizowanych na terenach rewitalizacji parków miejskich stosowane są place wejściowe. O zakresie dostępności
wizualnej parku z terenów otaczających, decydującej o poczuciu bezpieczeństwa i komfortu
psychicznego użytkowników terenów zieleni, stanowi również rodzaj zastosowanych granic, typ sąsiedztwa oraz ciągłość osi widokowych.
Dostępność parku oznacza również łatwą orientację użytkownika w jego obszarze, przejawiając się w oznakowaniu i czytelności przestrzeni. Elementy ułatwiające orientację to
przede wszystkim dobrze widoczne obiekty charakterystyczne, czytelny układ kompozycyjny i możliwość dalekiego spojrzenia. Dominanty parku, oddziałujące w skali ponadlokalnej, obok swojej nierzadkiej wartości artystycznej, symbolicznej czy duchowej, mogą
być cenne dla rewitalizacji otaczającego obszaru, pełniąc rolę krajobrazowego landmarku.
6

E. Sutkowska, Kształtowanie przestrzeni publicznej w systemie zieleni miejskiej na przykładzie
Szczecina, praca doktorska, Politechnika Wrocławska, Wrocław 2007.
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Zwiększeniu dostępności terenów zieleni przez popularyzację wiedzy o nich służyć może
wykorzystanie różnorodnych nośników – zarówno w przestrzeni fizycznej, jak i wirtualnej.
Wprowadzenie do krajobrazu miasta rodzaju „membrany informacyjnej”, ukazującej charakterystykę funkcjonalną i znaczeniową parków, może z jednej strony zachęcić i ułatwić
dotarcie do poszczególnych obiektów zieleni, z drugiej natomiast wpisywać się w szersze
działania wizerunkowe na rzecz rewitalizowanego obszaru.
Osiągnięcie cechy ciągłości funkcjonalno-przestrzennej oznacza wpisanie parku
miejskiego w szerszy system rekreacyjnych przestrzeni publicznych rewitalizowanego obszaru. Wiąże się z kategorią drogi-dojścia, gdzie koszt dotarcia do obiektu węzłowego, jakim w systemie rekreacyjnych przestrzeni publicznych stałby się park, wyraża się nie tyko
czasem, ale i uciążliwością7. Ciągłość funkcjonalno-przestrzenna wymaga zarówno wprowadzenia nowych obiektów zieleni miejskiej, jak i szukania powiązań pomiędzy istniejącymi przez poprawę funkcjonalności, komfortu i bezpieczeństwa przestrzeni ulic dla pieszych. Do budowy tak rozumianych ciągów zielonej przestrzeni publicznej wykorzystuje się
uliczną przestrzeń publiczną, istniejące obiekty zieleni, jak i tereny nieużytków lub tereny,
których funkcja się wyczerpała, takie jak: nabrzeża zbiorników wodnych, ciągi zieleni izolacyjnej oraz tereny dotychczas rezerwowane pod budowę lub rozbudowę układów komunikacyjnych – przekształcane i adaptowane na funkcje rekreacyjne8. Przekształcenie dawnych
układów komunikacji kołowej czy szynowej, terenów poprzemysłowych czy poportowych
na parki linearne, bulwary i promenady wprowadza nową jakość na obszarze wymagającym
rewitalizacji. Budowa ciągłości funkcjonalno-przestrzennej przestrzeni publicznej zieleni
miejskiej zwiększa atrakcyjność i efektywność rekreacyjną systemu zieleni oraz krystalizuje kompozycję urbanistyczną obszaru zdegradowanego. Wprowadzane w procesie rewitalizacji funkcje kultury, rozrywki, usług i rekreacji winny koncentrować sie wokół budowanego systemu przestrzeni publicznych, dając efekt synergii oddziaływania poszczególnych
inwestycji.
Ciągłe, pasmowe układy rekreacyjnej przestrzeni publicznej dają możliwość wprowadzenia zieleni rekreacyjnej nawet do silnie zurbanizowanych obszarów, często jej dotychczas pozbawionych, oraz w miejsca, które wcześniej stanowiły barierę funkcjonalno-przestrzenną, izolującą obszar jako jeden z czynników degradacji. Zapewnienie ciągłości
układom zieleni miejskiej pozwala utrzymać powiązania widokowe, kompozycyjne, komunikacyjne i funkcjonalne terenu zieleni z otoczeniem, co niesie w sobie istotny walor zarówno estetyczny, jak i społeczny, podnosząc jakość życia na obszarach dotkniętych degradacją.
O społecznej atrakcyjności parku informuje ilość użytkowników i podejmowanych aktywności. Według Jeffreya Haywarda o pójściu do parku często decyduje raczej refleksja na
temat tego, kogo tam można spotkać, niż względy krajobrazowe lub możliwości rekreacji9.
Parki winny umożliwiać zaistnienie jak najszerszego spektrum kontaktów między ludźmi.
Park o wysokiej atrakcyjności społecznej daje możliwość realizacji swoim użytkownikom
7
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wielu potrzeb społecznych. Odpowiadać winien na potrzebę przynależności i integracji
z grupą, potrzebę prestiżu oraz reprezentacji i wreszcie potrzebę interakcji o różnym stopniu intensywności, zarówno tych aktywnych, polegających na obustronnym kontakcie między ludźmi, jak i biernych, jednostronnych, opartych zwłaszcza na obserwacji10.
Decyzja o podjęciu aktywności o charakterze rekreacyjnym, a w ich konsekwencji zaistnienie aktywności społecznych w parku, nie jest oczywista, wymaga bowiem zapewnienia
sprzyjających warunków i wysokiej jakości przestrzeni publicznej11. W parkach aktywności rekreacyjne i kontakty społeczne zachodzą w określonych wnętrzach krajobrazowych.
Podstawową przestrzenią afiliacyjną parku jest łąka rekreacyjna, która winna stanowić nieodzowny element zagospodarowania parku na obszarze rewitalizowanym. Często stanowi
rdzeń kompozycji parku, a jej centralna lokalizacja w naturalny sposób skupia użytkowników. Łąki rekreacyjne są przestrzeniami bardzo elastycznymi i pojemnymi użytkowo, dając
dużą swobodę zachowań, szerokie spektrum intensywności kontaktów społecznych, możliwość spontanicznego podjęcia rozmaitych form aktywności, jak też organizacji różnorodnych imprez i wydarzeń. Inna formą przestrzenną, ogniskującą życie społeczne parku, jest
plac parkowy, szeroka aleja oraz dośrodkowy układ amfiteatralny. Wszystkie posiadają walor społeczny, krystalizując jednocześnie kompozycję całości założenia parkowego.
Społeczna atrakcyjność parku jest ważną jakością w procesie rewitalizacji obszarów
zdegradowanych. Park, który stanie się popularnym, ulubionym miejscem spotkań i zróżnicowanych form rekreacji dla okolicznych mieszkańców, w naturalny sposób podniesie jakość zamieszkania na rewitalizowanym obszarze. Jednocześnie, gdy stanie się przedmiotem dumy mieszkańców, wpłynie na wzrost poczucia tożsamości z miejscem i wzmocnienie
więzi społecznych.
Warstwę kulturową parku miejskiego wyznacza jego wartość historyczna, poznawcza,
estetyczna i duchowa. Dbałość o ten aspekt w projektowaniu parku silnie wpisać się może
w budowę lub wzmocnienie identyfikacji i wizerunku obszaru rewitalizacji. Parki winny
otrzymać zindywidualizowany i niepowtarzalny charakter. Sposobów nadania przestrzeni
znaczenia i wyjątkowości jest wiele, a projekty w tym zakresie wpisują się w kilka nurtów.
W zależności od lokalnych uwarunkowań i koncepcji autorów narzędziem stać się może tematyzacja przestrzeni lub intelektualne jej skomplikowanie i symboliczne zakodowanie czy
też dydaktyczne zaangażowanie, na przykład z ekologicznym lub historycznym przesłaniem. Szczególnie ważną w kontekście roli rewitalizacyjnej parków metodą projektową jest
akcentowanie lokalnej tradycji, której celem jest zachowanie ciągłości historycznej miejsca.
Obiekty parkowe, realizowane na terenach pełniących wcześniej odmienne role, nie powinny zamazywać dawnej funkcji i charakteru miejsca, gdyż są one elementem tożsamości całego obszaru. Przeciwnie, parki powstające w miejscach poprzemysłowych, poportowych, dawne cmentarze, forty czy poligony mogą w procesie projektowym otrzymać
bardzo szczególny i wyjątkowy walor semiotyczny i przestrzenny. Może to mieć wyraz
w pozostawieniu reliktów dawnego zagospodarowania, na przykład elementów infrastruktury, nawierzchni, zabudowań, kompozycji roślinnej, urządzeń itd. Kontrast, jaki powstaje
w wyniku zderzenia funkcji i formy przypisanej rekreacji z estetyką i symboliką, na przy10
11

E. Sutkowska, op. cit.
J. Gehl, Life between buildings, The Danish Architectural Press, 2011.

197
kład przemysłową, może wnieść szczególną estetykę, silnie wyróżniając obiekt w warstwie
kulturowej. Powstające w tym nurcie parki niczym ogrody pamięci strzegą tożsamości
i specyfiki miejsca, opowiadając jego historię.
5. Podsumowanie
Rewitalizacja tkanki miejskiej jest złożonym, wielowarstwowym procesem, prowadzonym na zdegradowanych obszarach miasta. Nie można mówić o rewitalizacji parku
miejskiego, ale jego zagospodarowanie, rewaloryzacja lub utworzenie może być cennym
i skutecznym elementem procesu rewitalizacyjnego otoczenia. Potencjał, jaki w procesie
naprawczym może wnieść park, wymaga oceny już na etapie analiz wstępnych, prowadzonych zarówno pod względem analizy stopnia degradacji, jak i istniejących atrakcyjności
i potencjałów rozwojowych jednostek krajobrazu miejskiego. Im wyższa wartość historyczna, symboliczna czy estetyczna, zapisana w przestrzeni parku, tym większy walor obiektu
do podkreślenia tożsamości miejsca. Im bogatszy program rekreacyjny posiada park, tym
większy niesie potencjał społecznego oddziaływania. Jednak oba te warunki są niewystarczające do zakwalifikowania parku jako obiektu rewitalizacyjnego i objęcia go obszarem rewitalizacji.
Jakość rewitalizacyjną parków miejskich kreują cztery zdefiniowane cechy: dostępność,
ciągłość funkcjonalno-przestrzenna, wartość kulturowa i atrakcyjność społeczna. Projekt zagospodarowania parku stanowiącego obiekt rewitalizacyjny musi obejmować sposób funkcjonalnego, przestrzennego i symbolicznego powiązania go z rewitalizowaną przestrzenią. Wówczas stać się on może rozpoznawalnym i semiotycznie ważnym miejscem
społecznej integracji, przyjmując rolę obiektu rewitalizacyjnego, którego funkcjonowanie
silnie oddziałuje na poprawę jakości życia na zdegradowanym obszarze. Autorka stoi na
stanowisku, iż bez integracji parku z systemem przestrzeni publicznych, gdzie pełnić on
będzie rolę węzła, oraz bez wykorzystania efektu synergii z pozostałymi katalizującymi
rozwój projektami rewitalizacyjnymi, skoncentrowanymi wokół budowanego systemu, włączenie parku w program rewitalizacji nie jest efektywne.
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Abstract
The aim of this article is to analyse the effects that have been achieved during the design and
implementation of the Public Park at the “Balaton” in Warsaw. This case is interesting due to the
fact that the process of its design was based on the principles of public participation, with active
involvement from professional designers, the local community and the authorities of the district.
The large number of visitors to the park stands as a testament to the success of the project and
the attractive nature of the area. This example is thus an interesting base for analysis. The article
contains a thesis that, when properly carried out, public participation ceases to be a “rotten
compromise” (in the context of aesthetics, function, etc.), but allows new physical and social values
to be introduced into a space.
Keywords: information, consultation, design, community participation
Streszczenie
Celem artykułu jest analiza efektów uzyskanych przy projekcie i realizacji publicznego Parku nad
„Balatonem” w Warszawie. Przypadek ten jest interesujący, ponieważ proces tworzenia parku oparty był na zasadach partycypacji społecznej, w której aktywnymi uczestnikami byli: profesjonalni
projektanci, społeczność lokalna oraz władze dzielnicy. O udanej inwestycji i atrakcyjności miejsca
świadczą licznie odwiedzający park użytkownicy. Przypadek ten stanowi zatem doskonały materiał
do analizy. W artykule postawiono tezę, że poprawnie przeprowadzona partycypacja społeczna nie
jest „zgniłym kompromisem” (w kontekście zagadnień estetycznych, funkcjonalnych itd.), ale służy
wprowadzeniu do przestrzeni nowych wartości, zarówno fizycznych, jak i społecznych.
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1. Introduction
The topic of public participation in Poland, especially in the context of professions that
deal with the shaping of space, is widely discussed in various fields, especially so during
the last couple of years1. Towards the end of the 1960’s, the sociologist Sherry Amstein
formulated a model of participation, which she illustrated by using the so-called “ladder
of participation”2. It shows the degrees of the factual involvement of communities in the
decisions that are being made, ranging from no participation, which was equated with
manipulation and therapy, all the way to full participation, with the gradual levels in between.
In the case of the Park at the Balaton, the “information” level is particularly interesting. It is
a level that is regarded as belonging to the lower tiers of the ladder, the ones which denote no
participation at all. However, it is a good introduction to real involvement. The level directly
above – consultation – was described by the author as a virtual type of participation, but
with a potential for further development – something which is also important for the Warsaw
case. The author’s research on the problem has confirmed the validity of Sherry Amstein’s
theses, finding them to be true in the context of XXI century Poland, with certain exceptions
stemming from local conditions3.
The title of this article – “The City Park as an Expression of the Needs of Society” is
slightly pawky, as its ending chapter proves.
The main foundation of this article is the following thesis: a properly conducted process
of public participation is not a “rotten compromise” (in the context of aesthetic and functional
issues, etc.), but allows new physical and social values to be introduced into a space. In this
case, the correctness of the thesis should be understood not by the implementation of the
highest level of participation featured by the ladder, that of “citizen control”, but as the
responsible and honest introduction of the local community into the process of designing
and implementing construction projects.
The method of the work is a case study analysis based on source material, observation of
the functioning of the park and individual interviews within focus groups.

1

2

3

Inspired by this discussion, the author undertook his own research, of which this article is a small,
autonomous fragment. The full form of this research and its results are provided in the dissertation:
M. Zieliński, Wpływ czynników antropogenicznych na kształtowanie krajobrazu w kontekście
procesów projektowych i partycypacji społecznej, Ph.D. thesis, Kraków 2013, p. 209. Accessible
through the digital repository of the Cracow University of Technology.
S.R. Arnstein, A Ladder of Citizen Participation, JAIP, Vol. 35, No. 4, July 1969, p. 216-224; also
available in Polish: S.R. Arnstein, Drabina partycypacji, [in:] J. Erbel, P. Sadura (eds.), Partycypacja.
Przewodnik Krytyki Politycznej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2012, p. 12-39.
M. Zieliński, Aktywność społeczności lokalnych wobec chaosu przestrzennego w miastach, TEKA
Komisji Urbanistyki i Architektury O/PAN w Krakowie, Vol. XLI, 2013, p. 183-195; www.teka.
pk.edu.pl.
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2. The Case of the Park at The Balaton in Warsaw
2.1. The Site
The case under analysis is located in Warsaw, in the district of Praga-Południe, on the
right bank of the river Vistula. The artificial lake has an area of 2.5 ha and is called the
Balatondue to its shallowness. It is surrounded by high intensity residential developments.
The area around the lake was considered one of the most neglected areas of greenery in the
district. The area lacked even the most basic forms of arrangement, and the 7 ha of land
around the lake has a poor reputation due to high crime rates. The shadowy areas, covered in
freely growing plants, did nothing to address the feeling of danger, similarly to the remains
of the construction sites of the surrounding housing complexes.
2.2. The Idea
The district authorities of Praga-Południe decided in 2007 to put the area to use and turn
it into a park which could meet the needs of the local inhabitants4. The area is an enclave
of greenery for the surrounding Gocław residential estate, which is inhabited by around
50 thousand residents living mainly in prefabricated concrete housing blocks. The result
of this decision was the creation of a park with the involvement of the local residents. The
process of public consultation was initiated by the vice-mayor of the district at the time.
2.3. The Structure of the Project In Terms of Use of Participation Tools
The entire process was divided into a couple of stages of the project’s design and
implementation.
It made use of the following forms and tools of participation:
– resident opinion polls,
– open meetings with the residents and the district authorities,
– communication through the media (including the internet).
The first level of consultation revolved around the development of ideas for arranging the
park, as well as the gathering of the residents’ opinions. The structure of the questionnaires
enabled the project staff to gather answers to questions regarding the current form in which the
area is being used, while its second part focused on the visions and expectations regarding the
future of the park. The respondents could pick from 25 different forms and propositions of the
organisation of the park, providing them with the ability to voice their own opinions in the form
of open questions. The questionnaires were distributed among the residents using three methods:
– using the web page of the District Authority of Praga-Południe,
– using printed forms sent to housing cooperatives and associations whose buildings are
directly adjacent to the planned park,
4

P. Hardecki, K. Zinowiec-Cieplik, Park jako przestrzeń integracji społecznej, [in:] Kultura przestrzeni
gminy, J. Królikowski, B. Rothmiel, K. Juśkiewicz (eds.), Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2010,
p. 74-80.
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– handing out forms during an open air event organised at the site of the future park, which
attracted a substantial number of attendees.
Over 300 answers were collected in total, most of which were obtained through direct
channels. Despite the fact that this number appears to be relatively low, the overall result of
the opinion poll has been determined a success. The pioneering nature of the venture had
enormous social value, as it raised awareness of this form of cooperation among members of
the local community and the district authorities.
The gathered information, especially the views and expectations of the residents, became
guidelines for the architects participating in the competition. It was decided that every option
that received 30% or more of the votes in the polls would become obligatory for the designers,
and those of the propositions which did not exceed 30% while still receiving substantial
support in the polls would become non-binding guidelines which could be implemented but
were not obligatory. This formed the basis of communicating to the community the scale of
its influence on the future development of public spaces. This communication translated into
an increased motivation of the community to further participate in the process, as well as to
a higher trustworthiness of the actions of the local authorities. It must also be said that the
opinions gathered during the polls were used to determine the criteria used to evaluate the
design competition entries5. The result was an architectural competition, with the main prize
being awarded to the Palk Architekci design office, consisting of arch. Piotr Hardecki, arch.
kraj. Kinga Zinowiec-Cieplik, arch. Krzysztof Łaniewski-Wołłk and Łukasz Stępniak.
The publication of the results of the competition was not the end of the process. During the
next stage, the winning conceptual design was the topic of a discussion. The residents could see
the impact of their opinions on the results of the competition. These were presented in the form
of an open exhibition and two meetings, during which the winning design was discussed. The
first meeting was between the representatives of the district authorities that were responsible for
the project and the representatives of the community of the Gocław housing estate. The second
meeting was of equal importance, as it was open to any and all residents that were interested in
the project. According to the account of the author of the winning design, “around a hundred
persons from different organisations (mostly older persons, but there was no shortage of active
mothers with their children, in addition, there were almost no young people, which shows their
lack of faith in the meaningfulness of such meetings)”6. The authors of the winning design were
initially worried about the possible lack of acceptance for the solutions that it featured. However,
these worries proved to be unfounded, as their presentation was awarded with an ovation.
From the point of view of this work, the testimony of the authors of the winning design
cannot be overemphasized. It provides a two-sided view of the matter: from within the creative
process and from the point of view of the experts/designers. Furthermore, it is an example of
the balancing of problems related to design (in terms of the professional approach to design)
and the processes of participation. The meeting with the residents and the mutual discussion on
the ideas presented by the architects proved conducive to the development of modifications to
the design, so that it could be suited to the needs of its future users in the best possible manner.
5
6

http://dobrepraktyki.decydujmyrazem.pl/x/760749 (access: November 2012).
Quoted from the correspondence exchanged in November and December 2012 between architect
Piotr Hardecki and the author of the article, source material available in the author’s own archive.
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In the opinion of the authors of the design, “the most inquisitive of the participants were
the parents, who inquired about the details of the design of the playground. The local fishing
enthusiasts proposed the removal of dedicated fishing platforms, claiming that they did not
need them”7.
It needs to be added that all of the elements of the process were accompanied by an
information campaign, which provided current updates to the residents through various
information channels.
The second stage of the consultation phase, carried out by the district authorities online,
featured a combination of informing the residents of the form of the proposed space with
further information gathering and supporting their increased involvement in communicating
their opinions. The area around the lake was used to host an open air exhibit with information
boards showing the design of the park and featuring all of the important information
regarding its concept, in addition to dates of the project’s stages and the overall costs to
the district authorities. This was also the stage at which the shape of the future playground
became much more detailed. According to Piotr Hardecki, “the most important result of
the online stage came in the form of an e-mail from one of the mothers with a proposition
of introducing a specific element to the playground in the form of a ship. This proposition
inspired me to redesign the entire playground (located on a small peninsula in the vicinity of
the large lake) and turn it into a sort of ‘Balaton port’”8. It was then that the authors changed
the toys in the playground so that it featured a ship (specifically the one requested by the
previously mentioned resident), the wreck of another ship, a wall for climbing in the shape of
a lighthouse, a train with small cars to serve as a port service train, etc.
According to the lead designer, the fact that the playground equipment was selected
through the use of public participation was a powerful argument against the propositions
made by the contractors to have them replaced with cheaper ones, something which they
brought up from time to time over the course of construction.
Over the course of the analysis of the project, the designers were asked whether consultations
provided the design with additional values that would have been harder to attain under different
conditions – referring to both material and immaterial design solutions. According to the
architects, “the process of consultation alone did little to improve the design (apart from the
playground, as in this case it provided the foundation for its form). However, it was a key part of
establishing the needs of the residents and developing the program of the future park, in addition
to helping in the formulation of competition guidelines and the grading criteria for competition
entries. It is possible that these consultations were one of the reasons why the park, was so well
received by its users upon being opened”9. According to data provided by the Praga-Południe
district authority, the use of the area around the lake increased tenfold10.
The entire project was summarised by the lead designer in the following statement: “I have
very fond memories of the entire design process of developing the “Park at the Balaton”,
ranging from the competition, the design phase, overseeing the construction site, all the way to
7
8
9
10

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
http://dobrepraktyki.decydujmyrazem.pl/x/760749 (access: November 2012).
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the official opening. I think that, after two years of use, the park fulfils the basic principles of
its design – it fulfils the role of a “public salon” of this part of the Gocław housing estate, at the
same time providing a haven for wild birds and being a reserve of greenery within the city”11.
3. Summary and conclusion
The construction of the park in Warsaw’s Praga district and the creation of a good, active
public space with the participation of the residents, the active involvement of the designers,
the municipal government and the future users was not the only benefit of the project.
There are several immaterial benefits associated with it, including:
– the satisfaction and contentment of the residents with the project and its implementation,
– a drop in the amount of complaints filed at the District Authority Office,
– a change in the residents’ and local officials’ approach to participation12.
The parties that participated in the project (both the residents and members of the
administration), initially distrustful, had a chance to see the benefits that arise from this
method of carrying out construction projects within a city for themselves. The residents
that have derived positive conclusions from the project and who and have good memories
associated with it will be more likely to take part in similar projects in the future, in addition
to providing advertisement for this type of approach among their acquaintances.
Another fact that needs to be mentioned is the responsible and honest approach to the
consultation process from the administration, as its members were aware of the possible
dangers that are related to consulting projects that are to be implemented sometime in the
future and that may not necessarily be implemented, allowing them to avoid the problem.
According to Adam Grzegrzółka, the vice-mayor of Praga-Południe “(…) We need to use
public participation only when the effects are going to be implemented. Otherwise this only
leads to frustration among the residents, producing a conflict instead of any real benefit”13.
Among the opponents of the participatory method of carrying out construction projects
and architectural and landscape design, there are opinions that the involvement of residents,
who lack professional knowledge on the subject for the most part, is detrimental, especially
regarding the aesthetic and functional aspects of projects. The case of the “Park at the Balaton”
has proven this opinion wrong. The ideas developed by the local community regarding the
arrangement of a public space have been given form by a professional – an architect, who had
the final say regarding the final form of the design. It seems that this is an optimal model of
carrying out public projects, especially those that regard a public space and that are important
to society. One idea can, after all, be expressed through different spatial forms. The developed
and consulted idea of a project, in effect, is given a form, the proper function and aesthetic
expression of which is guaranteed by a professional designer. His talent, experience and
creative instinct round out the knowledge and the needs of the residents regarding the site of
a project, resulting in a shift in space. This shift is important as it is carried out in accordance
11

12
13

Quoted from the correspondence exchanged in November and December 2012 between architect
Piotr Hardecki and the author of the article, source material available in the author’s own archive.
http://dobrepraktyki.decydujmyrazem.pl/x/760749 (access: November 2012).
Ibidem.
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with guidelines that are dictated by future users, with their acceptance, all kept in accordance
with all of the rules of professional architectural and landscape design. The quality of the
design and its implementation has been attested by the fact, that the “Park at the Balaton” was
nominated to receive the European Prize for Urban Public Space 2012. This means that it is
appreciated not only by its users, but also by professional circles.
The title of this article, which mentions a public park as an expression of social needs is
slightly pawky. This is made clear by the analysis of our chosen case study. Should we compare
the number of persons that could potentially be interested in the subject – around 50 thousand
residents – to the number of around 300 persons that were polled, then the share of the persons
that actively participated in the process (persons that were not only informed of, but who actively
communicated their ideas and needs “consultation”) is around 0.6%. Even should we add to this
the number of persons that were passively interested in the process (those that were only being
informed of the progress of the project, but did not provide their opinions “information”) then we
can conclude that the end result was influenced by a limited and thus non-representative group of
residents. This means that we can hardly speak of a true expression of needs. Nevertheless, the lack
of any forms of protest and the enthusiastic reception of the design solutions and the final form of
the park allows us to point out that the initiative of inviting the residents to participate in a project
and providing honest information on its current status can positively influence its acceptance.
The example of the “Park at the Balaton” shows that the final form of the park has been
derived from the opinions of the residents that were transformed by the designers. The
most important ideas and needs voiced by the residents became excellent guidelines for the
architects to work with. On the other hand, the acceptance of the concept design that won the
competition and the virtual lack of any complaints, imply that:
– the designers understood the needs of the residents and addressed them in a successful
manner,
– the most important need of the residents was to have a park in the first place,
– the idea of including the residents in the process of developing the project has positively
affected its acceptance.
Looking at this example through the prism of the “participation ladder” by Sherry
Amstein, we can conclude that in the current state of affairs a responsible and honest
information campaign combined with consultation are sufficient participation steps. This, of
course, does not mean that a more active form of participation – a real form of participation
– should not be attempted in the field of shaping space. The case in question only illustrates
that when certain conditions are met, the “information” and “consultation” steps are enough
for the process to succeed. These conditions can be defined as follows:
– the existence of an objective need for the conversion of a specific area into a public space,
– a solid professional preparation and implementation of the process,
– a responsible approach of the parties participating in the project,
– the lack of parties with particular interests regarding the area.
This case also proves another thesis. It points to the immense need for green areas like
gardens, parks etc. in heavily urbanized areas and how strongly they can influence the
humanization of these spaces14.
14

Cf. A. Zachariasz, On the value and valuation of gardens – on various aspects of gardens – „The
purest of human pleasures”, “Czasopismo Techniczne”, 5-A/2014, p. 9-34.
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1. Wstęp
Temat partycypacji społecznej, zwłaszcza w odniesieniu do profesji zajmujących się
kształtowaniem przestrzeni, jest mocno eksploatowany w różnych środowiskach, zwłaszcza w ostatnich latach w Polsce1. Z końcem lat 60. XX w. badaczka socjologii Sherry Arnstein opisała model funkcjonowania partycypacji, który zobrazowała tzw. drabiną partycypacji 2. Pokazuje ona stopnie faktycznego udziału społeczności w podejmowanych
decyzjach od zerowego uczestnictwa, za które należy uznać manipulację i terapię, aż do
całkowitego udziału. Między tymi biegunami znajdują się stopnie pośrednie. W kontekście casusu Parku nad Balatonem interesujący jest poziom „informowanie”. To szczebel
zaliczany jednak do dolnych poziomów drabiny, w których notuje się brak jakiegokolwiek
uczestnictwa. Tym niemniej stanowi dobry wstęp do rzeczywistego uczestnictwa. Znajdujące się szczebel wyżej „konsultacje” zostały przez autorkę zaliczone do działań pozornych, ale z potencjałem do dalszego rozwoju uczestnictwa, i są one również znaczące dla
przypadku warszawskiego. Autorskie badania tej problematyki potwierdziły zasadność
tez Sherry Arnstein, także w kontekście polskim już w XXI w., choć z pewnymi zastrzeżeniami adekwatnymi do specyfiki lokalnej3.
Tytuł niniejszego artykułu Park miejski jako wyraz potrzeb społecznych jest nieco przewrotny, co dowiedzione zostanie pod koniec pracy.
Naczelnym założeniem pracy jest teza stanowiąca, że: poprawnie przeprowadzona partycypacja społeczna nie jest „zgniłym kompromisem” (w kontekście zagadnień estetycznych, funkcjonalnych itd.), ale służy wprowadzeniu do przestrzeni nowych wartości, zarówno fizycznych, jak i społecznych. Przy czym poprawność należy rozumieć nie przez
realizację najwyższego szczebla drabiny, czyli „obywatelskiej kontroli”, lecz jako odpowiedzialne i podbudowane dobrą wolą wprowadzanie do procesu planowania i realizowania inwestycji uczestnictwa lokalnej społeczności.
Metoda pracy oparta jest na analizie studium przypadku w oparciu o badania materiałów źródłowych, obserwacje funkcjonowania parku oraz indywidualne wywiady zogniskowane.

1

2

3

Na fali tej dyskusji autor podjął własne badania, których niniejsza praca jest niewielkim, autonomicznym fragmentem. Z całością badań i wyników można zapoznać się w dysertacji: M. Zieliński,
Wpływ czynników antropogenicznych na kształtowanie krajobrazu w kontekście procesów projektowych i partycypacji społecznej, rozprawa doktorska wykonana na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, promotor prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Kosiński, Kraków 2013, s. 209; dostęp
przez cyfrowe repozytorium Politechniki Krakowskiej.
S.R. Arnstein, A Ladder of Citizen Participation, JAIP, Vol. 35, No. 4, July 1969, s. 216-224; także
w polskim tłumaczeniu: Drabina partycypacji, [w:] J. Erbel, P. Sadura (red.), Partycypacja. Przewodnik Krytyki Politycznej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2012, s. 12-39.
M. Zieliński, Aktywność społeczności lokalnych wobec chaosu przestrzennego w miastach, „Teka
Komisji Urbanistyki i Architektury O/PAN w Krakowie”, Tom XLI, 2013, s. 183-195.
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2. Casus Parku nad Balatonem w Warszawie
2.1. Miejsce
Przykład zlokalizowany jest w Warszawie na prawym brzegu Wisły w dzielnicy Praga-Południe. Sztuczne jeziorko o powierzchni 2,5 ha, z uwagi na swój płytki charakter nazywane Balatonem, znajduje się w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej o wysokiej intensywności. Przez wiele lat teren nad praskim akwenem zaliczany był do najbardziej zaniedbanych
obszarów zieleni w dzielnicy. Brakowało podstawowych form zagospodarowania, a 7 ha terenów trawiastych wokół akwenu cieszyło się złą sławą, przede wszystkim z uwagi na niski
poziom bezpieczeństwa. Zacienione i zasłonięte przez dziką zieleń miejsca nie polepszały
poczucia bezpieczeństwa, podobnie jak pozostałości po budowie pobliskich osiedli.
2.2. Idea
W 2007 r. władze dzielnicy Praga-Południe zadecydowały, by wykorzystać ten niezagospodarowany teren i stworzyć tam park, który będzie odpowiadał potrzebom okolicznych mieszkańców4. Jednakowoż obszar ten jest enklawą zieleni dla otaczającego omawiany teren osiedla Gocław, które zamieszkuje około 50 tys. osób, głównie w blokach
z wielkiej płyty. Konsekwencją tego było tworzenie parku przy współuczestnictwie mieszkańców. Proces publicznych konsultacji zainicjowany został przez ówczesnego wiceburmistrza dzielnicy.
2.3. Konstrukcja projektu z wykorzystaniem narzędzi partycypacyjnych
Cały proces oparty został na kilku etapach tworzenia i wdrażania projektu. Zastosowano
takie formy i narzędzia partycypacji jak:
– ankietowe badanie opinii mieszkańców,
– spotkania otwarte z mieszkańcami oraz z władzami osiedli,
– komunikacja przez media (w tym Internet).
Pierwszym poziomem konsultacji było generowanie pomysłów na zagospodarowanie parku przez zbieranie opinii wśród mieszkańców. Konstrukcja ankiety pozwalała uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące aktualnych sposobów użytkowania terenu, a w drugiej części pozyskiwano wyobrażenia i oczekiwania względem nowej przestrzeni parku. Respondenci
mogli wybierać spośród 25 różnych sposobów i propozycji organizacji parku, a – w celu poszerzenia oglądu sprawy – pozwolono wypowiadać się własnymi słowami w pytaniach otwartych. Formularze ankietowe rozprowadzano wśród mieszkańców za pomocą trzech źródeł:
– dzięki stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Praga-Południe,
– za pomocy formularzy papierowych przesłanych do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, których budynki znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie planowanego parku,
4

P. Hardecki, K. Zinowiec-Cieplik, Park jako przestrzeń integracji społecznej, [w:] Kultura przestrzeni gminy, J. Królikowski, B. Rothmiel, K. Juśkiewicz (red.), Wydawnictwo SGGW, Warszawa
2010, s. 74-80.
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– rozdając ankiety w czasie imprezy plenerowej zorganizowanej na obszarze przyszłego
parku, która przyciągnęła wielu mieszkańców.
Łącznie zebrano ponad 300 odpowiedzi, z czego większość uzyskana została przez bezpośredni kanał dotarcia. Mimo iż taka suma respondentów to relatywnie niewielka ilość, to
badanie jednak należy uznać za sukces. Pionierski charakter przedsięwzięcia miał ogromną
wartość społeczną – przybliżył bowiem ogółowi społeczności lokalnej oraz władzom tenże
rodzaj współpracy.
Zebrane informacje, przede wszystkim poglądy i oczekiwania mieszkańców, stały się wytycznymi dla architektów stających do konkursu. Ustalono, że każda opcja, która uzyska ponad
30% głosów ankietowanych, stanie się obligatoryjna dla projektantów, a te z propozycji, które nie
przekroczyły pułapu 30%, a w ankiecie uzyskały liczne poparcie, staną się wytycznymi bez konieczności ich aplikacji do projektu. Dało to podstawę do komunikowania społeczności, jaka jest
skala jej wpływu na przyszłe ukształtowanie przestrzeni publicznej. Komunikacja ta zaowocowała z kolei wzrostem motywacji wśród społeczności do dalszego współuczestnictwa w procesie,
a także uwiarygodniła działania władz lokalnych. Warto dodać, że opinie zebrane podczas badania ankietowego wyznaczyły również kryteria oceny projektów złożonych do konkursu5. W efekcie tych działań odbył się konkurs architektoniczny, w którym główną nagrodę otrzymała koncepcja warszawskiej pracowni Palk Architekci w składzie: arch. Piotr Hardecki, arch. kraj. Kinga
Zinowiec-Cieplik, arch. Krzysztof Łaniewski-Wołłk i arch. Łukasz Stępniak.
Ogłoszenie wyników konkursu i ich upublicznienie nie zakończyło procesu. Rozpoczęto kolejny poziom procesu, w którym to wyłoniona koncepcja stała się przedmiotem dyskusji. Mieszkańcy mieli okazje przekonać się o wpływie ich głosów na rozstrzygnięcia. Odbyło się to za
pomocą otwartej wystawy oraz dwóch spotkań, na których konsultowano wyłoniony projekt.
Jedno spotkanie odbyło się z udziałem przedstawicieli władz dzielnicy odpowiedzialnych za
projekt i przedstawicieli samorządu osiedla Gocław. Niebagatelną wagę miało drugie spotkanie,
otwarte dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców. Według relacji autora zwycięskiej koncepcji: „w spotkaniu wzięło udział oprócz zespołu projektowego i przedstawicieli urzędu około stu osób z różnych środowisk (przeważnie starszych, ale zdarzały się również aktywne matki
z dziećmi, prawie nie było młodzieży, co może świadczyć o znikomej wartości tego typu spotkań w mniemaniu młodych)”6. Jedyna obawa zespołu autorskiego przed spotkaniem była związana z możliwym brakiem akceptacji zaproponowanych rozwiązań. Jak zapewniają twórcy, okazała się bezpodstawna, a autorska prezentacja została nagrodzona brawami.
Relacja autorów, z punktu widzenia niniejszej pracy, jest nie do przecenienia, prezentuje bowiem podwójny ogląd sprawy: ze środka procesu kreacyjno-społecznego i dodatkowo
w perspektywie ekspertów/projektantów. Ponadto stanowi niejako przykład zbalansowania
problemów projektowych (w rozumieniu specyfiki warsztatu profesjonalnego projektanta),
jak i procesów partycypacyjnych.
Spotkanie z mieszkańcami i wspólna debata nad przedstawionymi pomysłami architektów były owocne i przydatne w wypracowaniu dalszych poprawek do projektu, tak by maksymalnie dostosować projekt do potrzeb przyszłych użytkowników.
5
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http://dobrepraktyki.decydujmyrazem.pl/x/760749 (dostęp: listopad 2012).
Cytat z korespondencji prowadzonej w listopadzie i grudniu 2012 r. pomiędzy architektem Piotrem
Hardeckim i autorem niniejszej pracy (materiał w posiadaniu autora).
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W opinii autorów projektu: „najbardziej dociekliwi byli rodzice dopytujący się o szczegóły rozwiązań placu zabaw. Okoliczni wędkarze zaproponowali rezygnację z przeznaczonych dla nich specjalnych pomostów, bo nie były im potrzebne”7.
Należy dodać, że wszystkim prowadzonym działaniom towarzyszyła akcja informacyjna, prowadzona równolegle różnymi kanałami dotarcia do mieszkańców.
Na kolejnym etapie konsultacji, przeprowadzonej drogą elektroniczną przez urząd dzielnicy, nastąpiło połączenie sposobu informowania mieszkańców o formie zaproponowanej
przestrzeni z dalszym zbieraniem informacji i angażowaniem mieszkańców w wymianę
myśli. Wokół akwenu zorganizowano wystawę plenerową z tablicami informacyjnymi prezentującymi projekt parku oraz wszelkimi wiadomościami dotyczącymi koncepcji, w tym
także terminów poszczególnych etapów, jak również kosztów ponoszonych przez dzielnicę.
Wtedy też sprecyzowano kształt przyszłego placu zabaw dla dzieci. Zdaniem Piotra Hardeckiego: „najpoważniejszym rezultatem etapu elektronicznego był mail od jednej z matek
z propozycją wstawienia na plac zabaw konkretnego zestawu zabawowego w formie statku.
Propozycja ta stała się dla mnie inspiracją do przeprojektowania całego placu zabaw (umiejscowionego na cyplu w pobliżu rozległego zbiornika wodnego) w rodzaj zabawowego ʻportu
nad Balatonemʼ”8. Wówczas autorzy zmienili dobór zabawek tak, aby na placu zabaw znalazły się: statek (dokładnie ten, który chciała mieszkanka), wrak żaglowca, wieża do wspinania w formie latarni morskiej, pociąg z wagonikami na nabrzeżu portowym itp.
Niebagatelny jest w opinii głównego projektanta fakt, że zabawki na placu zabaw, będące efektem konsultacji społecznych, stały się (po stronie twórców) poważnym argumentem
przeciwko propozycjom zamiany zestawów na tańsze, czynionym co jakiś czas na etapie budowy przez wykonawcę.
W ramach analizy powyższego procesu zapytano projektantów, czy konsultacje wniosły do projektu wartości, które w innym przypadku trudno byłoby uzyskać? (mając na myśli rozwiązania projektowe zarówno materialne, jak i nie materialne). Zdaniem architektów:
„w zakresie rozwiązań projektowych konsultacje nie wniosły wiele (oprócz placu zabaw,
gdzie leżą one u podstaw zrealizowanego rozwiązania). Natomiast w zakresie określania
potrzeb mieszkańców i programu przyszłego parku, czyli ustalania warunków i kryteriów
oceny prac w organizowanym konkursie architektonicznym, z pewnością miały znaczenie.
Możliwe, że konsultacje są jednym z powodów, dla których park po otwarciu został dobrze
przyjęty przez użytkowników”9. Zgodnie z danymi Urzędu Dzielnicy Praga-Południe wykorzystanie terenu wokół zalewu wzrosło dziesięciokrotnie10.
Całość przedsięwzięcia główny projektant ocenia słowami: „Cały proces projektowy powstawania „Parku nad Balatonem”, od konkursu, przez fazę projektową, nadzory na budowie, po uroczyste otwarcie, wspominam bardzo miło. Uważam, że park po dwóch latach eksploatacji spełnia
podstawowe założenia projektowe, tzn. pełni funkcję „publicznego salonu” tej części osiedla Gocław, jednocześnie będąc ostoją dla dzikiego ptactwa i rezerwuarem zieleni w mieście”11.
7
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Cytat z korespondencji prowadzonej w listopadzie i grudniu 2012 r. pomiędzy Piotrem Hardeckim
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3. Podsumowanie i wnioski
Realizacja parku przy uczestnictwie mieszkańców, przy aktywnym udziale projektantów, administracji samorządowej i przyszłych użytkowników na warszawskiej Pradze zaowocowała nie tylko stworzeniem dobrej i aktywnej przestrzeni publicznej. Z realizacją tą
wiąże się wiele wartości niematerialnych, do których należy zaliczyć:
– zadowolenie i satysfakcję mieszkańców z projektu i jego realizacji,
– spadek skarg i uwag do Urzędu Dzielnicy,
– zmianę nastawienia do partycypacji wśród urzędników miejskich oraz mieszkańców12.
Postacie partycypujące w projekcie (zarówno mieszkańcy, jak i przedstawiciele administracji), z początku raczej nieufni, miały sprzyjającą okoliczność, by w praktyce przekonać się o korzyściach płynących z tej metody przeprowadzania inwestycji przestrzennych
w mieście. Mieszkańcy, którzy wynieśli z tego wydarzenia pozytywne wnioski i wspomnienia, w przyszłości chętniej wezmą udział w podobnych przedsięwzięciach, a także rozreklamują ten sposób działania wśród swoich znajomych.
Godne podkreślenia jest odpowiedzialne i uczciwe podejście administracji w procesie
konsultacji, która – świadoma zagrożeń, jakie są związane z poddawaniem pod konsultacje projektów odległych w czasie oraz niepewnych co do ich realizacji, uniknęła problemu.
Zdaniem zastępcy burmistrza Pragi-Południe Adama Grzegrzółki: „Należy konsultować
tylko wtedy, gdy efekty zostaną wykorzystane. Inaczej budzi to frustrację mieszkańców,
a zamiast korzyści mamy konflikt”13.
Wśród oponentów partycypacyjnej metody prowadzenia inwestycji i projektowania architektoniczno-krajobrazowego słychać głosy, że współdecydowanie mieszkańców, czyli
w zdecydowanej większości osób bez przygotowania merytorycznego, jest szkodliwe dla
projektu, zwłaszcza jeśli chodzi o jego stronę estetyczną i funkcjonalną. Przykład „Parku
nad Balatonem” dowodzi bezzasadności tej tezy. Wypracowane przez społeczność lokalną
idee dotyczące zagospodarowania przestrzeni publicznej zyskały formę nadaną przez profesjonalistę – architekta, który decydował o ostatecznym kształcie projektu. Wydaje się, że
taki model prowadzenia inwestycji publicznej, zwłaszcza dotyczącej przestrzeni publicznej
ważnej społecznie, jest optymalny. Ta sama idea może bowiem zyskać różne formy przestrzenne. Wypracowana i skonsultowana idea zagospodarowania przestrzeni „w warsztacie” twórcy uzyskuje formę, której dobre funkcjonowanie i poziom estetyczny gwarantuje przygotowany do tego projektant. Jego talent, doświadczenie i zmysł twórczy dopełniają
wiedzę i oczekiwania mieszkańców co do projektowanego terenu, przekształcając przestrzeń. Przekształcenie to jest o tyle istotne, że odbywa się według wytycznych podyktowanych przez przyszłych użytkowników przy ich akceptacji oraz przy zachowaniu wszelkich
zasad profesjonalnego projektowania architektoniczno-krajobrazowego. O jakości projektu
i działającej już z powodzeniem realizacji świadczy fakt, że „Park nad Balatonem” został
nominowany do nagrody European Prize for Urban Public Space 2012. Został zatem nie tylko polubiony przez użytkowników, ale również doceniony przez gremia zawodowe.
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http://dobrepraktyki.decydujmyrazem.pl/x/760749 (dostęp: listopad 2012).
Ibidem.
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Tytuł pracy, który mówi o parku miejskim jako wyrazie potrzeb społecznych, jest nieco
przewrotny. Pokazuje to analiza powyższego przypadku. Jeżeli porównać ilość osób potencjalnie zaineresowanych tematem (ok. 50 000 mieszkańców do liczby przeszło 300 wypełnionych ankiet), to odsetek osób aktywnie uczestniczących w procesie (nie tylko informowanych, ale także komunikujących swoje pomysły i potrzeby „konsultowanie”) wynosi
w przybliżeniu 0,6%. Nawet jeżeli dodać do tego osoby zainteresowane, ale biernie uczestniczące w procesie (czyli te, które będąc jedynie informowane o postępach prac, nie wyrażały swoich opinii „informowanie”), to należy stwierdzić, że na końcowy kształt koncepcji
wpływ miała ograniczona i niereprezentatywna grupa mieszkańców. Trudno zatem mówić
o rzeczywistym wyrazie potrzeb. Tym niemniej brak jakichkolwiek protestów, a wręcz entuzjastyczne przyjęcie rozwiązań projektowych i ostatecznego kształtu parku skłania do
opinii, iż już sama inicjatywa zaproszenia mieszkańców do projektu oraz uczciwe informowanie o jego aktualnym stanie wpływa pozytywnie na akceptację.
Jak pokazuje przykład „Parku nad Balatonem”, zrealizowana forma parku jest pochodną opinii mieszkańców przetworzoną przez warsztat projektantów. Najważniejsze pomysły
i potrzeby mieszkańców stały się znakomitymi wytycznymi do pracy architektów. Z kolei akceptacja przez mieszkańców i użytkowników koncepcji wyłonionej podczas konkursu
i praktyczny brak dalszych uwag świadczą o tym, że:
– doszło do dobrego odczytania i równie dobrej odpowiedzi projektantów na potrzeby
mieszkańców,
– największą rzeczywistą potrzebą mieszkańców był park w ogóle,
– idea włączenia mieszkańców w proces współuczestnictwa w projekcie wzmocniła jego
akceptację.
Odnosząc niniejszy przykład do „drabiny partycypacji” Sherry Arnstein, należy stwierdzić, że przy obecnym stanie rzeczy odpowiedzialnie i uczciwie przeprowadzone informowanie oraz konsultacje są wystarczającymi szczeblami partycypacyjnymi. Nie zamyka to
oczywiście drogi do próbowania bardziej aktywnego współuczestnictwa w sensie rzeczywistego partycypowania w kształtowaniu przestrzeni. Niniejszy przykład dowodzi jedynie,
że przy spełnieniu pewnych warunków stopnie „informowanie” i „konsultowanie” są wystarczające do powodzenia procesu. Warunki te można określić następująco:
– występowanie obiektywnej potrzeby przekształcenia danego terenu w przestrzeń publiczną,
– merytorycznie dobre przygotowanie i przeprowadzenie procesu,
– odpowiedzialność podmiotów partycypujących w projekcie,
– brak podmiotów mających partykularny interes związany z danym terenem.
Niejako przy okazji przypadek ten dowodzi jeszcze jednej tezy. Wskazuje bowiem, jak
bardzo tereny zieleni urządzonej – ogrody, parki, skwery itp. – potrzebne są w terenach
mocno zurbanizowanych i jak znacząco mogą wpływać na humanizację tych przestrzeni14.
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Por. A. Zachariasz, On the value and valuation of gardens – on various aspects of gardens – „The
purest of human pleasures”, „Czasopismo Techniczne”, 5-A/2014, s. 9-34.
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Ill. 1. The Park at the Balaton in the Praga district of Warsaw, along with its immediate urban context.
The vicinity of the park is a high intensity built environment (Source: www.maps.google.com)
Il. 1. Park Nad Balatonem na warszawskiej Pradze z bezpośrednim otoczeniem urbanistycznym.
Sąsiedztwo parku to zabudowa o wysokiej intensywności (Źródło: www.maps.google.com)

215

Ill. 2. Scheme illustrating the structure of carrying out the project
Il. 2. Schemat obrazujący konstrukcję przeprowadzenia projektu
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Ill. 3. The Park at the Balaton in Warsaw. The atractive views, the composition of the greenery and
the elements of park architecture have been appreciated not only by residents and users, but by
professionals as well
Il. 3. Park Nad Balatonem w Warszawie. Atrakcyjne widoki, kompozycja zieleni i elementy
architektury parkowej zostały docenione nie tylko przez mieszkańców i użytkowników, ale także
przez specjalistów
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Abstract

The aim of the study was to assess the state of health of 7 monumental trees which are the remains of gardens by the
historic villas date back to the beginning of the 20s of the 20th century. Currently, 2 trees are located in the rightof-way, and the rest of the specimens are protected while as the part of Nature and Culture Landscape Parks, which
include gardens in Parkowa Street. PiCUS Sonic Tomograph was used in the research which was based on the method of
acoustic tomography, which uses the characteristics of a sound wave generated at the periphery of the trunk, providing
information about the state of wood in the cross-section of the trunk. The state of health of 3 trees was rated as good,
whereas inside 4 other trees inner cavities were found. It is expected that further development of damage will worsen the
static condition of the trees and thus it will constitute a potential threat to the inhabitants of the city. Condition of the tree
and thus it will constitute a potential threat to the inhabitants of the city.
Keywords: Zwierzyniec, acoustic tomograph, natural monument
Streszczenie

W badaniach oceniono stan zdrowotny siedmiu drzew pomnikowych, stanowiących pozostałości ogrodów przy zabytkowych willach, pochodzących z początku lat 20. XX w. Obecnie dwa drzewa znajdują się w pasie drogowym, natomiast pozostałe objęte są ochroną, pozostając w granicach Przyrodniczo-Kulturowych Parków Krajobrazowych, obejmujących ogrody przy ul. Parkowej. Do prac wykorzystano urządzenie PiCUS Sonic Tomograph, bazujące na metodzie
tomografii akustycznej. Wykorzystuje ona właściwości fali dźwiękowej, generowanej na obwodzie pnia, dostarczającej
informacji o stanie drewna w przekroju poprzecznym pnia. Stan zdrowotny trzech badanych obiektów oceniono jako
dobry, natomiast w przypadku czterech drzew stwierdzono wewnętrzne wypróchnienia i ubytki wgłębne. Przewiduje
się, że dalszy rozwój uszkodzeń będzie pogarszał warunki statyczne drzew i tym samym stanowił potencjalne zagrożenie dla użytkowników przestrzeni miejskiej.
Słowa kluczowe: Zwierzyniec, tomograf akustyczny, pomnik przyrody
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1. Introduction
Natural monuments include protected areas of 0.1 hectares and are designed to conserve
a single stately tree or clusters of rare shrubs, ground cover, bizarre rocks, etc.1 Lublin Province is one of the regions with the smallest number of such forms of nature conservancy2.
Protected objects are mostly trees, including oak, beech, pine, larch and juniper. An example
is the centuries-old oak tree growing in Florianka near Zwierzyniec, which has been protected since 19563. What is more, natural values in Zwierzyniec and its surrounding area have
been protected since establishing Roztocze National Park in 1974.
Monumental trees of native and non-indiginous species are now considered to be of historical
and high-ranking value in gardening. Most often they can be found in parks surrounding the
mansions of magnates and gentry, and their spatial composition is also protected. An example
of such a place is in Zwierzyniec where, since 1977 systematic efforts have been aimed at the
revitalization of the historical substance in the urban layout of the settlement. The first objects
recorded were: the palace garden with the vivarium, the plenipotentiary’s mansion and the
southern part of the settlement4. In the next stage the area of the former treasury garden was
also catalogued. The garden was founded at the turn of the 19th and 20th centuries. A spacial
development plan was created and the garden became known as an Environmental Park5. In
recent years, funds were raised which enabled restoration of the historic water-palace complex6
and the revitalization of the Environmental Park, which houses a unique monument of locust,
commemorating the eradication of a plague which hit Zwierzyniec in 17117. Facilities that are
waiting for restoration projects include the remains of the gardens of the historic villas belonging
to the Kostecki and the Potocki families, dating back to the beginning of the ’20s of the 20th

1

2

3
4

5

6

7

According to Art. 40 of the Act of 16 April 2004 on nature protection, nature monuments are single
creations of living and non-living nature or their groups with exceptional environmental, scientific,
cultural, historical, or landscape value, and distinguished by individual features standing out among
other creations, such as exceptionally large trees, bushes of native or alien species, springs, waterfalls, karst springs, rocks, ravines, erratic boulders, and caves.
D. Fijałkowski, Pomniki przyrody, rezerwaty, parki i krajobrazy województwa lubelskiego. Materiały propagandowo-szkoleniowe, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Regionalna
Pracownia Krajoznawcza, Lublin 1975, p. 12.
Ibidem, p. 14.
M. Kseniak, Opracowanie ewidencyjne zieleni zabytkowej Zwierzyńca w woj. zamojskim obejmujące: ogród pałacowy wraz z vivarium, rezydencję plenipotenta oraz południową część osady należącej dawniej do dóbr Ordynacji Zamojskich. Zwierzyniec I, Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa, Zarząd Główny Zespół Rzeczoznawców, October 1977 – July
1978.
Park Środowiskowy w Zwierzyńcu. Plan realizacyjny zagospodarowania terenu parku, Liga Ochrony Przyrody, Zakład Zadrzewień i Zieleni, Pracownia Projektowa w Warszawie, na zlecenie Urzędu
Gminy w Zwierzyńcu, 1983.
Odtworzenie zabytkowego układu wodno-pałacowego w Zwierzyńcu wraz z zagospodarowaniem turystycznym, http://www.zwierzyniec.info.pl/index.php (access: 10.09.2016).
Rewitalizacja Parku Środowiskowego w Zwierzyńcu etap I, lokalna grupa Działania Nasze Roztocze,
2011, http://www.lgdnaszeroztocze.pl (access: 10.09.2016).
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century8. Estates located in Parkowa Street numbers: 3, 3B, and 5 have the status of Nature and
Culture Landscape Parks9. Currently, these areas are controlled either by the Forest District
Zwierzyniec, Zwierzyniec City or private owners. Within these areas there are trees registered as
natural monuments ranging from 1377 to 1380 and from 1382 to 138910.
The aim of this study was to assess the health of monumental trees, which are a remnant
of plantings in the palace and park complex in Zwierzyniec, growing now in the right-of-way
and in the estates in Parkowa Street, adjacent to the Environmental Park in Zwierzyniec.
2. Object of research
Zwierzyniec is located on the border of Western and Central Roztocze in the valley of
the Wieprz River11. The history of the settlement dates back to the end of the 16th century.
It was the country residence of Jan Zamoyski, the founder of Zamość and the creator of the
Zamoyski Family Fee Tail12. The palace with extensive gardens, together with the beautiful
natural surroundings was a place of recreation in nature. The central part was a wooden
residence surrounded by four brick outbuildings. The buildings formed a spacious inner area
of baroque garden-like character, opening up to the adjacent pond. The main axis of the
complex was directed to a system of four islands. On one of the middlemost islands there
is still a baroque church built in 1741. The transverse axis going through the three islands is
closed by the house on the hill by the forest13.
Gardens interlinked with the landscape, were cared for by the descendents of Zamoyski,
who were, obliged by Jan Zamoyski’s testament, continued his work. An excellent successor
was Tomasz Antoni Zamoyski (1708-1751) – the 7th entailer, the author of an unfinished work
called Gardening, which according to professor Jerzy Kowalczyk is the first Polish tract on
the art of gardening. Gardeners and foresters planted new tree species to enrich the selected
gardens and landscape14. Both native trees and those of foreign origin were propagated in
nurseries of ornamental and fruit trees, established in 1897 by Franciszek Fejfer-Stankowski
8

9

10

11

12
13

14

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Zwierzyniec, uchwała Nr XIII/70/07
Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 14 czerwca 2007 r., p. 8, mpzp.igeomap.pl/doc/zamosc/zwierzyniec/02.pdf (access: 10.09.2015).
Strategia rozwoju lokalnego gminy Zwierzyniec na lata 2007-2015, Fundacja Centrum Rozwoju
Lokalnego, p. 28-29, www.zwierzyniec.bip.lublin.pl/dokp/1144.pdf (access: 10.09.2015).
Rejestr Form Ochrony Przyrody, http://bip.lublin.rdos.gov.pl/rejestr-form-ochrony-przyrody
(access: 28.07.2015).
H . Matławska, Zwierzyniec, Wydano staraniem Rady Miejskiej w Zwierzyńcu i Roztoczańskiego
Parku Narodowego, Zwierzyniec 1991, p. 9.
Ibidem, p. 53.
L. Matławska-Patyk, M. Patyk, Renesansowa willa Jana Zamoyskiego w Zwierzyńcu nad Wieprzem,
Teka Kom. Urb. i Arch., Vol. XX, 1986, p. 200-208.
H. Matławska, L. Matławska-Patyk, M. Patyk, Idea jedności człowieka z przyrodą w Zwierzyńcu – ogrodzie oświeconych i romantycznych, Part I, Teka Kom. Urb. i Arch., Vol. XXIII, 1989-1990, p. 208-209;
H. Matławska, L. Matławska-Patyk, M. Patyk, Idea jedności człowieka z przyrodą w Zwierzyńcu – ogrodzie oświeconych i romantycznych, Part. II, Teka Kom. Urb. i Arch., Vol. XXIV, 1989-1990, p. 93-99.
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in Florianka, located by the road to Górecko Stare, 7 km to the south-west of Zwierzyniec15.
Before 2005, there remained 3.5 out of the original 15 hectares of forest covering the area of
the old nurseries. Currently, there are 67 species of trees and shrubs which come from the old
plantings as well as plants which grew on took hold after production activity was discontinued16.
Some of the trees, which enriched the natural landscape, reached the dimensions of natural
monuments and are protected by law. Among them is a forest avenue in sections 46 and 68,
composed of 45 beech trees and 8 fir trees. The register lists 7 monumental trees in Parkowa
Street in Zwierzyniec, protected from 19th March, 1983. Among them there are: white walnut
(Juglans cinerea L.), black pine (Pinus nigra J.F. Arnold), red cedar (Juniperus virginiana
L.), bald cypress (Taxodium distichum Rich.), douglas fir (Pseudotsuga menziesii var. glauca
(Beissn.) Franco), pedunculate oak (Quercus robur ‘Pectiniata’), London plenetree (Platanus
×hispanica Munchh.)17. These specimens are a remnant of the utility and walking garden which
was formed on the north side of Wieprz River18. Earlier registers listed also two paper birches
(Betula papyrifera) which appeared on the list of monumental trees of Zwierzyniec in 200119.
Unfortunately, they collapsed, like many other trees of the historic park, because of the wind.
Also standing trees grow on the north side of the park on estates, adjacent to Parkowa Street
and on the side of the road. Four of the above mentioned monumental specimens appear on
the park revitalization plan from 1983. These include: Juglans cinerea, Juniperus virginiana,
Pseudotsuga menziesii and Platanus hispanica20. Quercus robur ‘Pectiniata’, Taxodium
distichum and Pinus nigra were not included in the plan.
3. Methods
The state of health of trees can be determined in various ways. The easiest way to
measure and describe the state of a stand of trees is to use visual or auscultatory methods.
Visible damage or defects and infections caused by pathogens, can be quickly defined and
appropriate steps can be taken to protect the surroundings from harmful consequences e.g.
the collapse of trees. Tapping on a tree trunk with a rubber mallet is one of the traditional
methods to detect rot or deep cavities21. It is much more difficult to make the right decision
in the case of suspected infection inside the trunk or large deep-seated cavities, which do
15

16

17

18
19
20

21

J. Hrynkiewicz, Arboretum we Floriance (koło Zwierzyńca Lubelskiego), Rocz. Dendrol., 14, 1960,
p. 129-136.
B. Lorens, M. Cygan-Lorens, Dawne szkółki drzew i krzewów we Floriance koło Zwierzyńca, Rocz.
Dendrol., 53, 2005, p. 111-120.
Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody, 2012, poz. 1377-1380, 1382-1384, http://www.e-surf.pl/
portfolio/11/90-centralny-rejestr-form-ochrony-przyrody (access: 10.09.2015).
M. Kseniak, op. cit., p. 17.
A. Gabryel, A. Lewicka, J. Stachyra, Z. Kurek, Drzewa pomnikowe Zwierzyńca, Zwierzyniec 2001.
E. Maj, Zwierzyniec nad Wieprzem d. rezydencja Ordynacji Zamojskich. Założenie Zwierzyńcowo-Ogrodowe, Stowarzyszenie Architektów Polskich o/Lublin, Pracownia Usług Architektonicznych,
Lublin 1989.
E. Chomicz, Bezinwazyjne metody wykrywania defektów wewnątrz pni drzew stojących (tomograf
PiCUS Sonic i PiCUS Treetronic), Leśne Prace Badawcze, 3, 2007, p. 117-124.
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not give any visible external signs. For this purpose it is necessary to use diagnostics, which
allow insight into the internal structures of a tree trunk. Commonly used, but an invasive
method is to make one or even several drillings, which allow the macro and microscopic
study of samples of wood taken from the inside of the trunk (increment borer). A different
technique is the study based on the measurement of electrical resistance of wood 22, resistance
of electric current using shigometer23, speed of the sound wave (sound impulse hammer)24
and the rate of tissue resistance of wood in micro-drillings (resistograph)25.
In recent years, non-invasive methods of assessing the internal structure of a standing
tree trunk are used more and more often. The acoustic tomograph 26 and electrical resistance
tomograph are used to do this (e.g. PiCUS Sonic and PiCUS Treetronic). They complement
each other, providing detailed images of the inside of the trunk of a tested tree27. The acoustic
tomograph measures the speed of the sound waves between sensors placed around the trunk,
allowing detection of disturbing changes in its interior. Electrical resistance tomograph
measures the electrical conductivity of wood, which detects the concentration of pathogens
that cause decay28. These methods may also include the use of ground-penetrating radar
(GPR), but it is believed that tomography is more accurate29.
Measurements carried out with the Picus Sonic 3 allow non-invasive detection of defects
inside the trunk of a tree, as well as to determine the degree of decomposition of wood30.
This study uses the speed of sound inside the trunk which depends on the elasticity and
density of the wood tissue. Each range of the speed of sound has a different colour assigned
to colour tomograms. Light brown to black correspond to a range of approximately 60% to
100% of maximum speed for a living healthy tissue. Green hues reflect the range between
40% and 60% of the maximum speed, pink colour represents the range between 20% and
40%, and shades of blue to white represent the range from 20% to 0%. The colours: white,
blue, pink and purple represent wood with the weakest structure (the occurrence of damage),
22
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T.A. Tattar, A.L. Shigo, T. Chase, Relationship between the degree of resistance to a pulsed electric
current and wood in progressive stages of discoloration and decay in living trees, Canadian Journal
of Forest Research 2(3), 1972, p. 236-243.
W.C. Shortle, K.T. Smith, Electrical properties and rate of decay in spruce and fir wood, Phytopathology, 77(6), 1987, p. 811-814.
K.C. Bethge, C. Mattheck, E. Hunger, Equipment for detection and evaluation of decay in trees,
J. Arbor., 20, 1996, p. 13-37.
L.R. Costello, S.L. Quarles, Detection of wood decay in blue gum and elm: an evaluation of the
resistograph and the portale grill, J. Arbor., 25, 1999, p. 311-318.
L. Li, X. Wang, L. Wang, R.B. Allison, Acoustic tomography in relation to 2D ultrasonic velocity
and hardness mappings, Wood Science and Technology, 46(1), 2012, p. 551-561.
L. Göcke, S. Rust, U. Weihs, T. Günther, C. Rücker, Combining sonic and electrical impedance tomography for the non destructive testing of trees, Proceedings of the 15th International Symposium
on Nondestructive Testing of Wood, September 10-12, 2007, Duluth, Minnesota, USA, p. 31-42.
N.J. Brazee, R. Marra, L. Göcke, P. Van Wassenaer, Non-destructive assessment of internal decay in
three hardwood species of northeastern North America using sonic and electrical impedance tomography, Forestry, 84(1), 2011, p. 33-39.
G. Nicolotti, L.V. Socco, R. Martinis, A. Godio, L. Sambuelli, Application and comparison of three
tomographic techniques for the detection of decay in trees, J. Arbor., 29, 2003, p. 66-78.
E. Chomicz, op. cit., p. 117-124.
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green colour indicates a slight deterioration of the structure of wood, whereas brown and
black stand for healthy wood. The brighter the colour on the tomogram, the slower the speed
of sound, and thus – the structure of the wood is weaker31.
The 2015 research comprised inhouse studies and field work. Review of documentation
and conservation works on existing green areas located in the center of Zwierzyniec
was made. The state of health of 7 monumental trees growing in the area adjacent to the
Environmental Park was analysed. The field work involved performing a visual evaluation,
photographic documentation, dendrological and tomographic measurement of the selected
trees. The following were measured: tree trunk circumference at the height of 130 cm,
diameter of the crown, and the height of the trees. Picus 3 Sonic tomograph and Picus
Calliper – an electronic caliper with a Bluetooth module were used to measure the internal
structure of the trunk. 6 to 8 sensors (depending on the circuit) were placed on the trunk at
the depth of 1 cm.
4. Results – description of the state of health of the monumental trees
While walnut (Juglans cinerea L.) located on the lawn on the corner of Parkowa and
Zamojska Streets (50.612580°N and 22.966818°E). The circumference of this specimen is
281 cm at breast height, it is 18.5 m high and its crown spread is 15.3 m (Ill. 1a). The tested
specimen splits into two lower stems at the height of 150 cm. The circumference of the first
one is 185 and the other 180 cm. Tapping on the trunk with a rubber mallet resulted in a thud,
which initially made it possible to draw an assumption that the structure of the inner trunk
was weak.
Tomographic measurements showed the lowest density of the wood in the lower stem
on the north side (Ill. 1b). The minimum speed of sound waves was 682 m/s, the maximum
was 1420 m/s on the SW side, which means that this stem is characterised by healthy wood.
The calculated minimum safe thickness of the wall of the trunk should be at least 9.7 cm of
healthy wood. In the heavily damaged steam, weak wood structure constitutes a very large
area around the outer layer of the tree (bark). The state of health of the examined tree is
affected by many (20) focus areas of mistletoe, resulting in weakening of its structure in the
higher parts of the crown. The weakness is also caused by paving the area near the base of
the trunk.
Black pine (Pinus nigra J.F. Arnold) located on the premises of the Forest District in
Zwierzyniec in front of the main entrance to the building (50.613040°N and 22.966853°E).
Its circumference is 253 cm, it is 17 m high and the crown spread is 15.3 m.
The tomogram shows correct internal structure of wood in over 90% (Ill. 2d). The speed
of sound waves was the slowest among the measurement points 7 and 8, and was 510 m/s.

31

E. Chomicz, Bezinwazyjne diagnozowanie kondycji drzew zabytkowych z zastosowaniem tomografów PiCUS, Kurier Konserwatorski, 8, 2010, p. 29-32; W. Kowalczuk, T. Kowalczuk, Ekspertyza
dendrologiczna wykonana przy wykorzystaniu sonicznego tomografu komputerowego i metody Treesa, Warszawa 2014, http://ztp.waw.pl/media/2015/02/12/eksp_d687.pdf (access: 12.10.2015).
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The speed of sound waves was the biggest between sensors 8 and 4 (1371 m/s). Wood of
a weaker structure occupies a very small area. The black pine has a good state of health.
Red cedar (Juniperus virginiana L.) is located on the premises of the front office of
the Forest District in Zwierzyniec on Parkowa Street (50.612628°N and 22.968893°E). The
tree branches into two lower stems at the height of 10 cm from the base. The circumference
of the first one is 146 cm, and the other 80 cm. The main lower stem has an inner cavity of
30 × 150 cm (Ill. 2b). The tree is 13 m high and the crown spread is 9 m. Visual and
mechanical evaluation (tapping with a mallet) made it possible to conclude that the tree has
correct internal structure of the trunk.
The measurement points were installed only on the stem with a larger circumference.
The speed of sound waves ranged from 600 m/s to 1719 m/s, which indicates a very good
condition of the internal structure of the trunk. Only the layers lying directly under the
external cavity show signs of slight weakening of the structure, which has no significant
impact on the health of the tree. The minimum wall thickness in this case is 6 cm.
Bald cypress (Taxodium distichum Rich.) located on the northern corner of the villa,
on the premises of the front office of the Forest District in Zwierzyniec on the side of the
police station (50.612863°N and 22.967520°E). Its circumference is 163 cm, it is 15 m high
and the crown spread is 7.7 m (Ill. 2c). Tapping the tree trunk with a mallet from its base to
the height of 150 cm on all sides produced an unusual thud.
The tomogram showed a significant inner cavity inside the trunk spreading NW, where the
structure of the wood is the weakest. The speed of sound waves ranged from 438 m/s to 1415 m/s.
The minimum wall thickness is 6.6 cm and is within the range of security along almost the entire
circumference except for the cavity (Ill. 2f). It should be noted that trees belonging to this species,
with age, have a tendency to create voids inside the trunk and form wide, bottle-shaped bases.
Despite that, the tree is stable and does not pose a threat of falling over. The soil on which the
examined specimen grows is sandy; hence no pneumatophores were observed (aerial roots).
Douglas fir (Pseudotsuga menziesii var. glauca (Bessin. Franco)) is located on
the premises of the front office of the Forest District in Zwierzyniec on Parkowa Street
(50.612478°N and 22.968903°E). Its circumference is 183 cm, it is 18 m high and the crown
spread is 9 m. The tested specimen branches at the height of 2.2 m into three lower stems,
however there is also a trace of a removed limb (Ill. 3a). Considerable tree decline occurs to
the height of 8 m.
Tomography showed that the trunk has a very good internal structure with the exception
of small areas of low and very low density in the southern part. The speed of sound waves
ranged from 358 m/s to 1535 m/s. The high density of wood is a sign that the tree is in a very
good condition. The minimum wall thickness which would guarantee the stability of the tree
was calculated at 6.6 cm.
Quercus robur ‘Pectinata’ located in the immediate vicinity of a residential building in
Parkowa 6a Street (50.612143°N and 22.967837°E). Its circumference is 182 cm, it is 16 m
high and the crown spread is 9 m. The specimen does not bode well as far as its health is
concerned. Because of its very close location to the building (the distance from the wall is
approximately 1 m) the crown is formed only in a westerly direction (Ill. 3b). From the wall,
there is a trace of a removed limb. That place is debarked on the length of 0.5 m. On the south
side at the height of 190 cm there is a tree hollow.
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The tomogram showed that over half of the internal structure of wood is characterized
by weakness, which may indicate an advanced stage of decomposition of the wood inside
the trunk, thus creating a deep inner cavity. There was a low speed of sound waves (564900 m/s) in most measurement points (Ill. 3e). The minimum wall thickness was calculated
at 7.5 cm. Poor condition of the tree can also result from damage done to the root system
during construction works conducted in recent years.
London planetree Platanus hispanica Munchh. located on Parkowa Street in the
vicinity of the apartment block on Jasna 7 Street (50.612242°N and 22.969758°E). Its
circumference measured at breast height is 281 cm, it is 24.5 m high and the crown spread is
15 m. The visual assessment of the tree indicates it is in good health despite the presence of
inner cavities (Ill. 3c).
The tomogram confirmed a deep degree of degradation of wood in the central part of
the trunk. From the SE there is also a hollow with a tendency to twist the trunk, which may
result from a significant weakening of the internal structure of the trunk. The lowest speed
of sound waves (649 m/s) was found between points 5 and 9, while the highest (1343 m/s)
– on the perimeter of the internal structure of the trunk (Ill. 3f).
5. Conclusions
The state of health was unsatisfactory in four out of seven trees. Inside there is decay and
inner cavities whose further development will worsen static conditions of the tree which in
turn may constitute a potential danger to users of the surrounding urban space.
The defective condition of some trees was influenced by several factors. The most
important include the unfavorable current location of the trees (near vehicle communication
lanes and in close proximity to residential buildings) their advanced age, improperly chosen
habitat conditions when planted, as well as the lack of proper care.
Taking into consideration the cultural value of monumental trees, as well as their location
in places frequented by the locals, it is postulated to carry out a systematic assessment of
selected specimens in order to protect resources, as well as to ensure the safety of users of
the area.
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1. Wstęp
Pomniki przyrody obejmują obiekty chronione o powierzchni do 0,1 ha i mają na celu
zachowanie pojedynczych okazałych drzew lub ich skupień, rzadkich krzewów, runa, osobliwych skałek itp.1 Województwo lubelskie zajmuje jedno z ostatnich miejsc pod względem
liczby tych form ochrony przyrody2. Obiektami chronionymi są najczęściej drzewa, a wśród
nich dęby, buki, sosny, modrzewie i jałowce. Przykładem takich obiektów jest, rosnący we
Floriance nieopodal Zwierzyńca, kilkusetletni dąb szypułkowy, który podlega ochronie od
1956 r.3 Walory przyrody Zwierzyńca i okolic zostały ponadto objęte ochroną przez utworzenie w 1974 r. Roztoczańskiego Parku Narodowego.
Pomnikowe drzewa gatunków rodzimych, jak również obcego pochodzenia, stanowią
dziś świadectwo historii i wysoko postawionej sztuki ogrodniczej. Najczęściej znajdują się
w parkach otaczających dwory magnackie i szlacheckie, których układy również objęte są
ochroną. Przykładem takiej siedziby jest Zwierzyniec, w którym od 1977 r. systematycznie prowadzone są działania mające na celu rewitalizację zabytkowej substancji w układzie
urbanistycznym osady. Pierwszymi obiektami objętymi ewidencją były: ogród pałacowy
wraz z vivarium, rezydencja plenipotenta oraz południowa część osady4. W kolejnym etapie
zinwentaryzowany został teren dawnego ogrodu skarbowego, założonego na przełomie XIX
i XX w., dla którego opracowano plan zagospodarowania i nadano nazwę Park Środowiskowy5. W ostatnich latach udało się pozyskać fundusze i przeprowadzić odtworzenie zabytkowego układu wodno-pałacowego6 oraz rewitalizację Parku Środowiskowego, w którym
znajduje się unikatowy pomnik szarańczy, upamiętniający zwalczenie plagi, jaka nawiedziła Zwierzyniec w 1711 r.7 Obiektami, które czekają na projekty rewaloryzacji, są pozostało1
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Art. 40 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody podaje: Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej,
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Odtworzenie zabytkowego układu wodno-pałacowego w Zwierzyńcu wraz z zagospodarowaniem turystycznym, projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na
lata 2007-2013, oficjalny serwis internetowy Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu, http://www.zwierzyniec.info.pl/index.php (dostęp: 10.09.2016).
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2011, http://www.lgdnaszeroztocze.pl (dostęp: 10.09.2016).
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ści ogrodów przy zabytkowych willach Kosteckich i Potockich, pochodzących z początku
lat 20. XX w.8 Posesje usytuowane przy ul. Parkowej 3, 3B i 5 mają status Przyrodniczo-Kulturowych Parków Krajobrazowych9. Obecnie tereny te znajdują się pod zarządem Nadleśnictwa Zwierzyniec, miasta Zwierzyniec oraz prywatnych właścicieli. W ich obrębie rosną drzewa objęte rejestrem pomników przyrody pod pozycją od 1377 do 1380 oraz od 1382
do 138910.
Celem badań była ocena stanu zdrowotnego drzew pomnikowych, będących pozostałością nasadzeń w zespole pałacowo-parkowym w Zwierzyńcu, rosnących obecnie w pasie
drogowym i na posesjach przy ul. Parkowej, przyległych do Parku Środowiskowego w Zwierzyńcu.
2. Obiekt badań
Zwierzyniec leży na pograniczu Roztocza Zachodniego i Środkowego w dolinie Wieprza11. Historia osady sięga końca XVI w. Była to wiejska rezydencja Jana Zamoyskiego, założyciela Zamościa i twórcy Ordynacji Zamojskiej12. Pałac razem z obszernymi ogrodami zwierzynieckimi, powiązany z pięknym naturalnym otoczeniem, stanowił ośrodek wypoczynku
na łonie przyrody. Centralny obiekt stanowiła drewniana rezydencja, otoczona czterema murowanymi oficynami. Budynki tworzyły obszerne wnętrze o charakterze reprezentacyjnego
barokowego ogrodu, otwierającego się na staw. Główna oś założenia skierowana była na układ
czterech wysp, z których środkową zajmuje do dziś barokowy kościół wzniesiony w 1741 r. Oś
poprzeczną, przebiegającą przez trzy wyspy, zamyka domek na górce pod lasem13.
Ogrody zwierzynieckie, powiązane z krajobrazem, otaczane były opieką przez kolejnych ordynatów, którzy testamentem pozostawionym przez Jana Zamoyskiego zobowiązani
byli do kontynuacji jego dzieła. Znakomitym następcą był Tomasz Antoni Zamoyski (17081751), VII ordynat, autor nieukończonego dzieła Ogrodnictwo, które według opinii profesora Jerzego Kowalczyka jest pierwszym polskim traktatem o sztuce ogrodowej. Ogrodnicy
i leśnicy dosadzali nowe gatunki drzew w celu wzbogacenia wybranych wnętrz ogrodowo-krajobrazowych14. Drzewa zarówno rodzime, jak i obcego pochodzenia namnażane były
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Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Zwierzyniec, uchwała Nr XIII/70/07
Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 14 czerwca 2007 r., s. 8, mpzp.igeomap.pl/doc/zamosc/zwierzyniec/02.pdf (dostęp: 10.09.2015).
Strategia rozwoju lokalnego gminy Zwierzyniec na lata 2007-2015, Fundacja Centrum Rozwoju
Lokalnego, s. 28-29, www.zwierzyniec.bip.lublin.pl/dokp/1144.pdf (dostęp: 10.09.2015).
Rejestr Form Ochrony Przyrody, http://bip.lublin.rdos.gov.pl/rejestr-form-ochrony-przyrody (dostęp: 28.07.2015).
H . Matławska, Zwierzyniec, Wydano staraniem Rady Miejskiej w Zwierzyńcu i Roztoczańskiego
Parku Narodowego, Zwierzyniec 1991, s. 9.
Ibidem, s. 53.
L. Matławska-Patyk, M. Patyk, Renesansowa willa Jana Zamoyskiego w Zwierzyńcu nad Wieprzem,
Teka Kom. Urb. i Arch., T. XX, 1986, s. 200-208.
H. Matławska, L. Matławska-Patyk, M. Patyk, Idea jedności człowieka z przyrodą w Zwierzyńcu – ogrodzie oświeconych i romantycznych, cz. I, Teka Kom. Urb. i Arch., T. XXIII, 1989-1990, s. 208-209;
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w szkółkach drzew ozdobnych i owocowych, założonych w 1897 r. przez Franciszka Fejfer-Stankowskiego we Floriance, położonej przy drodze do Górecka Starego, w odległości
7 km na południowy zachód od Zwierzyńca15. Do 2005 r. z pierwotnych 15 ha pozostało
3,5 ha lasu obejmującego obszar dawnych szkółek, na których obecnie stwierdza się występowanie 67 gatunków drzew i krzewów pochodzących z dawnych nasadzeń oraz z roślin
wyrosłych z samosiewu po zaprzestaniu działalności produkcyjnej16. Niektóre z drzew, którymi wzbogacano krajobraz naturalny, osiągnęły wymiary pomników przyrody i podlegają
ochronie prawnej. Wśród nich wymieniona jest aleja śródleśna w oddziałach 46 i 68, złożona z 45 buków i 8 jodeł. Następnie rejestr wymienia siedem pomnikowych drzew rosnących
przy ul. Parkowej w Zwierzyńcu, objętych ochroną 19 marca 1983 r. Wśród nich znajdują
się: orzech szary (Juglans cinerea L.), sosna czarna (Pinus nigra J.F. Arnold.), jałowiec wirginijski (Juniperus virginiana L.), cypryśnik błotny (Taxodium distichum Rich.), daglezja
zielona (Pseudotsuga menziesii var. glauca (Beissn.) Franco), dąb szypułkowy odm. strzępolistna (Quercus robur ‘Pectiniata’), platan klonolistny (Platanus ×hispanica Munchh.)17.
Wymienione okazy to pozostałość ogrodu o charakterze spacerowo-użytkowym, który był
założony po północnej stronie Wieprza18. Wcześniejsze rejestry wymieniały jeszcze dwa egzemplarze brzozy papierowej, które widnieją w wykazie drzew pomnikowych Zwierzyńca z 2001 r.19 Niestety, przewróciły się one, podobnie jak wiele innych drzew zabytkowego
parku, pod naporem wiatru. Stojące drzewa rosną po stronie północnej parku, na posesjach
przylegających do ul. Parkowej oraz na poboczu drogi. Cztery spośród wymienionych okazów pomnikowych widnieją na planie rewitalizacji parku z 1983 r. Wśród nich znalazły się:
orzech szary, jałowiec wirginijski, daglezja zielona i platan klonolistny20. Dąb szypułkowy
odm. strzępolistna, cypryśnik błotny i sosna czarna nie zostały naniesione na plan.
3. Metody badań
Stan zdrowotny drzew można określać różnymi sposobami. Najprościej wykonać i opisać stan zachowania drzewostanu przy zastosowaniu metod wizualnych lub osłuchowych.
Widoczne uszkodzenia bądź ubytki, a także infekcje spowodowane patogenami chorobotwórczymi można szybko zdefiniować i podjąć odpowiednie kroki zabezpieczające otocze-
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s. 129-136.
B. Lorens, M. Cygan-Lorens, Dawne szkółki drzew i krzewów we Floriance koło Zwierzyńca, Rocz.
Dendrol., 53, 2005, s. 111-120.
Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody, 2012, poz. 1377-1380, 1382-1384, http://www.e-surf.pl/
portfolio/11/90-centralny-rejestr-form-ochrony-przyrody (dostęp: 10.09.2015).
M. Kseniak, op. cit., s. 17.
A. Gabryel, A. Lewicka, J. Stachyra, Z. Kurek, Drzewa pomnikowe Zwierzyńca, Zwierzyniec 2001.
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nie przed szkodliwymi następstwami, np. przewróceniem się drzewa. Ostukiwanie pnia gumowym młotkiem jest jedną z tradycyjnych metod pozwalającą na wykrycie zgnilizn lub
głębokich ubytków, pod warunkiem odpowiedniego doświadczenia osoby przeprowadzającej badanie21. Dużo trudniej podjąć właściwą decyzję w przypadku podejrzenia infekcji wewnątrz pnia lub znacznych ubytków wgłębnych, które nie dają widocznych zewnętrznych
objawów. W tym celu niezbędna jest diagnostyka umożliwiająca wgląd do wewnętrznych
struktur pnia drzewa. Popularnie stosowaną, jednak inwazyjną metodą jest wykonanie jednego lub nawet kilku odwiertów, umożliwiających następnie badanie makro- i mikroskopowe próbek drewna pobranych z wnętrza pnia (świder Presslera). Stosuje się również badania
oparte na pomiarach oporności elektryczności drewna22, oporze przepływu prądu z wykorzystaniem shigometru23, szybkości przepływu fali dźwiękowej (sound impulse hammer)24
oraz wielkości oporu tkanek drewna w mikroodwiertach (rezystograf)25.
W ostatnich latach coraz częściej stosuje się bezinwazyjne metody oceny wewnętrznej struktury pnia drzewa stojącego. Wykorzystuje się w tym celu tomografy dźwiękowy26
i rezystancji elektrycznej (np. PiCUS Sonic i PiCUS Treetronic), które wzajemnie się uzupełniają, dając szczegółowe obrazy wnętrza pnia badanego drzewa27. Tomograf soniczny
(dźwiękowy) mierzy prędkość fal dźwiękowych pomiędzy sensorami umieszczonymi dookoła pnia, umożliwiając wykrycie niepokojących zmian w jego wnętrzu, zaś tomograf
elektryczny mierzy przewodność elektryczną drewna, co pozwala na wykrycie skupisk patogenów powodujących zgnilizny28. Do tych metod można zaliczyć także wykorzystanie
georadaru (GPR), przy czym uważa się, że badanie tomografem jest dokładniejsze29.
Prowadzenie pomiarów za pomocą tomografu dźwiękowego PiCUS Sonic 3 umożliwia
bezinwazyjne wykrywanie ubytków wewnątrz pnia drzewa, a także określenie stopnia roz-
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kładu drewna30. Wykorzystuje się w tym zakresie prędkość rozchodzenia się dźwięku wewnątrz pnia w zależności od sprężystości i gęstości tkanki drzewnej. Poszczególnym zakresom prędkości dźwięku przyporządkowano różne kolory na barwnych tomogramach.
Barwa od jasnobrązowej do czarnej odpowiada zakresowi od około 60% do 100% prędkości
maksymalnej dla ośrodka, jakim jest żywa, zdrowa tkanka drewna. Odcienie zielonego obrazują zakres od 40% do 60% prędkości maksymalnej, barwa różowa odpowiada zakresowi
od 20% do 40%, a odcienie barwy niebieskiej do białej od 20% do 0%. Barwy biała, niebieska, różowa i fioletowa oznaczają drewno o najsłabszej strukturze (wystąpienie uszkodzeń),
barwa zielona oznacza stan nieznacznego pogorszenia się struktury drewna, a barwa brązowa oraz czarna obrazują drewno zdrowe. Im odcień danej barwy na tomogramie jest jaśniejszy, tym prędkość rozchodzącego się dźwięku jest mniejsza, a tym samym – struktura
drewna słabsza31.
Przeprowadzone w 2015 r. badania obejmowały studia kameralne i prace terenowe. Zapoznano się z dokumentacją konserwatorską i dotychczasowymi opracowaniami dotyczącymi terenów zieleni położonych w centrum Zwierzyńca. Dokonano analizy stanu zdrowotnego siedmiu drzew pomnikowych rosnących obecnie na terenie przyległym do Parku
Środowiskowego. Prace terenowe polegały na wykonaniu oceny wizualnej, dokumentacji fotograficznej, pomiarów dendrologicznych i tomograficznych wytypowanych drzew.
Zmierzono obwód pnia na wysokości 130 cm, średnicę rzutu korony oraz wysokość drzew.
Do pomiaru struktury wewnętrznej pnia wykorzystano tomograf soniczny PiCUS Sonic 3
i suwmiarkę elektroniczną PiCUS Calliper z modułem bluetooth. W zależności od obwodu,
na pniu badanego obiektu zakładano od 6 do 8 sensorów pomiarowych, mocując je w korze
drzewa na głębokości 1 cm.
4. Wyniki badań – opis stanu zdrowotnego drzew pomnikowych
Orzech szary (Juglans cinerea L.) rośnie na trawniku przy skrzyżowaniu ul. Parkowej
z ul. Zamojską (50.612580°N i 22.966818°E). Okaz ma 281 cm obwodu na wysokości pierśnicy, 18,5 m wysokości i zasięg korony 15,3 m (il. 1a). Badany egzemplarz rozwidla się na
dwa przewodniki na wysokości 150 cm. Pierwszy ma 185 cm obwodu, a drugi 180 cm. Ostukiwanie pnia gumowym młotkiem skutkowało głuchym odgłosem, co wstępnie pozwoliło
na wysnucie przypuszczeń co do słabej struktury wnętrza pnia.
Pomiary tomograficzne wykazały najmniejszą gęstość drewna przewodnika po stronie północnej (il. 1b). Minimalna prędkość rozchodzenia się fal dźwiękowych wyniosła
682 m/s. Maksymalna prędkość rozchodzenia się dźwięku wyniosła 1420 m/s po stronie
SW, co świadczy, że ten przewodnik charakteryzuje się zdrowym drewnem. Wyliczona mi30
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nimalna grubość ścianki pnia, uznawana za bezpieczną, powinna wynosić minimum 9,7 cm
zdrowego drewna. W przewodniku mocno uszkodzonym słaba struktura drewna zajmuje bardzo dużą powierzchnię, umiejscawiając się w pobliżu zewnętrznych warstw drzewa
(kora). Na stan zdrowotny badanego drzewa wpływają liczne (20 szt.) ogniska jemioły, skutkujące osłabieniem jego struktury w wyższych partiach korony, a także pokrycie płytami
chodnikowymi powierzchni w pobliżu podstawy pnia.
Sosna czarna (Pinus nigra J.F. Arnold) rośnie na terenie siedziby nadleśnictwa Zwierzyniec przed wejściem głównym do budynku (50.613040°N i 22.966853°E). Obwód drzewa
wynosi 253 cm, wysokość 17 m, a zasięg korony równy jest 15,3 m.
Tomogram przedstawia prawidłową strukturę wewnętrznych partii drewna na ponad
90% obszaru (il. 2d). Prędkość rozchodzenia się dźwięku była najniższa pomiędzy punktami pomiarowymi 7 oraz 8 i wynosiła 510 m/s. Dźwięk z najwyższą prędkością rozchodził
się pomiędzy sensorami 8 i 4 (1371 m/s). Powierzchnia drewna o słabszej strukturze zajmuje
bardzo mały obszar. Oceniana sosna czarna charakteryzuje się dobrą kondycją zdrowotną.
Jałowiec wirginijski (Juniperus virginiana L.) jest usytuowany na terenie dyrekcji
Nadleśnictwa Zwierzyniec od strony ul. Parkowej (50.612628°N i 22.968893°E). Drzewo
rozgałęzia się na dwa przewodniki na wysokości 10 cm od podstawy. Obwód pierwszego
z przewodników ma 146 cm, a drugiego 80 cm. Na głównym przewodniku widoczny jest
ubytek wgłębny o wymiarach 30 × 150 cm (il. 2b). Drzewo ma wysokość 13 m i zasięg korony równy 9 m. Na podstawie oceny wizualnej i mechanicznej (ostukiwanie młotkiem) wnioskowano o prawidłowej strukturze wewnętrznej pnia.
Punkty pomiarowe założono tylko na przewodniku o większym obwodzie. Prędkość
rozchodzenia się fal dźwiękowych zawierała się w przedziale od 600 m/s do 1719 m/s, co
świadczy o bardzo dobrej kondycji wewnętrznych struktur pnia. Jedynie warstwy leżące
bezpośrednio pod ubytkiem zewnętrznym wykazują objawy nieznacznego osłabienia struktury, co nie ma istotnego wpływu na stan zdrowotny drzewa. Minimalna grubość ścianki
pnia wynosi w tym przypadku 6 cm.
Cypryśnik błotny (Taxodium distichum Rich.) rośnie przy północnym rogu willi, usytuowanej na terenie należącym do dyrekcji Nadleśnictwa Zwierzyniec od strony budynku
policji (50.612863°N i 22.967520°E). Drzewo charakteryzuje się obwodem równym 163 cm,
wysokością 15 m i zasięgiem korony 7,7 m (il. 2c). W wyniku badania stanu pnia, w formie
ostukiwania go młotkiem od podstawy do wysokości 150 cm ze wszystkich stron, stwierdzono nietypowy głuchy odgłos.
Po przeprowadzeniu badania uzyskany tomogram ukazał znaczny ubytek wgłębny
we wnętrzu pnia, rozchodzący się w kierunku NW, gdzie struktura drewna jest najsłabsza. Prędkość rozchodzenia się fal dźwiękowych zawierała się w przedziale od 438 m/s do
1415 m/s. Minimalna obliczona grubość ścianki wynosi 6,6 cm i mieści się w zakresie bezpiecznym praktycznie na całym obwodzie pnia, poza miejscem ubytku (il. 2f). Należy nadmienić, że drzewa należące do tego gatunku wraz z wiekiem mają tendencję do tworzenia
pustek wewnątrz pnia i szerokiej butelkowatej podstawy. Mimo tego badane drzewo jest stabilne i nie grozi wykrotem. W związku z tym, że gleba, na jakiej rośnie badany egzemplarz
jest piaszczysta, nie stwierdzono występowania pneumatoforów (korzeni oddechowych).
Daglezja zielona (Pseudotsuga menziesii var. glauca (Beissn. Franco)) rośnie na terenie dyrekcji Nadleśnictwa Zwierzyniec przy budynku willi od strony ul. Parkowej
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(50.612478°N i 22.968903°E). Drzewo charakteryzuje się obwodem 183 cm, wysokością
18 m oraz zasięgiem korony równym 9 m. Badany okaz rozgałęzia się na wysokości 2,2 m na
trzy przewodniki, przy czym dodatkowo widoczny jest ślad po usuniętym konarze (il. 3a).
Do wysokości 8 m występuje liczny posusz gałęziowy.
Badanie tomograficzne ujawniło, że pień charakteryzuje się bardzo dobrą strukturą
wnętrza z wyjątkiem niewielkiego ogniska o małej i bardzo małej gęstości od strony południowej. Prędkość rozchodzenia się fal dźwiękowych zawierała się w przedziale od 358 m/s
do 1535 m/s. Duża gęstość drewna świadczy o bardzo dobrej kondycji drzewa. Minimalną
grubość ścianki gwarantującej stabilność drzewa wyliczono na 6,6 cm.
Dąb szypułkowy odm. strzępolistna (Quercus robur ‘Pectinata’) rośnie w bezpośrednim sąsiedztwie budynku mieszkalnego przy ul. Parkowej 6a (50.612143°N i 22.967837°E).
Drzewo ma obwód 182 cm, wysokość 16 m i zasięg korony 9 m. Okaz nie ma dobrych rokowań zdrowotnych. Ze względu na zbyt bliskie usytuowanie drzewa przy budynku (odległość
od ściany ok. 1 m) korona jest uformowana jedynie w kierunku zachodnim (il. 3b). Od strony
ściany budynku na pniu widoczne jest miejsce po usuniętym konarze. Kikut po nim jest okorowany na długości 0,5 m. Po stronie południowej na wysokości 190 cm widoczna jest dziupla.
Po wykonaniu badania tomografem stwierdzono, że ponad połowa wewnętrznych struktur drewna charakteryzuje się osłabieniem, które może świadczyć o zaawansowanym stopniu rozkładu drewna wewnątrz pnia i tym samym tworzeniu się głębokiego ubytku wgłębnego. Stwierdzono niską prędkość rozchodzenia się dźwięku (564-900 m/s) w większości
punktów pomiarowych (il. 3e). Wyliczona minimalna grubość ścianki wynosi 7,5 cm. Słaba
kondycja drzewa może być również wynikiem uszkodzenia systemu korzeniowego podczas
prowadzonych w ostatnich latach prac budowlanych.
Platan klonolistny (Platanus × hispanica Munchh.) rośnie przy ulicy Parkowej w sąsiedztwie bloku mieszkalnego przy ul. Jasnej 7 (50.612242°N i 22.969758°E). Obwód pnia
mierzony na wysokości pierśnicy wynosi 281 cm, wysokość drzewa osiąga 24,5 m, a zasięg
korony 15 m. W ocenie wizualnej drzewo jest w dobrej kondycji zdrowotnej mimo występowania ubytków wgłębnych (il. 3c).
Uzyskany tomogram potwierdził głęboki stopień rozkładu drewna w centralnej części pnia. Od strony SE widoczne jest również zagłębienie z tendencją do skręcania się
pnia, co może być skutkiem znacznego osłabienia wewnętrznych struktur pnia drzewa.
Najniższą prędkość rozchodzenia się fal dźwiękowych (649 m/s) stwierdzono pomiędzy
punktami 5 i 9, natomiast najwyższą (1343 m/s) na obrzeżach wewnętrznych struktur
pnia (il. 3f).
5. Podsumowanie i wnioski
W czterech na siedem obiektów stan zdrowotny drzewa był niezadowalający. Stwierdzono wewnętrzne wypróchnienia i ubytki wgłębne, których dalszy rozwój będzie pogarszał
warunki statyczne drzewa i tym samym stanowił potencjalne zagrożenie dla użytkowników
przestrzeni miejskiej.
Na zły stan niektórych drzew miało wpływ kilka czynników. Do najważniejszych należy zaliczyć niekorzystną obecnie lokalizację drzew (przy ciągu komunikacji kołowej
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i w bliskim sąsiedztwie budynków mieszkalnych), ich zaawansowany wiek, niewłaściwie
dobrane warunki siedliskowe przy nasadzeniach, a także brak należytej pielęgnacji.
Biorąc pod uwagę wartość kulturową drzew pomnikowych, jak również ich lokalizację
w miejscach często uczęszczanych przez mieszkańców miasta, postuluje się, aby poddawać
wyróżnione okazy systematycznej ocenie w celu ochrony zasobów, a jednocześnie zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom terenu.
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a)

b)

Ill. 1. White walnut (Juglans cinerea L.): a) trunk with measuring sensors (photo by W. Durlak, 2015);
b) tomogram of the inside of the trunk
Il. 1. Juglans cinerea L.: a) pień z założonymi sensorami pomiarowymi (fot. W. Durlak, 2015);
b) tomogram wnętrza pnia
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f)

Ill. 2. Trunks of trees and their scans: a, d) black pine (Pinus nigra J.F. Arnold); b, e) red cedar
(Juniperus virginiana L.); c, f) bald cypress (Taxodium distichum Rich.) (photo by W. Durlak, 2015)
Il. 2. Pnie drzew i ich tomogramy: a, d) sosna czarna (Pinus nigra J.F. Arnold); b, e) jałowiec
wirginijski (Juniperus virginiana L.); c, f) cypryśnik błotny (Taxodium distichum (L.) Rich.)
(fot. W. Durlak, 2015)
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Ill. 3. Trunks of trees and their scans: a, d) Pseudotsuga menziesii subsp. glauca (Beissn.) Franco;
b, e) Quercus robur ‘Pectinata’; c, f) Platanus ×hispanica Munchh. (photo by W. Durlak, 2015)
Il. 3. Pnie drzew i ich tomogramy: a, d) daglezja zielona (Pseudotsuga menziesii var. glauca Franco);
b, e) dąb szypułkowy odm. strzępolistna (Quercus robur ‘Pectinata’); c, f) platan klonolistny
(Platanus × hispanica Munch.) (fot. W. Durlak, 2015)
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Abstract
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Keywords: city parks, city space, health resort park
Streszczenie
W artykule zaprezentowano na przykładzie miasta Świnoujście rolę, jaką pełnią parki miejskie w kształtowaniu przestrzeni. W Świnoujściu znajdują się jedynie dwa parki miejskie posiadające nie tylko odrębną historię, ale także różniące się zarówno pod względem kompozycyjnym, jak i funkcji, którą pełnią w strukturze przestrzennej miasta. Jednym z nich jest Park
Uzdrowiskowy, zaprojektowany przez Petera Josepha Lenne, poddany starannej rewaloryzacji kilka lat temu, a drugim – Park im. Fryderyka Chopina, założony praktycznie od podstaw
w 2012 r. na terenie dawnego cmentarza.
Słowa kluczowe: parki miejskie, przestrzeń miejska, park uzdrowiskowy
*

Ph.D. Arch. Magdalena Rzeszotarska-Pałka, Department of Landscape Design, Faculty of Environmental
Management and Agriculture, Westpomeranian University of Technology in Szczecin.

238
1. Introduction
Świnoujście (Ger. Swinemünde) is a city located in the north-western end of Poland by
the Świna River and the Baltic Sea. The cities landscape is conditioned by the land relief
and by the presence of the Świna River and its numerous canals1. The spatial development
of the city was determined by two decisions by the authorities of the Szczecin District. In
1824, Świnoujście was announced a seaside resort and in 1895, after the discovery of the
sources of brine and mud baths, a spa resort followed. Hence, at the end of the nineteenth
century this seaside district rapidly expanded and was separated from the city centre and
port wharf over the Świna with a greenbelt which was later transformed into a park. The
emergence of the spa district resulted in shaping of the specific urban structure of the city
(somehow divided into two parts) where the seaside part is connected with the city centre
and the Świna River side with the main compositional axis of the Resort Park – the current
Bolesława Chrobrego Street. The compositional layout of the Resort Park 2 constitutes,
therefore, an integral part of the historic urban layout: the city centre (created in the twenties
of the eighteenth century) and the seaside district (created in the forties of the nineteenth
century)3. The current Frédéric Chopin Park was, in turn, created on the territory of an old
cemetery located in the centre of the city by one of the main traffic routes also connecting
these districts. The green areas in Świnoujście include only the two above mentioned parks,
greenery by the promenade and a few small lawns and squares. Thus, it can be stated that
both parks are inseparably integrated with the urban layout of the city and play a key role in
it making, at the same time, a “green” connector between two functionally different areas
that are, so to say, two separate “cities”: a spa-tourist district and the city centre.

2. The aim and research methods
The parks in Świnoujście have been recently regenerated. However, as they both
have specific histories, the regeneration or revitalisation processes in both cases ended
differently. As two of these parks have a specific history, the same can be said about their
processes of renovation which ended in different ways. The aim of this article is to present
two different contemporary renovation conceptions of city parks on the background of
historic conversions, as well as presenting their compositional, functional and also
emotional value.

1

2

3

Świnoujście is the only one city in Poland located on 44 islands: three of them are big – Uznam,
Wolin and Karsibór, while some tens are small and untake residents.
Resort Park in Świnoujście has been insribed to monuments register of West Pomerania voivodship
– no. 1093, decision no. Kl.3.5340/19/88.
The city centre and the seaside district (greenery) have been insribed to monuments register of West
Pomerania voivodship – No. 1177, decision No. 1991-03-08, PSOZ/Sz-n/5340/33/91.
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City parks in Świnoujście were analyzed on a base of available cartographic and
written4 materials and there was also made a comparative analysis of realized designs5 and
observations of their function within city structure and of consciousness its inhabitants6.

3. Resort Park in Świnoujście
Before 1721, the territory where the current Resort Park7 was established, was a vast
flooded shoal covered with single pines. As a result of extensive hydrotechnical works
conducted in the second half of the eighteenth century connected with regulation of the
Świna River for the purposes of the construction of the port and fortifications, the whole
territory was transformed into a so called new land (Plantage) that was enforced with grass,
bushes and trees. At the end of the eighteenth century, a square territory with a round circus
placed in its centre located on the axis of the current Beniowskiego Street, called on a plan
from 1797 Elsen Plantage, was separated into a part of the current park. Untill 1806, the park
was expanded with territories located west and north of the park by repeating the geometrical
rule of planning paths and round squares on their intersections (called Königliche Plantage
on the plan)8. A new stage of the city’s spatial development connected with the decision
concerning the creation of a seaside resort and spa resort in Świnoujście resulted also in the
construction plans of the Resort House Gesellschaftshaus and the Resort Park Kurpark. The
Resort House was built within 1825/1826 near the port wharf and the royal gardener, Peter
Joseph Lenne was commissioned to prepare a park design, which he executed by adjusting
his design to the already existing land development and greenery. The Resort House became
4

5

6

7

8

K. Kalita-Skwirzyńska, Projekt rewaloryzacji Parku Zdrojowego w Świnoujściu – Analiza
historyczna, typescript, Szczecin 2001; R. Burkhardt, Geschichte des Hafens und der Stadt
Swinemünde, II. Teil, W. Fritsche, Swinemünde 1931; G. Hinz, Peter Joseph Lenné. Das Gesamtwerk
des Gartenarchitekten und Städteplaners, Hildesheim 1989; archive maps of Świnoujście from 1830,
1902, 1907, 1934, State Archive in Szczecin, www.bip.um.swinoujscie.pl (access: 10.09.2015);
archive postcards, www.fotopolska.eu (access: 10.09.2015).
Pracownia Projektowa Konserwacji Zabytków w Szczecinie, Projekt budowlany rewaloryzacji
zabytkowego parku uzdrowiskowego z odtworzeniem pierwotnego układu kompozycyjnego w oparciu
o dostępne materiały archiwalne w Świnoujściu, Szczecin, January 2006; Bronisz Land Design, Projekt
koncepcyjny rewitalizacji parku miejskiego przy ul. Chopina w Świnoujściu, September 2010.
Observations conducted on the area of Health Resort Park in 2010-2015, and on the area of Chopin
Park in 2013-2015.
Resort Park – garden compositions established in health resorts for health visitors use, for helping
in their treatment and for entertainment purpose. Usually, localized in central part of the city, they
are serving as a representative garden. They are equipped with compositional elements specific for
gardens, as well as with objects for treatment (pump rooms, keep-fit trails, swimming pools, etc.) and
also with objects for artistic program (stages, concert bowls). They are often extended with natural
wood complexes. Resorts Park on the area of Poland are mostly coming from XIXth or beginning
of XXth Century, [after:] A. Mitkowska, M. Siewniak, Tezaurus sztuki ogrodowej, Rytm, Warszawa
1998, p. 293-294.
K. Kalita-Skwirzyńska, op. cit., passim.
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the central point of this outlay to which view axes and alleys in further parts of the park were
subordinated. In April of 1827, 1560 trees and bushes seedlings came to Świnoujście from
Sanssouci and were planted in the vicinity of the Resort House. Then, in 1838, a building
inspector, F. Starcke, once again asked Lenne for expanding the garden nearby the Resort
House and planting subsequent seedlings. The next development phase of the park’s spatial
composition is connected with the construction of the seaside district located north-west of
the park and moving of the city’s touristic centre from the port wharf towards the seashore
in the middle of the nineteenth century. Works in the park were then conducted by a building
advisor from Berlin – Mächtig who widened and planted one of the main park paths leading
to the sea with rows of trees – Königs Alle (currently, the Chrobrego Street). At the same time,
a network of twisting paths and sites for the construction of various objects of park furniture
were set to the west of Königs Alle9. The final spatial composition of the park is visible on
the city plan from around 1912 survived till 1945. A network of paths, water courses and
ponds as well as larger groups of trees and vast open spaces are visible in the compositional
layout. Objects of park furniture are also marked: gazebos, booths and watercourses located
at the perimeters of the park at Schützen Platz (Plac Strzelecki) and by the roundabout in
the western side of the Aleja Królewska where a musical square was located. This part
of the park was described as Kurpark. In 1908, a semicircular clearing was delineated at
Aleja Królewska where a statue of Frederic III was erected. A restaurant was located at the
musical square and there was a fountain with spring water for patients in the vicinity of the
guesthouse district. After the 1st World War, the Resort House was taken apart and traces
of Lenne’s activity were erased. The area of the park was limited to the current Mieszko
I Street. The garden inspector, Kupitz, conducted new works in the park from the twenties
of the twentieth century. In the interwar period, a new part of the park, called West Kurpark,
was created, it was located west of the Bolesław Krzywousty Street until the Matejki Street,
tennis courts and restaurants were situated there. The works focused near the new Resort
House, the band shell and promenade. At the same time, flower beds were established in the
Resort Park and two pavilions at the old Plac Strzelecki (Strzelecki Square), a chessboard,
a playground for children and two monuments composed of rocks were constructed: one
dedicated to the soldiers fallen in the 1st World War and a rock obelisk of Jungsturm10.
As a result of the allied air raids on March 12, 1945 almost half of the buildings in
Świnoujście were destroyed, including the Resort House, the garden surrounding it and
the parkland11. Only in the middle of the fifties of the twentieth century, a reconstruction
of the seaside district, cleaning works and new plantings in the eastern part of the Resort
Park were commenced and were executed according to a design of R. Małysik, BSc., from
Świnoujście within 1958-1959. Within the seventies of the twentieth century, the surfaces

9

10
11

According to Burkhardt, when Mächtig was designing new composition in park, he was referring
to ideas earlier designed by P.J. Lenne on the area of Świnoujście, Pomerania, Brandenburg and
Meklemburg, [after:] K. Kalita-Skwirzyńska, op. cit.
K. Kalita-Skwirzyńska, op. cit., passim.
Pomorze Zachodnie poprzez wieki, J.M. Piskorski (ed.), Zamek Książąt Pomorskich, Szczecin 1999,
p. 178.
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of the main walking passages were hardened, two playgrounds for children were separated,
many contemporary sculptures were erected and plants were replenished.
The contemporary stage in the history of the Resort Park commenced in 2000 when the
Municipality of Świnoujście ordered preparation of a park revaluation, design work commenced
at Pracownia Projektowej Konserwacji Zabytków from Szczecin. The design was prepared in
cooperation with the landscape architect, M. Haas-Nogal, art historian K. Kalita-Skwirzyńska
and ameliorant H. Kowalina12 in 2001. As a result of an analysis of the state of the preservation of
the parks spatial layout elements, it was stated that some of the elements included in the original
P.J. Lenne’s design as well as numerous younger compositional elements were still legible. The
following should be mentioned here: the three main axes of the north-southern direction: of the
Bolesława Chrobrego Street and, parallel to it, the axis of the original spatial layout (at the axis
of the Beniowskiego Street) as well as the eastern axis, partially preserved (the Jachtowa Street),
a few diagonal axes, two round squares were established on the main axes: one on the Bolesława
Chrobrego Street (Ill. 1) and the second one on the main axis, a partial course of the drainage
ditches in three sections (according to the statement from 1930), a playground in the western part
of the park, scarce elements of park furniture (monuments, fountain) and the layout of trees in the
western and central parts of the park13.
As a part of the revaluation, the Resort Park in Świnoujście underwent a re-composition
in the south-western part and an adaptation in the north-eastern part. The re-composition
included mainly shaping of the path layouts according to the historical plans and P.J. Lenne’s
guidelines as well as the development of the main squares in a way corresponding to the nature
of the resort park. The adaptation of the eastern part of the park, in turn, consisted in shaping
a road network in a loose layout, locating open water reservoirs connected with the restoration
of the layout of drainage ditches and increasing the usability of this part of the park14. The
undertaken revaluation works led to preservation and accentuation of the specific nature of the
spa park from the end of the nineteenth century while respecting its historic compositional and
functional layout complemented with the modern forms of development. The park is wilfully
visited by tourists and health resort visitors, as well as city inhabitants. Representative alleys
decorated with flowerbeds are particularly popular as well as playgrounds. Visitors enjoy the
aesthetic values of the park, which are based on historic patterns.

4. Frédéric Chopin Park in Świnoujście
The Frédéric Chopin Park located in the central part of Świnoujście was established on
the territory of an old cemetery and is situated within the zone of conservation protection.
The original cemetery was established on this territory by decision of King Frederick II
12

13
14

Pracownia Projektowa Konserwacji Zabytków w Szczecinie, Projekt budowlany rewaloryzacji
zabytkowego parku uzdrowiskowego z odtworzeniem pierwotnego układu kompozycyjnego w oparciu
o dostępne materiały archiwalne w Świnoujściu, Szczecin, January 2006.
M. Haas-Nogal, Park Zdrojowy w Świnoujściu, www.szczecin-expo.pl (access: 15.07.2013).
Ibidem.
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in 1771. At that time, it was a vast sandy hill overgrown with dune vegetation. The whole
territory was fenced with a brick and stone wall within which a cemetery chapel was also
built. Burials took place for over 100 years. As the city prospered and its residents became
wealthier, the tombs became bigger and were decorated with statues and sculptures15. A tomb
and a monument of sailors killed in the first victorious sea battle of a small Prussian fleet
with Danish ships in 1864 near the Jasmund Cape were located on the hill. On the cemetery,
there was also a tomb where sailors, fishermen and seamen who died at sea were buried.
At the beginning of the twentieth century, the whole direct surroundings of the cemetery
were developed (the current Chopin and Wyspiańskiego Streets), as a result of which in 1925
new burials were suspended. At that time, a new cemetery at the Karsiborska Street already
functioned, so the old cemetery was slowly becoming a charming park in the centre of the
city. As a result of the allied air raids from 1945, the cemetery, including the cemetery chapel,
was partially destroyed. Exploding bombs scattered remains from dozens of grave tombs16.
For several years after the war the Germans who still resided here as well as a few Poles
were buried in this place. Burials were completely abandoned in the fifties of the twentieth
century and the abandoned cemetery underwent a progressive devastation. At the beginning
of the seventies of the twentieth century, the city authorities decided about its liquidation
and the establishment of a park its place. Those activities were preceded by exhumation of
several graves of Polish people buried after 1945 and moving their remains to the cemetery
on Karsiborska Street. Several years later, an idea about establishing a children’s playground
in that place appeared. The idea was abandoned after remains of people buried in that
place were dug out during the initial works. Unfortunately, macabre events took place as
the abandoned, unsupervised human remains were found by children who started to play
with them17. Through the following decades the territory of the old cemetery was a rather
neglected park.
Only in 2010, the Mayor of Świnoujście announced a competition for the concept for the
revitalisation of the city park on Chopin Street. The competition was settled in October of
2010 – the winning design was prepared by Bronisz Land Design studio and the realisation
of the park was completed in September, 2013. The idea of the parks design was supposed
to be a reconciliation of the new modern form of a recreational park with its history. The
design assumed a minimum interference in the subsoil layer at the construction stage due
to the location of the former cemetery in this place. Unfortunately, numerous elements
that are attractive from the point of view of modern users were introduced into the park
utility program, which is, however, controversial in reference to the history of the place.
The park includes, among others, a children’s playground equipped with such elements
as: a ship, rocket, dinosaur, car, pony – made of architectural concrete and wood (Ill. 2).
The recreational development is also complemented by: a sledge slope with a natural grass
surface located on the hill, a outdoor gym and chessboard as well as chess table arranged
15

16

17

J. Pluciński, Dawne cmentarze Świnoujścia, 2.11.2009, Świnoujście, www.iswinoujscie.pl (access:
08.09.2015).
After the air raid, prisoners of war have put human remains in order on the area of cemetery. Remains
were poured into one of the bomb craters and covered with soil. J. Pluciński, op. cit.
Ibidem.
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under wooden gazebos and a petanque field. An educational path in the form of a wooden
bridge of an irregular shape leading through designed plantings characteristic for the
existing habitat. Also a relaxation garden equipped with wooden sunbeds arranged under
trees among aromatic plants was designed in the south-western part of the park and a gallery
was located along Chopin Street in the form of fixed steel frames. Only the zone called:
a Place of Remembrance is devoted to the memory of the representatives buried here and
refers to the history of the place. This place constitutes a clearing separated by trees with
points of light irregularly arranged among grass and three concrete cuboids with symbols
of three religions. At the road leading to the place of remembrance, there is a memorial
plaque commemorating all the deceased buried at the old cemetery. After a few years from
the opening of the new Chopin Park a few observations can be made. The territory of the
park is willingly frequented by tourists, especially families with children and youth from
Świnoujście, mainly because of the attractive playground, two outdoor gyms and quiet
places for relaxation on the wide sunbeds. However, not many people reach the Place of
Remembrance located in the periphery of the park and tourists do not know the history of
this place. The memory of the old cemetery survived only among the older residents of the
city who contest the new development of the area.

5. Conclusion
In conclusion, it should be stated that the regeneration of the Resort Park is an example
of a harmonious development of public green areas with due respect towards the historic
substance while the regeneration of the Chopin Park was conducted in a manner nearly not
referring to the historic context of the place at all.
Renovation (as well as building again) of Chopin Park has not lead to preserving its
historic value, which testifies to the complicated history of the region. However, it is a very
attractive city park, which is also very popular among younger inhabitants and tourists, its
genius loci, presenting emotional meaning of the previous cemetery in the consciousness of
the local community and also neighbors from west the border, was completely destroyed.
Comparison of two different Świnoujście city parks stories shows positive examples of
restoring compositional and functional values with reference to Health Resort Park, as well as
controversial regeneration of Chopin Park, which is considered a success for city authorities,
but simultaneously it is a lost chance on restoring the specific history of that place.
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1. Wprowadzenie
Świnoujście (niem. Swinemünde) jest miastem położonym na północno-zachodnim
krańcu Polski, nad rzeką Świną i Morzem Bałtyckim. Krajobraz miasta uwarunkowany
jest rzeźbą terenu, a przede wszystkim obecnością rzeki Świny i jej licznych kanałów1. Na
jego rozwój przestrzenny decydujący wpływ wywarły dwie decyzje władz rejencji szczecińskiej. W 1824 r. Świnoujście zostało ogłoszone kąpieliskiem morskim, a w 1895 r., po
odkryciu źródeł solanki i borowiny – uzdrowiskiem. W związku z tym pod koniec XIX w.
w szybkim tempie została rozbudowana dzielnica nadmorska, oddzielona od centrum miasta oraz nabrzeża portowego nad Świną pasem zieleni, który później został przekształcony
w park. Wynikiem powstania dzielnicy uzdrowiskowej jest specyficzna struktura urbanistyczna miasta (podzielonego funkcjonalnie na dwie części), w której część nadmorska jest
powiązana ze śródmieściem i nabrzeżem Świny główną osią kompozycyjną Parku Zdrojowego – obecną ul. Bolesława Chrobrego (dawniej Königs Alle). Układ kompozycyjny Parku Zdrojowego2 stanowi zatem integralną część zabytkowych układów urbanistycznych:
śródmieścia (powstał w latach 20. XVIII w.) oraz dzielnicy nadmorskiej (pochodzi z lat 40.
XIX w.)3. Z kolei obecny Park im. Fryderyka Chopina powstał na terenie dawnego cmentarza, zlokalizowanego w centrum miasta, przy jednym z głównych ciągów komunikacyjnych również łączących współcześnie obie dzielnice. Tereny zielone w Świnoujściu obejmują jedynie dwa wymienione parki oraz zieleń przy promenadzie nadmorskiej, a także kilka
niewielkich skwerów. Można zatem stwierdzić, że oba parki są nierozerwalnie zespolone
z układem urbanistycznym miasta i pełnią w nim kluczową rolę, stanowiąc „zielony” łącznik między dwoma różnymi strefami, funkcjonującymi w zasadzie jako dwa odrębne „miasta”: uzdrowiskowo-turystyczne i miasto Świnoujście.

2. Cel i metody badań
Świnoujskie parki zostały poddane w ostatnich kilku latach działaniom o charakterze
rewaloryzacji (Park Zdrojowy) oraz rewitalizacji (Park Chopina). Jednak, tak jak oba założenia posiadają specyficzną historię, tak też procesy ich odnowy zakończyły się w obu przypadkach w odmienny sposób. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie dwóch różnych
współczesnych koncepcji odbudowy parków miejskich na tle ich przemian historycznych,
a także ukazanie ich wieloaspektowej wartości kompozycyjnej i funkcjonalnej, ale również
emocjonalnej. Parki miejskie w Świnoujściu poddano analizie historycznej na podstawie
1

2

3

Jest to jedyne w Polsce miasto położone na 44 wyspach: trzech dużych – Uznam, Wolin i Karsibór
oraz na kilkudziesięciu małych, niezamieszkanych wysepkach.
Park Zdrojowy w Świnoujściu wpisany jest do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego pod nr 1093, nr decyzji Kl.3.5340/19/88.
Układ urbanistyczny Śródmieście i Dzielnica Uzdrowiskowa (zieleń) wpisany jest do rejestru
zabytków województwa zachodniopomorskiego pod nr 1177, decyzją 1991-03-08, PSOZ/Szn/5340/33/91.
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dostępnych materiałów kartograficznych i opisowych4 oraz analizie porównawczej zrealizowanych opracowań projektowych5 i obserwacji ich funkcjonowania w strukturze miasta
i świadomości jego mieszkańców6.

3. Park Zdrojowy w Świnoujściu
Teren, na którym został założony obecny Park Zdrojowy7, stanowił przed 1721 r. rozległą mieliznę zalaną wodą i porośniętą pojedynczymi sosnami. W wyniku zakrojonych na
szeroką skalę prac hydrotechnicznych, podjętych w 2 połowie XVIII w., związanych z regulacją biegu rzeki Świny na potrzeby budowy portu i fortyfikacji, cały teren został przekształcony w tzw. nowy ląd (Plantage), wzmocniony nasadzeniami traw, krzewów i drzew.
Pod koniec XVIII w. w części obecnego obszaru parku wyodrębniono teren na planie kwadratu z centralnie położonym kolistym placem, usytuowanym na osi obecnej ul. Beniowskiego, oznaczony na planie z 1797 r. jako Elsen Plantage. Do 1806 r. park powiększono
o tereny położone na zachód i na północ, powtarzając geometryczną zasadę rozplanowania
alejek i sytuowania kolistych placów na ich przecięciach (na planach widniej nazwa Königliche Plantage)8. Nowy etap w rozwoju przestrzennym miasta, związany z decyzją o utworzeniu w Świnoujściu kąpieliska morskiego i uzdrowiska, zaowocował również planami
budowy Domu Zdrojowego (Gesellschaftshaus) i Parku Zdrojowego (Kurpark). Dom Zdrojowy zbudowano w latach 1825-1826 w pobliżu nabrzeża portowego, a zaprojektowanie parku zlecono królewskiemu ogrodnikowi Peterowi Josephowi Lenne, który dostosował swój
4

5

6

7

8

K. Kalita-Skwirzyńska, Projekt rewaloryzacji Parku Zdrojowego w Świnoujściu – Analiza historyczna, maszynopis, Szczecin 2001; R. Burkhardt, Geschichte des Hafens und der Stadt Swinemünde,
II. Teil, W. Fritsche, Swinemünde 1931; G. Hinz, Peter Joseph Lenné. Das Gesamtwerk des Gartenarchitekten und Städteplaners, Hildesheim 1989; mapy archiwalne Świnoujścia z lat 1830, 1902,
1907, 1934, Archiwum Państwowe w Szczecinie, www.bip.um.swinoujscie.pl (dostęp: 10.09.2015);
archiwalne widokówki, www.fotopolska.eu (dostęp: 10.09.2015).
Pracownia Projektowa Konserwacji Zabytków w Szczecinie, Projekt budowlany rewaloryzacji zabytkowego parku uzdrowiskowego z odtworzeniem pierwotnego układu kompozycyjnego w oparciu
o dostępne materiały archiwalne w Świnoujściu, Szczecin, styczeń 2006; Bronisz Land Design, Projekt koncepcyjny rewitalizacji parku miejskiego przy ul. Chopina w Świnoujściu, wrzesień 2010.
Obserwacje prowadzono na terenie Parku Zdrojowego w latach 2010-2015, a na terenie Parku
Chopina w latach 2013-2015.
Park Zdrojowy – kompozycje ogrodowe zakładane w uzdrowiskach, kurortach dla użytkowania
przez kuracjuszy jako wspomaganie leczenia uzdrowiskowego i dla celów rozrywkowych. Lokalizowane zwykle w centralnej części miejscowości pełnią rolę salonu reprezentacyjnego. Wyposażone
zarówno w elementy kompozycyjne właściwe typowym zespołom ogrodowym, jak i w obiekty lecznicze (pijalnie wód, ścieżki zdrowia, pływalnie itp.) oraz przeznaczone do realizowania programu
artystycznego (estrady, muszle koncertowe). Często poszerzane o naturalne kompleksy leśne sąsiadujące z uzdrowiskiem. Parki zdrojowe na terenie Polski pochodzą w większości z XIX lub początku
XX w., a tylko nieliczne z XVIII w., [za:] A. Mitkowska, M. Siewniak, Tezaurus sztuki ogrodowej,
Rytm, Warszawa 1998, s. 293-294.
K. Kalita-Skwirzyńska, op. cit., passim.
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projekt do istniejącego już zagospodarowania przestrzennego oraz zieleni. Punktem centralnym założenia stał się Dom Zdrojowy, któremu były podporządkowane osie widokowe
i aleje w dalszych częściach parku. W kwietniu 1827 r. z Sanssouci do Świnoujścia przybyło
1560 sadzonek drzew i krzewów, które posadzono w pobliżu Domu Zdrojowego. Następnie
w 1838 r. inspektor budowlany F. Starcke zwrócił się jeszcze raz do Lennego z prośbą o projekt rozszerzenia ogrodu przy Domu Zdrojowym i przysłanie dalszych sadzonek. Kolejna
faza rozwoju kompozycji przestrzennej parku wiąże się budową w połowie XIX w. dzielnicy nadmorskiej usytuowanej na północny zachód od parku i przeniesieniem centrum turystycznego miasta z nabrzeża portowego nad brzeg morza. Prace w parku prowadził wówczas radca budowlany z Berlnia – Mächtig, który poszerzył i obsadził szpalerami drzew
jedną z głównych alei parkowych, prowadzącą nad morze – Königs Alle (obecna ul. B. Chrobrego). Jednocześnie na zachód od Königs Alle wytyczono sieć wąskich i krętych alejek oraz
miejsca pod budowę różnych obiektów małej architektury9. Ostateczna kompozycja przestrzenna parku, widoczna na planie miasta z około 1912 r., przetrwała do 1945 r. W układzie
kompozycyjnym czytelna jest sieć alejek, cieków wodnych i stawów, a także większe grupy drzew i rozległe tereny otwarte. Zaznaczone są również obiekty małej architektury: altany, kioski i pisuary, usytuowane na obrzeżach parku przy Schützen Platz (Plac Strzelecki)
oraz przy rondzie po zachodniej stronie Königs Alle, gdzie zlokalizowano plac muzyczny.
W 1908 r. przy Alei Królewskiej wytyczono półkolistą polanę, na której stanął pomnik Fryderyka III. Przy placu muzycznym była usytuowana restauracja, a w sąsiedztwie dzielnicy
uzdrowiskowej znajdowała się fontanna z wodą źródlaną dla kuracjuszy. Po zakończeniu
I wojny światowej doszło do rozebrania starego Domu Zdrojowego i zatarcia śladów działalności Lennego. Obszar parku ograniczono do obecnej ul. Mieszka I. Ponowne prace w parku
prowadził od lat 20. XX w. inspektor ogrodniczy Kupitz ze Świnoujścia. W okresie międzywojennym powstała nowa część parku nazwana West Kurpark, zlokalizowana na zachód od
ul. Bolesława Krzywoustego aż do ulicy Matejki, na terenie której usytuowano korty tenisowe i restauracje. Prace skupiały się przy nowym Domu Zdrojowym, muszli koncertowej
i promenadzie. W tym czasie, również na terenie Parku Zdrojowego, założono rabaty kwietne, a także wzniesiono dwa pawilony przy dawnym Placu Strzeleckim, pole szachowe, plac
zabaw dla dzieci oraz dwa skomponowane z głazów pomniki: jeden poświęcony poległym
w I wojnie światowej żołnierzom i kamienny obelisk Jungsturmu10.
W wyniku nalotów alianckich 12 marca 1945 r. zabudowa Świnoujścia uległa prawie
w połowie zniszczeniu, w tym również Dom Zdrojowy oraz otaczający go ogród, a także tereny parkowe11. Dopiero w połowie lat 50. XX w. przystąpiono do odbudowy dzielnicy nadmorskiej, a także prac porządkowych i nowych nasadzeń we wschodniej części Parku Zdrojowego, które przeprowadzono według projektu inż. R. Małysika ze Świnoujścia w latach
1958-1959. W latach 70. XX w. utwardzono nawierzchnie głównych ciągów spacerowych,
9

10
11

Według Burkhardta Mächtig, projektując nowe kompozycje w parku, nawiązał do idei licznych założeń parkowych projektowanych 50 lat wcześniej przez P.J. Lenne na terenie Świnoujścia, Pomorza,
Brandenburgii i Meklemburgii, [za:] K. Kalita-Skwirzyńska, op. cit.
K. Kalita-Skwirzyńska, op. cit., passim.
Pomorze Zachodnie poprzez wieki, J.M. Piskorski (red.), Zamek Książąt Pomorskich, Szczecin
1999, s. 178.
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wydzielono dwa place zabaw dla dzieci, postawiono wiele współczesnych rzeźb, a także
uzupełniono nasadzenia.
Współczesny etap w historii Parku Zdrojowego został zapoczątkowany w 2000 r., kiedy to Zarząd Miasta Świnoujścia zlecił wykonanie projektu jego rewaloryzacji Pracowni
Projektowej Konserwacji Zabytków ze Szczecina. Projekt został opracowany w 2001 r. we
współpracy z architektem krajobrazu M. Haas-Nogal, historykiem sztuki K. Kalitą-Skwirzyńską oraz meliorantem H. Kowaliną12. W wyniku analizy stanu zachowania elementów układu przestrzennego parku stwierdzono, że nadal czytelne są niektóre z elementów
zawartych w pierwotnym projekcie P.J. Lennego, a także liczne elementy kompozycyjne
z późniejszych czasów. Należy tu wymienić: trzy osie główne kierunku północ–południe:
ul. Bolesława Chrobrego (il. 1) i równoległe do niej oś pierwotnego układu przestrzennego
(na osi ul. Beniowskiego) i oś wschodnia, zachowana częściowo (do ul. Jachtowej), kilka osi
skośnych, dwa okrągłe place założone na głównych osiach: jeden na ul. Bolesława Chrobrego i drugi na osi pierwotnej, częściowy przebieg rowów melioracyjnych na trzech odcinkach
(wg stanu z 1930 r.), plac zabaw w zachodniej części parku, nieliczne elementy małej architektury (pomnik, fontanna) oraz układ zadrzewień zachodniej i centralnej części parku13.
W ramach rewaloryzacji Park Zdrojowy w Świnoujściu został poddany rekompozycji
w części południowo-zachodniej i adaptacji w części północno-wschodniej. Rekompozycja polegała przede wszystkim na kształtowaniu układu alejek według planów historycznych i wytycznych P.J. Lennego, a także zagospodarowaniu głównych placów w sposób nawiązujący do
zdrojowego charakteru parku. Z kolei adaptacja części wschodniej parku polegała na kształtowaniu sieci dróg w układzie swobodnym, lokalizacji otwartych zbiorników wodnych powiązanych z odbudowywanym układem rowów melioracyjnych, a także podniesieniu walorów
użytkowych tej części parku14. Podjęte prace rewaloryzacyjne doprowadziły do utrzymania
i podkreślenia specyficznego charakteru parku uzdrowiskowego z końca XIX w., z poszanowaniem jego zabytkowego układu kompozycyjnego i funkcjonalnego, uzupełnionego o współczesne formy zagospodarowania. Park jest bardzo chętnie odwiedzany zarówno przez turystów
i kuracjuszy, jak i samych mieszkańców miasta. Wyjątkową popularnością cieszą się reprezentacyjne aleje spacerowe ozdobione kwietnikami oraz place zabaw dla dzieci. Odwiedzający
podkreślają zwłaszcza walory estetyczne parku, odwołujące się do wzorów historycznych.

4. Park im. Fryderyka Chopina
Park im. Fryderyka Chopina jest położony w centralnej części miasta przy jednym
z głównych szlaków komunikacyjnych, łączących obecnie dzielnicę nadmorską i śródmieście. Park stanowi obszar dawnego cmentarza i położony jest w strefie ochrony konserwa12

13
14

Pracownia Projektowa Konserwacji Zabytków w Szczecinie, Projekt budowlany rewaloryzacji zabytkowego parku uzdrowiskowego z odtworzeniem pierwotnego układu kompozycyjnego w oparciu
o dostępne materiały archiwalne w Świnoujściu, Szczecin, styczeń 2006.
M. Haas-Nogal, Park Zdrojowy w Świnoujściu, www.szczecin-expo.pl (dostęp: 15.07.2013).
Ibidem.
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torskiej. Cmentarz został utworzony decyzją króla Fryderyka II w 1771 r. Ówcześnie było to
rozległe, piaszczyste, porosłe wydmową roślinnością wzniesienie. Cały teren został ogrodzony ceglano-kamiennym murkiem, w obrębie którego wzniesiona została również cmentarna kaplica. Pochówki odbywały się w tym miejscu przez ponad sto lat. W miarę rozkwitu
miasta i wzrostu zamożności jego mieszkańców stawiano coraz okazalsze grobowce ozdobione posągami i rzeźbami15. Na wzniesieniu został zlokalizowany grobowiec i pomnik marynarzy poległych w pierwszej zwycięskiej bitwie morskiej małej floty pruskiej z okrętami
duńskimi w 1864 r. koło przylądka Jasmund. Na cmentarzu znajdowała się również kwatera, w której chowano marynarzy, rybaków i żeglarzy, którzy utracili życie na morzu. Na
początku XX w. zostało zabudowane całe bezpośrednie otocznie cmentarza: obecne ulice
Chopina i Wyspiańskiego, w wyniku czego w 1925 r. nastąpiło wstrzymanie nowych pochówków. W tym czasie funkcjonował już nowy cmentarz przy ul. Karsiborskiej, tak więc
stary cmentarz stawał się powoli urokliwym parkiem w centrum miasta. W wyniku nalotów
alianckich z 12 marca 1945 r. zniszczony został częściowo cmentarz, w tym kaplica cmentarna. Wybuchające bomby rozrzuciły szczątki z dziesiątków grobowców16. Przez kilka lat
po wojnie chowano w tym miejscu zamieszkujących tu jeszcze Niemców, a także kilkunastu
Polaków. Pochówków zaprzestano całkowicie w latach 50. XX w., a opuszczony cmentarz
ulegał postępującej dewastacji. Na początku lat 70. XX w. władze miasta podjęły decyzję
o jego likwidacji i założeniu w tym miejscu parku. Działania te poprzedziła ekshumacja kilkunastu mogił Polaków, pochowanych po 1945 r., i przeniesienie ich szczątków na cmentarz
przy ul. Karsiborskiej. Następnie, kilkanaście lat później, powstał pomysł zorganizowania
na tym terenie ogródka jordanowskiego dla dzieci. Budowy ogródka zaniechano po wykopaniu podczas wstępnych robót szczątków pochowanych w tym miejscu ludzi. Niestety, doszło również do makabrycznych wydarzeń, kiedy to pozostawiono ludzkie szczątki bez nadzoru i odkryły to dzieci, które zaczęły się nimi bawić (sic!)17. Przez następne dziesięciolecia
teren dawnego cmentarza pozostawał niezagospodarowany.
Dopiero w 2010 r. został ogłoszony przez Prezydenta Świnoujścia konkurs na koncepcję
rewitalizacji parku miejskiego przy ul. Chopina. Konkurs został rozstrzygnięty w październiku 2010 r. – zwycięski projekt wykonała pracowania Bronisz Land Design, a realizację
parku zakończono we wrześniu 2013 r. Jak podają autorzy projektu, ideą rewitalizacji parku miało być pogodzenie nowej, nowoczesnej formy parku rekreacyjno-wypoczynkowego
z historią tego miejsca. Projekt zakładał minimalną ingerencję na etapie budowy w warstwę
podłoża gruntowego ze względu na lokalizację w tym miejscu dawnego cmentarza. Niestety, do programu użytkowego parku wprowadzono wiele elementów atrakcyjnych z punktu
widzenia współczesnego użytkownika, jednak dyskusyjnych w odniesieniu do historii tego
15

16

17

W XVIII i XIX w. część bardziej okazałych kamiennych nagrobków była wykonywana w Szwecji i stamtąd dostarczona drogą morską. Jak podaje J. Pluciński, jeszcze w latach 50. XX w. można było podziwiać
grobowce najznakomitszych świnoujskich rodów: Krause, Heyse, Scherenberg, Schöneberg oraz świnoujskich mieszczan polskiego pochodzenia: Szymański, Sroka, Politzki, Klapitzki. J. Pluciński, Dawne
cmentarze Świnoujścia, 2.11.2009, Świnoujście, www.iswinoujscie.pl (dostęp: 08.09.2015).
Bezpośrednio po nalocie na cmentarzu z pomocą jeńców i robotników przymusowych dokonano
uporządkowania rozrzuconych szczątków, polegającego na wsypaniu ich do jednego z bombowych
lejów i przykryciu ziemią. Tak pozostało do zakończenia działań wojennych. J. Pluciński, op. cit.
Ibidem.
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miejsca. Na terenie parku znalazł się m.in. plac zabaw dla dzieci wyposażony w takie elementy jak: statek, rakieta, dinozaur, auto, kucyk – wykonane z betonu architektonicznego
oraz drewna (il. 2). Zagospodarowanie rekreacyjne uzupełniają ponadto: stok saneczkowy
o nawierzchni naturalnej trawiastej, zlokalizowany na wzniesieniu, siłownia oraz szachy terenowe i stoliki do gier, ustawione pod drewnianymi altanami, a także pole do gry w bule.
Kolejną strefę zagospodarowania stanowi ścieżka edukacyjna w formie drewnianego pomostu o nieregularnym kształcie, poprowadzonego przez projektowane nasadzenia roślin
charakterystycznych dla zastanego siedliska. Zaprojektowano również ogród relaksacyjny
w południowo-zachodniej części parku, wyposażony w drewniane leżaki ustawione pod
drzewami wśród pachnących nasadzeń, oraz galerię zewnętrzną, zlokalizowaną wzdłuż ulicy Chopina w formie stałych ram o konstrukcji stalowej. Do historii miejsca odwołuje się
jedynie strefa nazwana w projekcie Miejsce Pamięci – poświęcona pamięci pochowanych
tutaj przedstawicieli różnych wyznań. Miejsce to stanowi polana wydzielona drzewami
z rozmieszczonymi nieregularnie wśród trawy punktami świetlnymi oraz trzema betonowymi prostopadłościanami z symbolami trzech religii. Przy alejce prowadzącej do tej strefy
znajduje się również tablica upamiętniająca wszystkich zmarłych pochowanych na dawnym
cmentarzu. Po kilku latach od otwarcia nowego Parku Chopina można dokonać już pewnych obserwacji. Teren parku jest miejscem bardzo chętnie odwiedzanym przez turystów,
zwłaszcza rodziny z dziećmi oraz świnoujską młodzież, zwłaszcza ze względu na atrakcyjnie wyposażony plac zabaw, dwie siłownie terenowe oraz zaciszne miejsca odpoczynku na
szerokich leżakach. Jednak niewiele osób dociera do Miejsca Pamięci, zlokalizowanego na
obrzeżach parku, a liczni turyści nie mają w ogóle szansy poznać specyficznej historii tego
miejsca. Pamięć o dawnym cmentarzu przetrwała jedynie wśród starszych mieszkańców
miasta, kontestujących otwarcie nowy sposób zagospodarowania terenu.

5. Podsumowanie
Podsumowując, należy stwierdzić, że rewaloryzacja Parku Zdrojowego stanowi przykład harmonijnego rozwoju publicznych terenów zieleni z poszanowaniem zabytkowej substancji, podczas gdy rewitalizacja Parku im. F. Chopina została przeprowadzona w sposób
prawie w ogóle nie odwołujący się do kontekstu historycznego miejsca. Odnowa (czy też
budowa od nowa) Parku Chopina nie doprowadziła do zachowania jego wartości historycznej, świadczącej o skomplikowanej historii tych terenów. Chociaż jest to pełen atrakcji park
miejski, cieszący się dużą popularnością wśród młodszych mieszkańców i turystów, to jednak prawie zupełnie zatarto genius loci, odwołujący się do emocjonalnego znaczenia dawnego cmentarza w świadomości nie tylko społeczności lokalnej, ale również (a może nade
wszystko) sąsiadów zza zachodniej granicy, licznie odwiedzających Świnoujście. Porównanie dwóch różnych historii parków miejskich w Świnoujściu pokazuje zarówno pozytywny
przykład przywrócenia walorów kompozycyjnych i funkcjonalnych w odniesieniu do Parku
Zdrojowego, jak i kontrowersyjną rewitalizację Parku Chopina, będącą co prawda promocyjną wizytówką dla władz miasta, ale jednocześnie stanowiącą zmarnowaną szansę na odtworzenie specyficznej historii miejsca.
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Ill. l. Health Resort Park, Bolesława Chrobrego (photo by M. Rzeszotarska-Pałka, 2015)
Il. 1. Park Zdrojowy, ul. Bolesława Chrobrego (fot. M. Rzeszotarska-Pałka, 2015)

Ill. 2. Chopin Park, playground (photo by M. Rzeszotarska-Pałka, 2014)
Il. 2. Park im. F. Chopina, plac zabaw (fot. M. Rzeszotarska-Pałka, 2014)
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1. Introduction
When discussing the topic of urban parks, it would be good to explore the definition of
the city as a civilisational and artistic phenomenon. The beginnings of the emergence of
cities were tied to the creation of spatial layouts. Their structure was influenced by both
the architecture of their buildings and their location within a particular environment and
landscape1. The city can be perceived as a creation that results from and is fashioned after
the order of nature. Greenery, in its various forms, was and is present in urban structures,
with various functions assigned to it2. The definition of a park implies a type of ordered
greenery, of a character that is open to society, the main function of which is based on leisure
and recreation3. Greenery of this type occurs as a deliberately composed element of an urban
plan. It is usually adapted to the context of the location, as well as the given shape and scale
of its surroundings. Their distinct trait is that they are usually surrounded by a densely builtup area, and possess a varied functional programme and park furniture4. The phenomenon
of public parks has become an inseparable element of the city ever since the social reforms
that have been taking place since the XIX century, being mostly associated in various forms
with the residences of rulers prior to that time5. Presently, the presence of parks in a city
is an indicator of the quality of life for their inhabitants. We also need to highlight their
typological diversity. There are parks that are public and patriotic, there are cemeteries,
there are walking and recreational parks, there are community forests, forest parks, sports
parks, country parks, cultural parks, workers’ parks, spa parks, steel mill workers’ parks,
as well as miners’ parks6. They represent a wide array of possible forms and the utilisation
of diverse solutions. Typological complexity does not fully describe the varieties of parks
that have been listed above. The form of use that dominates these establishments is tied to
aesthetic, nature and social aspects.
The paper presented below focuses on issues that are related to the development of
Krakow and the establishment of parks within the city. The parks that were built after the
year 1988 have been described in detail. The paper also features an outline of the current
potential for changes that can occur in the forthcoming years. These include those related
1

2

3

4

5

6

W. Ostrowski, Wprowadzenie do historii budowy miast. Ludzie i środowisko, Oficyna Wydawnicza
Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001.
K. Hodor, Zieleń i ogrody w krajobrazach miast (do XVIII w.), cz. 1, “Czasopismo Techniczne”,
6-A/2012, p. 7-16.
Article 5 of the Environmental Protection Act contains a definition of green areas within a city. This
group includes city parks. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040920880 (access:
21.12.2015).
K. Łakomy, Zieleń i ogrody w krajobrazach miast (od XVIII do XX w.), cz. 2, “Czasopismo
Techniczne”, 6-A/2012, p. 17-26.
The use of greenery that fulfilled the important role of being a public space can be traced all the
way to ancient cultures, [after:] A. Mitkowska, Historia ogrodów europejskiego kręgu kulturowego,
cz. 1: Od starożytności do renesansu, Politechnika Krakowska, Kraków 2012, p. 33-41, 51-58;
cf. K. Hodor, op. cit.
A. Zielonko, [after:] A. Zachariasz, Zieleń jako współczesny czynnik miastotwórczy ze szczególnym
uwzględnieniem roli parków publicznych, Kraków 2006, p. 88; cf. K. Łakomy, op. cit.
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to the medieval Błonia of Krakow as an urban prato, theme parks (Park Jordana – the Park
of Jordan – and Park Bednarskiego – the Park of Bednarski), the parks that encompass and
adapt the grounds of residences, necropolises based on a landscaping idea, as well as new
compositions that meet the current needs of citizens.
2. The matter of public greenery complexes in relation to the development
of the city of Krakow
The topic of the greenery of the city of Krakow has been discussed numerous times and
from various perspectives, being deemed as a model example of a concentric-radial layout7.
Each of the stages of its development was outlined based on the division of the phases of
spatial change that had been proposed by M. Motak. Phase 1 was not discussed in detail due
to a lack of sources on the topic of greenery, while the subsequent phases II-V illustrate the
most important changes that have taken place in Krakow prior to the year 19888.
The history of the urban evolution of Krakow begins in the early medieval period, when
settlement structures started to emerge in the area9. Phase II encompasses the period between the
years 1257 and 1335 and is tied to the founding of Krakow on the basis of Magdeburg Law, which
is also the period when the first monasteries were established in the area. The period between
the years 1335 and 1850 saw the development of Krakow, Kazimierz and Florencja (Kleparz),
along with the adjacent settlements (phase III). One of the more important elements of greenery
of this phase is Błonia, which was a freely accessible area and was mostly used as a pasture
for animals to graze on10. Monasteries were being successively established, with gardens that,
initially, featured elements of medieval compositions, followed by Italian style geometric
flower beds, replaced by Baroque and Rococo styles, culminating in elements of landscape
alteration11. Areas with decorative greenery were being established near enclosed residences,
at times forming the basis for the future park complexes of Krakow. In the Wesoła district, the
area surrounding a suburban residence that used to belong to, among others, the Czartoryski
family and later to the Jesuit Order, was turned into a botanical garden by the Academy of
Krakow in 1783. It was used for scientific and botanical purposes, while the residence itself was
converted into an Observatory12. Apart from its excellent collection and its winter gardens, it
had initially been established in the Baroque style, which was later adapted in a manner similar
7

8

9
10

11

12

It would be good to explore the subject literature by J. Bogdanowski, E. Stępniewska, A. Mitkowska,
A. Bӧhm and A. Zachariasz.
M. Motak, Historia rozwoju urbanistycznego Krakowa w zarysie, Politechnika Krakowska, Kraków
2016.
[After:] Ibidem, passim.
R. Marcinek, Z. Myczkowski, Błonia Krakowskie, Ośrodek Kultury im. Cypriana Kamila Norwida,
Kraków 2013.
K. Hodor, Ogrody klasztorne i ich rola w kształtowaniu tkanki urbanistycznej miasta Krakowa,
“Czasopismo Techniczne”, 6-A/2012, p. 57-64.
A. Zemanek, 230 lat Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (1783-2013),Alma Mater, iss.
158, p. 28, [after:] https://issuu.com/alma-mater/docs/alma_158_www_m/28?e=3181643/5081567
(access: 1.12.2015).
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to English landscape gardens. First municipal cementery in Cracow was established at 1803.
Then it gradually was becoming park-necropolis. Within the city itself, the period after the
end of the XVIII century featured the establishment of an excellent public greenery complex
in the form of entertainment gardens – possessing a rich programme, arranged in the style of
romantic gardens and featuring attractive greenery, they were open to various social groups13.
The gardens included that of the Dzieduszycki family – described by Grabowski – located near
the church of St. Lazarus (which was a place of congregation for Polish craftsmen), the garden
of Bauman near the church of St. Nicholas (which was used by German officials), the garden of
Frantz near the church of the Order of Friars Minor (used by both Poles and Germans), the garden
of Krzyżanowski in the Wesoła district (for members of the upper class), the garden of Kremer
in the area of Łobzów, and a few others. The Park Strzelecki was opened to the inhabitants in
1837. Small rented areas that had been established between the walls also became public green
spaces – numbering 25 in total and used in the form of beer gardens, with bowling alleys and
pubs14. Towards the end of the period, the area of the former moats that surrounded the city
was converted into Planty, which minimised the importance of gardens located near villas and
residences15. Planty became the city’s main attraction, freely accessible to the city’s inhabitants.
They were composed of ordered greenery, fulfilling the role of a circulation and walking space,
characterised by qualities of a landscape park with patriotic elements.
Phase IV (between the years 1850 and 1949) was initially tied to an intense fortification
of Krakow, which became enclosed by the ring of the Fortress. Beneficial changes were
introduced, along with the concept from the beginning of the XX century, which beautified
the city during a period of stagnation. The concentric-radial layout became the basis for the
development of the city’s urban structure16. As a consequence of these changes, the parks
that were being constructed had an attractive programme and location. Planty Dietlowskie,
established in 1866, were mostly based on the function of a circulation and walking space,
with a linear layout. Park Krakowski, established in 1887, had a diverse programme based
on services and entertainment, similar to the solutions found in Vienna. Park Kościuszki,
established in 1887, was an adaptation of an area with residential-type greenery. Having an
area of 3.18 ha, it is a remnant of the residential garden of the bishops, which was once based
on Italian designs – from the XVI century onwards it was based on a spatial layout that
featured geometric flower beds17.
Now it would be good to draw the attention of the reader to a description of two examples
of parks that are both innovative and have played a precursory role on the supra-local scale.
These are Park Jordana – established in an area that used to be a part of Błonia – as well as
Park Bednarskiego, which was established in the town of Podgórze, which was incorporated
into Krakow in 1915. Park Jordana was established in 1889 and featured elaborate educational,
13
14
15
16

17

B. Stępniewska, Ogrody Krakowa, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1977, p. 136-148.
A. Grabowski, Ogrody i parki dawnego Krakowa, Jagiellonia, Kraków 2008, p. 65.
Established between the years 1820-1829.
Based, among other sources, the Plan of the Regulation of Grand Krakow from the year 1910,
which featured a concentric-radial layout, developed by J. Czajkowski, W. Ekielski, T. Stryjeński,
L. Wojtyczko and K. Wyczyński.
K. Hodor, Podmiejskie rezydencje dworsko-ogrodowe w kształtowaniu krajobrazu mikroregionu Rowu
Krzeszowickiego, Monograph 397, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2011, p. 49.
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patriotic and sports themes. It was established in an area that was designated for a park
following the end of the industrial and agrarian expo which took place in 1887. After the year
1905, the didactical programme of the park also included elements of gardening, including
education on the various types of trees (featuring a flower and vegetable garden), as well as
a workshop intended for woodworking and wood turning classes. The area was divided into
smaller interiors with fields for playing and practicing sports, with loosely arranged greenery.
The functional programme featured the construction of: 8 gymnastic fields (5 for boys and
3 for girls), fields for athletic sports and cricket, as well as a pond which was to serve as an
ice-skating rink during the winter. The whole of which was finalized by the construction
of a gymnastic pavilion and a gazebo for an orchestra. The area of the park also featured
workshops for woodworking and weaving. The programme, which was meant to be a basis
for educating the youth, was propagated by Dr Jordan, and the popularisation of his thoughts
spread to other Polish cities18. It is worth mentioning that the concept of the role of parks as
tools in shaping society (Volksgarden) was being propagated in Western Europe by Christian
Cay Lorenz Hirschfeld already in the XVIII century19. The parks that were built in Vienna (the
Prater), London or Budapest were meant to improve the standard of living of the inhabitants of
these cities. Park Jordana, by the means of its programme of stimulating the youth to activity,
introduced educational and social elements tied to the development of young persons.
Park Bednarskiego was established in 1896 in an area formerly taken up by a quarry,
and is an example of a successful revitalisation of a post-quarry area. Its conceptual design
was based on a landscaping layout with high quality terrain. It was divided into zones:
I – a promenade garden in the uppermost part, II – a section near the Twardowski school,
III – an educational and sports section, IV – a country park. It currently has an area of 8.5 ha
– the neglected greenery and the accompanying infrastructure are to regain their lustre after
the completion of the currently ongoing revalorisation 20.
Another type of municipal park is Lasek Wolski, bought in 1917 by the Kasa
Oszczędności Miasta Kraków (The Krakow Savings Bank) for the purposes of being
converted to recreational purposes (with the function of a country park). The programme of
the park featured: a nursery of forest trees, a pheasantry, a scouting meadow, gamekeeper’s
cottages, gazebos, as well as a circulation layout based on walking alleys, featuring
driveways (for cars and hackneys). The area currently occupies a surface of 420 ha. It
is worth mentioning that there is an eremite monastery of the Camaldolese Order in the
vicinity, and that a zoological garden with an area of 15 ha was built in Lasek Wolski in 1927.
In the years 1921-1941, the number of inhabitants of the city increased by 40%, which
was tied to the dynamic development of its suburban areas, as well as the incorporation of
the settlements in the direct vicinity of the city into Krakow by the Nazi occupants, thus
creating new districts (Łagiewniki, Kobierzyn, Skotniki, Przegorzały, Bielany, Czyżyny,
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J. Torowska, Park im. dra Henryka Jordana, Ośrodek Kultury im. Cypriana Kamila Norwida,
Kraków 2006, passim.
Christian Cay Lorenz Hirschfeld (1742-1792) was the author of five books: Theorie der Gartenkunst,
Lepizig 1779, [after:] Szilagyi Kinga, Kanczlerne Vereb Maria, The city park’s 200 years – changes
in spatial structure and park use in the life of an urban park, [in:] 4D 33.SZÁM 2014, p. 20-25.
K. Żółciak, J. Żółciak, Park Bednarskiego, Ośrodek Kultury im. Cypriana Kamila Norwida, Kraków
2007.
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Prokocim, Piaski Wielki, Bronowice Małe, Bronowice Duże, among others) 21. During the
occupation, various modernisation works were undertaken regarding streets and squares,
which, were an implementation of the pre-war development plans of K. Dziewoński.
The changes were mostly aimed at improving the quality of life of the future German
inhabitants. The radial-concentric layout was preserved, making the spatial development
of the city clearer. The subsequent changes that took place up to the year 1944 were akin
to new developments meant for Germans. A new multi-storey residential development
was built along Królewska street, along with buildings near Lea street and in Olsza.
The royal gardens of Łobzów were made smaller by the demolition of the grange, and
a new cadastral division. A part of the plans were not implemented – for instance the
construction of a residential development on the field of Błonia, among others. During the
occupation, the changes regarding greenery were tied to the establishment of allotment
gardens in the new districts (Bronowice Małe, Wola Justowska, Dębniki, Płaszów), which
had an area of 57 ha in the year 194022.
The changes that occurred during phase V, which are delineated by the timeframe
between the years 1949 and 1988 were tied with the founding of the workers’ city of Nowa
Huta, which would later become a district of Krakow. After regaining independence, the
expansion of the city limits that occurred in the year 1941 was took place during the process of
planning of a further expansion of the limits of the city to the east. Initially, the development
of the city was to be a continuation of the plan by Dziewoński, adapted to the establishment
of workers’ residences. Work on the conceptual design started in the beginning of the 1950’s
under the supervision of Anna Ptaszycka – Nowa Huta was to be made a part of a ring of
urban greenery, although the plan was ultimately met with disapproval from the new
government. Industry became the dominant form of use for Krakow. The subsequent zoning
plans expanded the structure of the built-up areas without introducing meaningful changes
to the parks of the city (the plan by Hager of 1967, the plan by Seibert of 1977, the plan by
Ziobrowski of 1988 – which was the first to introduce a focus on the cultural and educational
values while including measures that were protective of the landscape and culture)23. The
period that is being discussed saw the creation of parks within the numerous new housing
estates (for instance on Osiedle Tysiąclecia), as well as Park Kultury i Wypoczynku (Park
of Culture and Recreation), Park Krowoderski, and Park Kultury (Park of Culture) in Nowa
Huta24. During this time, planners used standards that enforced the provision of a fixed
amount of greenery per inhabitant (in a city between 50 000-300 000 there was to be between
8 and 19 m 2 of greenery per inhabitant)25. The areas that were reserved for park greenery
in accordance with the standards from 1974 were later built upon during the 1990’s. The
historical gardens of Krakow were being made smaller through the dividing of their plots and
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Kraków. Nowe studia nad rozwojem miasta, J. Wyrozumski (ed.), TMHiZK BK, iss. 150, Kraków
2007, p. 666.
Ibidem, p. 671, footnote 26.
Ibidem, p. 682.
A. Zachariasz, Zieleń jako współczesny czynnik miastotwórczy ze szczególnym uwzględnieniem roli
parków publicznych, Kraków 2006, p. 132.
G. Dąbrowska-Milewska, Standardy urbanistyczne dla terenów mieszkalnych – wybrane zagadnienia,
Architecture et Artibus, 1/2010, p. 21.
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the construction of new developments that had nothing in common with the history of these
areas. And so, a part of the area of the royal gardens of Łobzów was turned into a stadium in
1950, with additional sports facilities added in 1974. The Mound of Esterka was irrevocably
destroyed, along with a defensive wall with bastions, while a part of the park from the side
of Kazimierza Wielkiego street has been turned into a gas station 26. The post-manorial parks
become nationalised during this time. These included the park that is currently known under
the name of Park A. i E. Jerzmanowskich, which was nationalised in 1950, Park Decjusza27,
which was bought by the State Treasury in the 1970’s, while the post-manorial parks of Biały
Prądnik, Swoszowice, Czeczów in Bieżanów, Park Wadów, Park Jerzmanowskich – bought
in 1989 – as well as Park Dębnicki – bought in 2002 – were converted into public greenery in
the subsequent years, usually undergoing minimal revalorisation.
The territory of Krakow had its borders expanded, but these changes did not directly result
in the establishment of parks within the city. In particular, the city possessed a large amount of
green areas in the form of farmland, pastures, meadows and orchards, which constituted up to
59% of its area in the middle of the 1980’s, only to be presently reduced to 47%.
By analysing the total area of parks after the end of the Second World War in Krakow,
the research that was conducted in 1953 provides a quantitative juxtaposition to the amount
of greenery per inhabitant, which amounts to 2.7 m2, while the ratio of parks to the total area
of greenery in the city is only 0.1%28. Stępniewska provides a tally which shows that Krakow
has the lowest total area of parks in comparison with such cities like Warsaw, Poznań,
Wrocław and Szczecin. In 1970, there were 14 public parks that were meant for recreation
and walking in Krakow29. Currently, there are 47 recreation and walking public parks in
the city, with a total area of 400 ha. This provides us with a total of 66 m 2 of greenery per
inhabitant, while in Poznań there are 103 m 2, and 139 m2 in Gdańsk30.
3. City parks in the present day
In the present day we can observe that cities face problems tied to the emergence of urban
heat islands. Increased pollution levels, mostly from suspended dust particles, as well as
intense urbanisation, which lowers the number of parks and green areas31. The importance of
parks has many facets: they are important for society (improving the sense of well-being and
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Kraków. Nowe studia nad rozwojem miasta, op. cit., p. 690.
Z. Beiersdorf, Willa Decjusza. Architektura i dzieje, p. 7, [after:] http://villa.org.pl/villa/historiawilli-decjusza/ (access: 1.11.2015).
Based on research conducted by Raźniewski and Skurzyński, which provided the obligatory factor
of 0.5% of the area of the city, [after:] B. Stępniewska, Ogrody Krakowa, Wydawnictwo Literackie,
Kraków 1977, p. 192.
B. Stępniewska, op. cit., p. 191.
Raport o stanie Miasta, [after:] http://lovekrakow.pl/aktualnosci/mieszkancy-potrzebuja-prawietrzydziestu-parkow_7013.html (access: 10.01.2016).
Research points to the fact that the reduction of green areas within European cities is becoming
a trend, [after:] http://www.husqvarna.com/files/articles/Global_Garden_Report_2012.pdf (access:
1.01.2016).
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security, which stimulates the occurrence of a selection of forms of activity), important for
wellbeing (they stimulate the process of breathing, blood circulation and provide a negative
ionisation of the air), and important to the environment (they fulfil the role of buffer zones,
providing insulation and purifying the air). In addition, their importance also stretches
into the fields of transportation, culture, education, promotion and the economy (as a type
of investment with a high capital rate). Long-term research indicates that parks play an
important part within cities that is tied to their aesthetics, increasing the humidity of the air,
protecting against noise and wind, as well as reducing air pollution through a phenomenon
called phytoremediation. The role of green wedges that improve the ventilation of cities
was already discussed by Czarnecki in the 1960’s32. Since the beginning of the 1990’s,
the standards of urban design regarding the appropriate provision of green spaces within
a given distance from residential areas have been successively abandoned. These included
the provision that no less than 50% of the net area should be assigned as a recreational space
or an insulation barrier. The maximum distance that a person was to walk in order to reach
a green area (with an area of 4 m2 per inhabitant) was to be no larger than 500 m33 in terms of
the overall area.
In Krakow, due to the city’s distinct terrain, as well as omissions that have been made
within the regulations of zoning plans on the scope of the entire city, this has become a key
issue – in light of the fact that the quality of the air is considered very poor throughout the
entire year34. Research points to an unfavourable proportion between oxygen demand and its
production by public greenery in Krakow (the demand is 150 times larger than the greenery
can supply). The lack of 2% of oxygen up to a height of 1.5 m is alarming35. The diagnosis
regarding the state of the environment of the city of Krakow that has been developed as
a part of the Environmental Protection Improvement Programme for the City of Krakow
for the years 2012-2015, which, including the parks that were built in 2011, as well as those
that are to be constructed in the years 2016-2019, has specified approximately 700 ha new or
renewed parks and gardens.
The Development Strategy of the City of Krakow up to the Year 2030 lists the
improvement of the condition of the natural environment as one of its aims. The projects that
are being implemented in order to improve the quality and quantity of green areas in Krakow
are being carried out more and more actively, although still inadequate when the city’s needs
are taken into account. The City Greenery Authority, which has been established in 2015 as
an institution in charge of the management of green areas, introduced a system of greenery
management, which has been known and practiced in other cities. The document regarding
the Directions of the Development and Management of Green Areas in Krakow for the
Years 2017-2030, which is to outline the basic goals and plans in this regard, is currently

32
33
34

35

W. Czarnecki, Planowanie miast i osiedli, PWN, Poznań–Warszawa 1960, p. 189.
G. Dąbrowska-Milewska, op. cit., p. 21.
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being developed36. The presence of parks in the more outlying districts of Krakow is of
great local importance. A return to the continuation of the manner of thinking of Kazimierz
Dziewoński, who had been the author of the first plan of the greenery of Krakow before the
start of the Second World War – was based on the valley of the Vistula river and other river
valleys, as well as the peripherally located meadows and untilled farmland – could become
a viable chance for Krakow37. There is currently no basis for upholding the image of Krakow
as a garden city – termed so by Howard before the Second World War – in terms of the
amount of attractive and well-maintained greenery38. Over the years it has become evident
that Park Jordana, Błonia and Park Bednarskiego are still the most attractive green spaces
of Krakow. Meanwhile, the neglected Park Krakowski, despite its excellent location, does
not attract visitors, being relegated to the role of a purely circulatory space. The currently
ongoing research that is being carried out with the aim of assessing the current condition of
city parks – taking into account their function, form, level of maintenance of their greenery,
their social infrastructure, street furniture and accessibility – have not provided us with
positive results, confirming the poor quality of the maintenance of greenery39. The plans
that have been included on the ranking list of city-sponsored projects related to greenery and
which postulate a total area of 803.6 ha of parks, shows promise. The list includes both city
parks, river parks, as well as the adaptation of the areas that were a part of the fortifications
of Krakow40. Work is currently under way on some of these projects, mostly based on public
participation in the form of consultations, open workshops and design competitions, mostly
focused on areas on the outskirts of the city. In the city centre, in areas that have not been
used as public greenery, the parks that were to be reclaimed by the community include:
Park Jalu Kurka (Park of Jalu Kurek) near Szlak street (currently owned by the Society of
the Divine Saviour), which has an area of 1.67 ha (the project will most probably not be
carried out), as well as Ogród Łobzów (Garden of Łobzów) near Podchorążych street, with
an area of 3.5 ha, which is planned to have a recreational and educational role, the plans for
which can be fully implemented by the year 2017. Other green areas are being replaced by
buildings at a rapid pace, which leads to an excessive density of the built environment and
the disappearance of green areas.
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4. Conclusions
Parks have not played an important role in the territorial development of Krakow, due to
their marginalisation during the successive processes of transformation. The most attractive
structures of greenery in terms of function were the ones that were established during the
final years of the XIX century and the early years of the XX century (phase III/IV). This
situation has been tied to the economic and social conditions of the Free City of Krakow,
and later to that of Krakow and Podgórze. After the Second World War, the focus of spatial
planning was shifted towards the ideological construction of an industrial city, with small
parks being introduced into new residential developments, while post-manorial parks were
being nationalised without introducing any new attractive green areas. When compared
to the substantial increase in the area of the city, parks account for a small percentage of
Krakow (2.46%)41. The actions that are currently being taken give us hope that greenery
can be brought back to its original glory, as well as for a deliberate and well thought-out
establishment of new parks, which are so sorely needed within the spatial structure of
Krakow. Drawing on years’ worth of unimplemented conceptual designs of river parks,
making use of green areas that have not yet been properly developed and which have been
saved from the real estate developers’ lust for profit, as well as the proper care for historical
parks gives us hope that the quality of life of the inhabitants of Krakow can change. The
history of the city is an important element for the development of green areas within a city,
serving as a possible catalyst for development, inspiration and the rooting of parks within
the history of a place. Remembering the words of Jan Gzel, we can state that attention to
space is synonymous to building luxury within a city.
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1. Wstęp
Rozważając tematykę dotyczącą parków miejskich, warto pochylić się nad definicją
miasta jako zjawiska artystyczno-cywilizacyjnego. Początki powstawania miast wiązały się
z tworzeniem układów przestrzennych. Wpływ na ich strukturę miały zarówno architektura budowli, jak i lokalizacja, osadzona w określonym środowisku i krajobrazie1. Miasto
może być postrzegane jako kreacja wynikająca i wzorowana ładem natury. Zieleń w różnych formach występowała i występuje w strukturach urbanistycznych, mając przypisane
różnorodne funkcje2. Definicja parku natomiast określona została jako typ zieleni urządzonej o charakterze otwartym dla społeczeństwa, którego główna funkcja oparta jest na rekreacji i wypoczynku3. Zieleń w tej odmianie występuje jako świadomie komponowany element planu urbanistycznego. Zazwyczaj jest dostosowywana do kontekstu lokalizacyjnego,
danego kształtu i skali zabudowy. Charakterystyczną cechą jest zazwyczaj otoczenie zwartą strukturą zabudowy oraz posiadanie zróżnicowanego programu użytkowego i wyposażenia4. Zjawisko parków publicznych stało się nieodłącznym elementem miasta, począwszy
od reform socjalnych, które dokonywały się od XIX w., wcześniej pojawiając się w różnej
formie i odmianach związanych z siedzibami władców i możnych5. Obecnie występowanie
parków w mieście jest wyznacznikiem jakości życia. Koszty ponoszone przy ich pielęgnacji
i utrzymaniu przekładają się na estetyczne korzyści wynikające z istnienia tego typu zielonej przestrzeni. Warto przywołać różnorodność typologiczną. Są to parki publiczne, patriotyczne, cmentarze, spacerowo-wypoczynkowe, lasy komunalne, parki leśne, sportowe, ludowe, kultury i wypoczynku, robotnicze, zdrojowe, hutnicze, górnicze6. Reprezentują one
szeroki wachlarz możliwych form przy zastosowaniu wielorakich rozwiązań. Złożoność typologiczna nie wyczerpuje wymienionych powyżej rodzajów parków. Funkcja, jaka dominuje w tego typu założeniach, wiąże się z estetyką, przyrodą i aspektami społecznymi.
Poniższe opracowanie dotyczy zagadnień związanych z rozwojem Krakowa i zakładaniem parków na terenie miasta. Szczegółowo opisane zostały te, które powstały do 1988 r.,
zakreślono również perspektywy obecnych zmian na kolejne lata. Wśród nich znajdują się
zarówno średniowieczne krakowskie błonia jako miejskie prato, parki tematyczne (Jordana,
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W. Ostrowski, Wprowadzenie do historii budowy miast. Ludzie i środowisko, Oficyna Wydawnicza
Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001.
K. Hodor, Zieleń i ogrody w krajobrazach miast (do XVIII w.), cz. 1, „Czasopismo Techniczne”,
6-A/2012, s. 7-16.
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Już w kulturach starożytnych występowała zieleń pełniąca ważną rolę jako przestrzenie publiczne,
[za:] A. Mitkowska, Historia ogrodów europejskiego kręgu kulturowego, cz. I: Od starożytności do
renesansu, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2012, s. 33-41, 51-58; por. K. Hodor,
op. cit.
A. Zielonko, [za:] A. Zachariasz, Zieleń jako współczesny czynnik miastotwórczy ze szczególnym
uwzględnieniem roli parków publicznych, Kraków 2006, s. 88; por. K. Łakomy, op. cit.
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Bednarskiego), parki obejmujące i adaptujące tereny rezydencji, nekropolie oparte na koncepcji krajobrazowej oraz nowe kompozycje, odpowiadające na ówczesne potrzeby społeczeństwa.
2. Układy zieleni publicznej na tle rozwoju miasta Krakowa
Tematykę związaną z zielenią miasta Krakowa podejmowano wielokrotnie w różnych
ujęciach, postrzeganych jako modelowy przykład układu koncentryczno-promienistego7.
Poszczególne etapy rozwoju opisane zostały, bazując na podziale faz przemian przestrzennych zaproponowanych przez M. Motaka. Faza I nie została szczegółowo opisana ze względu na brak informacji dotyczących zieleni, kolejne fazy od II do V nakreślają najistotniejsze
przemiany zachodzące w Krakowie do 1988 r.8
Historia przemian urbanistycznych Krakowa rozpoczyna się w okresie wczesnego średniowiecza, kiedy następowało tworzenie się struktur osadniczych na tych terenach9. Faza
II przekształceń to okres od 1257 do 1335 r., związana z lokacją Krakowa na prawie magdeburskim, kiedy to zakładano pierwsze klasztory. Od 1335 do 1850 r. rozwijały się: Kraków,
Kazimierz, Florencja (Kleparz) wraz z osadami (faza III). W tym czasie możemy wskazywać na zieleń o charakterze ogólnodostępnym na terenie błoń krakowskich, pełniących
wówczas funkcje gospodarcze, służąc do wypasu zwierząt10. Powstawały również kolejne
zgromadzenia z ogrodami, początkowo z elementami średniowiecznych kompozycji, włoskich kwaterowych, później barokowych, rokokowych, aż po elementy przekształceń krajobrazowych11. Zakładano tereny ozdobnej zieleni przy rezydencjach o charakterze zamkniętym, stanowiąc niekiedy podstawę dla późniejszych struktur zieleni parkowej w Krakowie.
W dzielnicy Wesoła, w otoczeniu podmiejskiej rezydencji, własności między innymi rodu
Czartoryskich, później zakonu jezuitów, w 1783 r. założony został przez Akademię Krakowską ogród botaniczny. Pełnił on funkcje naukowe, botaniczne, a w rezydencji założono obserwatorium astronomiczne12. Prócz znakomitych zbiorów, jakie posiadał, oranżerii,
układ początkowo opierał się na kompozycji barokowej, po rozbudowie nawiązując do ogrodów angielskich. W 1803 r. w Krakowie założono pierwszy cmentarz komunalny, który stał
się w kolejnych latach parkiem-nekropolią. Na terenie miasta od końca XVIII w. znakomitą
grupę publicznej zieleni stanowiły ogrody rozrywki o bogatym programie, nawiązujące do
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ogrodów romantycznych, posiadające atrakcyjną zieleń, otwarte dla różnych grup społecznych13. Były to opisane przez Grabowskiego: ogród Dzieduszyckich przy kościele św. Łazarza (skupiający polskich rzemieślników), ogród Baumana przy kościele św. Mikołaja (dla
urzędników niemieckich), ogród Frantza przy kapucynach (dla Polaków i Niemców), Krzyżanowskiego na Wesołej (dla klasy wyższej), Kremera w okolicach Łobzowa i kilka innych.
Park Strzelecki otwarty został dla mieszkańców w 1837 r. Publicznymi przestrzeniami zieleni stały się również, założone między murami, niewielkie dzierżawione tereny, pełniące funkcję ogródków piwnych w liczbie 25 z kręgielniami i piwiarniami14. Pod koniec wyszczególnionego tu okresu na terenie fos wokół miasta założono Panty, co zminimalizowało
znaczenie ogrodów przy willach i rezydencjach15. Planty stały się główną atrakcją ogólnodostępną dla mieszkańców. Była to zieleń komponowana o funkcji komunikacyjno-spacerowej, charakteryzująca się cechami parku krajobrazowego z elementami patriotycznymi.
Faza IV (od 1850 do 1949 r.) wiązała się początkowo z intensywnym fortyfikowaniem Krakowa, zamykając miasto w pierścień Twierdzy. Po okresie stagnacji korzystne zamiany, oparte na koncepcji upiększania miasta, wprowadzone zostały na początku XX w. Układ koncentryczno-promienisty stał się podstawą do rozwoju struktury urbanistycznej16. W konsekwencji
zmian powstawały parki o atrakcyjnym programie i lokalizacji. Planty Dietlowskie, założone
w 1866 r., opierały się przede wszystkim na funkcji komunikacyjno-spacerowej o układzie
liniowym. Park Krakowski, założony w 1887 r., posiadał rozbudowany program usługowo-rozrywkowy, wzorowany na rozwiązaniach wiedeńskich. Adaptacja terenów zieleni rezydencjonalnej znalazła realizację w Parku Kościuszki założonym w 1887 r. Obecnie obejmujący
3,18 ha jest pozostałością po ogrodzie rezydencjonalnym biskupów, niegdyś opartym o włoskie wzorce, który od XVI w. posiadał kwaterowy układ przestrzenny17.
Warto opisać kilka przykładów nowatorskich i prekursorskich w skali ponadlokalnej.
Należą do nich Park Jordana, założony na terenach obejmujących Błonia krakowskie, oraz
Park Bednarskiego, powstały w mieście Podgórze, przyłączonym do Krakowa w 1915 r.
Park im. H. Jordana został założony w 1889 r., posiadał rozbudowaną funkcję edukacyjną,
patriotyczną oraz sportową. Zajmował teren po wystawie rolniczo-przemysłowej z 1887 r.
Od 1905 r. program dydaktyczny parku obejmował również zagadnienia związane z ogrodnictwem, w tym naukę o gatunkach drzew (ogródek kwiatowo-warzywny), pracownię do
prowadzenia warsztatów stolarskich i tokarskich. Teren podzielony został na mniejsze wnętrza z boiskami do gier i zabaw, z komponowaną swobodną roślinnością. Program funkcjonalny zakładał stworzenie: 8 boisk gimnastycznych (5 dla chłopców i 3 dla dziewcząt), boiska lekkoatletycznego i do gry w krykieta, stawu pełniącego w zimie funkcję lodowiska.
Dopełnieniem było powstanie pawilonu gimnastycznego oraz altany dla orkiestry. Na terenie parku znajdowała się pracownia stolarska i tkacka. Poszczególne elementy postawa13

14
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Por. K. Grodziska, Krakowianki zapomniane. O niezwykłych paniach pochowanych na Cmentarzu
Rakowickim 1803-1920, Oficyna Wydawniczo-Drukarska Secesja, Kraków 2011, s. 195-199.
A. Grabowski, Ogrody i parki dawnego Krakowa, Jagiellonia, Kraków 2008, s. 65.
Zakładane w latach 1820-1829.
Oparty m.in. o Plan regulacji Wielkiego Krakowa z 1910 r. o układzie koncentryczno-promienistym,
autorzy: J. Czajkowski, W. Ekielski, T. Stryjeński, L. Wojtyczko, K. Wyczyński.
K. Hodor, Podmiejskie rezydencje dworsko-ogrodowe w kształtowaniu krajobrazu mikroregionu Rowu
Krzeszowickiego, Monografia 397, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2011, s. 49.
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ły, aby kształtować i wychowywać młodzież. Propagowane przez Jordana idee były rozpowszechniane w innych polskich miastach18. Warto wspomnieć, iż koncepcja społecznej roli
parków miejskich (Volksgarden) pojawiła się w Europie Zachodniej już w XVIII w., a jej autorem był Christian Cajus Lorenz Hirschfeld19. Parki – powstające w Wiedniu (Prater), Londynie czy Budapeszcie – miały na celu podnoszenie standardu życia mieszkańców. Park
Jordana, dzięki wprowadzonemu programowi aktywizacji młodzieży, wnosił elementy wychowawcze i socjalne, związane z rozwojem młodego człowieka.
Park Bednarskiego założono w 1896 r. na terenach kamieniołomu. Jest to przykład udanej
rewitalizacji terenu powyrobiskowego. Koncepcja oparta została na układzie krajobrazowym
o wysokich walorach rzeźby terenu. Podzielony został on na kilka stref: I – ogród promenadowy na wierzchowinie, II – przy szkole Twardowskiego, III – dydaktyczno-sportowa, IV – park
ludowy. Obecnie zajmuje on 8,5 ha, a zaniedbana zieleń i towarzysząca infrastruktura ma odzyskać swoją świetność po trwających obecnie pracach rewaloryzacyjnych20.
Inną odmianą parku municypalnego jest Lasek Wolski, wykupiony w 1917 r. przez Kasę
Oszczędności Miasta Kraków na cele rekreacyjne (pełniący funkcje parku ludowego). Program, jaki obejmował teren, to: szkółka drzew, bażantarnia, polana harcerska, gajówki, altany, rozplanowano również układ komunikacyjny oparty na ścieżkach spacerowych i komunikacji kołowej (dla aut i dorożek). Warto wspomnieć, iż w pobliżu znajduje się eremicki
klasztor kamedułów, a na terenie Lasku Wolskiego założono w 1927 r. ogród zoologiczny
(obecna powierzchnia 15 ha).
W latach 1921-1941 liczba mieszkańców Krakowa wzrosła o 40%, co było związane
z dynamicznym rozwojem przedmieść, jak również wcieleniem przez okupanta hitlerowskiego podmiejskich wsi, tworzących nowe dzielnice (m.in.: Łagiewniki, Kobierzyn, Skotniki, Przegorzały, Bielany, Czyżyny, Prokocim, Piaski Wielkie, Bronowice Małe, Bronowice Duże)21. Za okupacji prowadzono liczne prace modernizacyjne ulic i placów, w pewnym
stopniu realizujące przedwojenne plany rozwoju K. Dziewońskiego. Zmiany miały na celu
poprawę warunków życia dla przyszłych niemieckich mieszkańców. Zachowano strukturę
promienisto-obwodnicową, uczytelniając przestrzenny rozwój miasta. Kolejne przemiany
(do 1944 r.) związane były z wprowadzeniem nowej zabudowy przeznaczonej dla ludności
niemieckiej. Powstało wielopiętrowe osiedle przy ul. Królewskiej, budynki przy ul. Lea i na
Olszy. Negatywne zmiany dotknęły ogrody królewskie Łobzowa. Zostały one ograniczone
przez likwidację folwarku i nowy podział własnościowy. Części planów nie zrealizowano,
m.in. budowy osiedla na terenie Błoń krakowskich. W czasie okupacji przemiany dotyczące
zieleni związane były z powstawaniem na terenie nowych dzielnic ogródków działkowych
18

19

20

21

J. Torowska, Park im. dra Henryka Jordana, Ośrodek Kultury im. Cypriana Kamila Norwida,
Kraków 2006, passim.
Christian Cajus Lorenz Hirschfeld (1742-1792) był autorem pięciu książek pt. Theorie der
Gartenkunst, Lepizig 1779, [za:] Szilagyi Kinga, Kanczlerne Vereb Maria, The city park’s 200 years
– changes in spatial structure and park use in the life of an urban park, [w:] 4D 33.SZÁM 2014,
s. 20-25.
K. Żółciak, J. Żółciak, Park Bednarskiego, Ośrodek Kultury im. Cypriana Kamila Norwida, Kraków
2007.
Kraków. Nowe studia nad rozwojem miasta, J. Wyrozumski (red.), TMHiZK BK, Nr 150, Kraków
2007, s. 666.
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(Bronowice Małe, Wola Justowska, Dębniki, Płaszów), które w 1940 r. obejmowały obszar
57 ha22.
Przekształcenia fazy V, ograniczone ramami czasowymi od 1949 do 1988 r., związane były z powstaniem Nowej Huty. Po odzyskaniu niepodległości zaakceptowano poszerzenie granic miasta, wprowadzone w 1941 r., planując rozbudowę granic między innymi
w kierunku wschodnim. Początkowo rozwój miał być kontynuacją planu Dziewońskiego,
dostosowany oczywiście do wprowadzania osiedli robotniczych. Na początku lat 50. rozpoczęto prace nad koncepcją pod kierunkiem Anny Ptaszyckiej, włączając Nową Hutę w pierścień zieleni miejskiej, jednak koncepcja ta nie zyskała akceptacji nowych władz. Dominantą stała się funkcja przemysłowa Krakowa. Kolejne plany zagospodarowania poszerzały
struktury zabudowy, nie wnosząc znaczących zmian w zieleń parkową miasta (plan Hagera 1967, plan Seiberta 1977, plan Ziobrowskiego 1988 – jako pierwszy wprowadzający
wydobycie walorów kultury i nauki, uwzględniając ochronę krajobrazowo-kulturową)23.
W omawianym okresie powstawały parki przy licznych nowych osiedlach (np. Osiedlu Tysiąclecia) oraz Park Kultury i Wypoczynku, Park Krowoderski, Park Kultury w Nowej Hucie24. W tym czasie posługiwano się normami wskazującymi na określone ilości zieleni na
jednego mieszkańca (w mieście liczącym 50-300 tys. mieszkańców od 8 do 19 m 2 na osobę)25. Tereny rezerwowane pod zieleń parkową, zgodnie z normami z 1974 r., w latach 90.
XX w. zostawały zabudowywane. Ogrody historyczne Krakowa ograniczano powierzchniowo przez parcelacje, przeznaczając pod nowe inwestycje niezwiązane z przeszłością tych
terenów. I tak z królewskich ogrodów w Łobzowie w 1950 r. wydzielono teren pod stadion,
a w 1974 r. powstały tam kolejne sportowe zabudowania. Bezpowrotnie zniszczono kopiec
Esterki i mur z bastionami, a od strony ul. Kazimierza Wielkiego część parku przeznaczono
pod stację benzynową26. Parki podworskie w tym czasie zostają upaństwowione (park obecnie znany pod nazwą im. A. i E. Jerzmanowskich w 1950 roku, Park Decjusza27 wykupiony przez Skarb Państwa w latach 70-tych, parki podworskie Białego Prądnika, Swoszowic,
dwór Czeczów (w Bieżanowie), Park Wadów, Jerzmanowskich (1989), Park Dębnicki (2002)
w kolejnych latach przekształcane na zieleń publiczną.
Terytorium Krakowa poszerzyło swoje granice, lecz zmiany te nie wpływały bezpośrednio na powstawanie parków w mieście. Co charakterystyczne, miasto posiadało dużą
ilość terenów zielonych w postaci gruntów ornych, pastwisk, łąk, sadów – w połowie lat 80.
XX w. było to aż 59%, a w 2006 r. uległo zmniejszeniu do 47%.
Analizując zasób parków po II wojnie światowej w Krakowie, badania prowadzone w 1953 r. ukazują zestawienie ilościowe zieleni przypadającej na jednego mieszkańca
w wielkości 2,7 m 2, w tym odsetek parków w ogólnej powierzchni zieleni w mieście to oko22
23
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Kraków. Nowe studia nad rozwojem miasta…, op. cit., s. 671, przyp. 26.
Ibidem, s. 682.
A. Zachariasz, Zieleń jako współczesny czynnik miastotwórczy ze szczególnym uwzględnieniem roli
parków publicznych, Kraków 2006, s. 132.
G. Dąbrowska-Milewska, Standardy urbanistyczne dla terenów mieszkalnych – wybrane zagadnienia, Architecture et Artibus, 1/2010, s. 20-25
Kraków. Nowe studia nad rozwojem miasta…, op. cit., s. 690.
Z. Beiersdorf, Willa Decjusza. Architektura i dzieje, s. 7, [za:] http://villa.org.pl/villa/historia-willidecjusza/ (dostęp: 1.11.2015).
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ło 0,1%28. Stępniewska przedstawia zestawienie, w którym Kraków posiadał, w porównaniu
do miast takich jak Warszawa, Poznań, Wrocław, Szczecin, najmniejszą ilość terenów parkowych. W 1970 r. w Krakowie znajdowało się 14 parków publicznych o charakterze wypoczynkowo-spacerowym29. Obecnie w mieście znajduje się 47 parków publicznych, obejmujących teren 400 ha. Na jednego mieszkańca przypada około 66 m 2 zieleni, podczas gdy
w Poznaniu jest to 103 m 2, a w Gdańsku 139 m 2 30.
3. Miejskie parki wspołcześnie
W obecnych czasach w miastach pojawiają się problemy związane z tworzeniem wysp
ciepła, wzrostem zanieczyszczeń powietrza, przede wszystkim pyłami zawieszonymi, oraz
intensywną urbanizacją zmniejszającą ilość parków i terenów zielonych31. Znaczenie parków określa się jako: społeczne (związane z poprawą samopoczucia i bezpieczeństwa, pobudzające do wybranych form aktywności), zdrowotne (stymulujące proces oddychania
i krążenia; ujemna jonizacja powietrza), ekologiczne (osłonowe, izolacyjne, oczyszczające),
komunikacyjne, kulturowe, środowiskowe, edukacyjne, promocyjne i ekonomiczne (jako
rodzaj inwestycji o wysokiej stopie kapitału). Wieloletnie badania wskazują na znaczącą
rolę parków w miastach związanych z estetyką, podwyższaniem wilgotności powietrza,
ochroną przed hałasem i wiatrem oraz ograniczeniem zanieczyszczeń przez zjawisko fitoremediacji. Już w 1960 r. Czarnecki wspominał o roli zielonych klinów napowietrzających
miasto32. Od początku lat 90. XX w. rezygnowano z norm urbanistycznych dotyczących odpowiednich przestrzeni zielonych w określonych odległościach do miejsc zamieszkania.
Normy urbanistyczne z 1974 r. umożliwiały zadbanie o odpowiednie ilości zieleni na terenach osiedli, choć nie przełożyło się to na powstawanie nowych parków. Było to nie mniej
niż 50% terenu netto, przeznaczone na teren wypoczynkowy i izolacyjny. Promień dojścia
do tzw. ogólnodostępnych terenów wypoczynkowych (na 1 mieszkańca 4 m 2) w ramach obszaru brutto maksymalnie miał wynosić 500 m33.
W Krakowie, ze względu na specyficzne ukształtowanie terenu i braki zapisów w planach miejscowych dotyczących całego miasta, jest to zagadnienie ważne, stanowiące kluczowy problem złego stanu powietrza na przestrzeni całego roku34. Badania ukazują niekorzystne proporcje pomiędzy potrzebami poboru tlenu w stosunku do jego produkcji przez
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występującą tu zieleń miejską (potrzeby są 150 razy większe). Niepokojące są 2% braki
tlenu do wysokości 1,5 m35. W Diagnozie stanu środowiska miasta Krakowa, sporządzonego w ramach Programu i Ochrony Środowiska dla miasta Krakowa na lata 2012-2015
z uwzględnieniem realizacji z 2011 r. oraz perspektyw na lata 2016-2019, w planach wyszczególnionych zostało około 700 ha nowych bądź przywróconych społeczeństwu parków
i ogrodów36.
W Strategii Rozwoju Miasta Krakowa do roku 2030 jednym z celów podstawowych jest
poprawa stanu środowiska. Inwestycje wdrażane w celu zwiększenia ilości i jakości zieleni w Krakowie przeprowadzane są coraz aktywniej, choć dalej nie adekwatnie do potrzeb.
W 2015 r. powołany został Zarząd Zieleni Miejskiej, będący instytucją pełniącą pieczę nad
terenami zieleni, wprowadzającą miedzy innymi system zarządzania zielenią (znany i stosowany w innych miastach). W trakcie przygotowań jest także dokument: Kierunki Rozwoju i Zarządzania terenów zieleni w Krakowie na lata 2017-2030, mający na celu określenie podstawowych działań i aktywności37. Duże znaczenie lokalne dla jakości życia ma
występowanie parków w dzielnicach na obrzeżach Krakowa. Powrót do kontynuacji myślenia m.in. Kazimierza Dziewońskiego, który stworzył przed II wojną światową pierwszy
plan zieleni Krakowa w oparciu o dolinę Wisły i inne doliny rzeczne oraz peryferyjnie położne obszary łąk i nieużytków, może stać się realną szansą dla Krakowa38. Dla wizerunku
miasta zadbana i atrakcyjna zieleń, zgodna z przedwojennym określeniem przez Howarda
Krakowa jako miasta ogrodu, obecnie nie ma podstaw39. Na przestrzeni lat widoczne jest,
jak Park Jordana, Błonia, Park Bednarskiego są wciąż najatrakcyjniejszą zielenią Krakowa. Natomiast zaniedbany Park Krakowski, pomimo swej znakomitej lokalizacji, nie przyciąga odwiedzających, pełniąc funkcje ograniczoną do komunikacyjnej. Prowadzone badania określające stan obecny parków miejskich, uwzgledniające ich funkcję, formę, poziom
pielęgnacji zieleni, zaplecze socjalne, małą architekturę oraz dostępność, nie przynoszą zadowalających wyników, potwierdzając niski poziom pielęgnacji zieleni40. Szansą są plany
określone na liście rankingowej inwestycji miejskich w zakresie zieleni, wskazujące 28 parków o łącznej powierzchni 803,6 ha. Są tam zarówno parki miejskie, rzeczne, jak i adaptacje terenów fortecznych Krakowa41. Obecnie trwają prace nad kilkoma z nich, oparte na
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konsultacjach społecznych, otwartych warsztatach oraz konkursach dotyczących inwestycji
zlokalizowanych raczej na obrzeżach miasta. W ścisłym centrum, na terenach niewykorzystywanych jako tereny publiczne, istnieje zieleń, która może zostać przywrócona dla społeczności. Jeden z przykładów to Park Jalu Kurka przy ul. Szlak (obecnie własność Zgromadzenia Księży Salwatorianów), liczący 1,67 ha – tu prawdopodobnie jednak nie dojdzie do
realizacji z braku osiągnięcia porozumienia między miastem a właścicielami, oraz Ogród
Łobzów przy ul. Podchorążych, o powierzchni 3,5 ha, pełniący w planach funkcję rekreacyjno-dydaktyczną – być może zostanie w pełni zrealizowany na przełomie 2017/2018 r.
Inne tereny zielone są często intensywnie zabudowywane, co prowadzi do nadmiernego zagęszczenia i zaniku terenów zielonych.
4. Podsumowanie
W rozwoju terytorialnym Krakowa parki nie odegrały znaczącej roli przez ich marginalizację w kolejnych procesach przekształceń. Najatrakcyjniejsze pod względem funkcjonalnym struktury zieleni powstały na przełomie XIX i XX w. (faza III/IV). Było to związane z uwarunkowaniami gospodarczymi i społecznymi Wolnego Miasta Krakowa, a później
Krakowa i Podgórza. Po II wojnie światowej planowanie przestrzenne koncentrowało się na
ideologicznej konstrukcji miasta przemysłowego. Wprowadzano niewielkie parki na nowe
osiedla, przejmowano tereny parków podworskich, nie kreując atrakcyjnej nowej przestrzeni zielonej. W porównaniu ze znacznym powiększeniem przestrzeni miasta parki miejskie
stanowią niewielki procent powierzchni Krakowa (2,46%)42. Obecnie podejmowane są działania, które dają nadzieję na przywrócenie świetności zieleni istniejącej i świadome oraz
przemyślane kreowanie nowych parków tak potrzebnych strukturze Krakowa. Odniesienie
się do wieloletnich niezrealizowanych koncepcji parków rzecznych, wykorzystanie jeszcze
istniejących zasobów niezagospodarowanych terenów zielonych, uratowanych przed chęcią zysku dewelopera, a także prawidłowa pielęgnacja zabytkowych parków dają szanse na
zmiany jakości życia krakowian.
Ważnym warunkiem do kreowania zielonych przestrzeni jest przeszłość miasta. Cytując
Jan Gzela, można przywołać stwierdzenie iż, „dbałość o przestrzeń to budowanie luksusu
miasta”.
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Diagnoza stanu środowiska miasta Krakowa – 09.01.2012 r., s. 22, http://www.dialogspoleczny.
krakow.pl/files/objects/4106/35/Diagnoza.pdf (dostęp: 1.01.2016).

271
REFERENCES/LITERATURA
[1] Beiersdorf Z., Willa Decjusza. Architektura i dzieje, p. 7, http://villa.org.pl/villa/historia-willi-decjusza/ (access: 1.11.2015).
[2] Bӧhm A., Planowanie przestrzenne dla architektów krajobrazu. O czynniku kompozycji, Politechnika Krakowska, Kraków 2006.
[3] Bӧhm A., System Parków Rzecznych w Krakowie, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, vol. VII, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec 2007, p. 277-284.
[4] Czarnecki W., Planowanie miast i osiedli, PWN, Poznań–Warszawa 1960, p. 189.
[5] Dąbrowska-Milewska G., Standardy urbanistyczne dla terenów mieszkalnych – wybrane zagadnienia, Architecture et Artibus, 1/2010, p. 17-31.
[6] Diagnoza stanu środowiska miasta Krakowa – 09.01.2012 r.
[7] Grabowski A., Ogrody i parki dawnego Krakowa, Jagiellonia, Kraków 2008.
[8] Grodziska K., Krakowianki zapomniane. O niezwykłych paniach pochowanych na
Cmentarzu Rakowickim 1803-1920, Oficyna Wydawniczo-Drukarska Secesja, Kraków
2011, s. 195-199.
[9] Hodor K., Ogrody klasztorne i ich rola w kształtowaniu tkanki urbanistycznej miasta
Krakowa, „Czasopismo Techniczne”, 6-A/2012, p. 57-64.
[10] Hodor K., Podmiejskie rezydencje dworsko-ogrodowe w kształtowaniu krajobrazu mikroregionu Rowu Krzeszowickiego, Monograph 397, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2011, p. 49.
[11] Hodor K., Zieleń i ogrody w krajobrazach miast (do XVIII w.), cz. 1, „Czasopismo Techniczne”, 6-A/2012, p. 7-16.
[12] Kraków. Nowe studia nad rozwojem miasta, J. Wyrozumski (ed.), Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Biblioteka Krakowska, iss. 150, Kraków 2007.
[13] Łakomy K., Zieleń i ogrody w krajobrazach miast, cz. 2, „Czasopismo Techniczne”,
6-A/2012, p. 17-26.
[14] Marcinek R., Myczkowski Z., Błonia Krakowskie, Ośrodek Kultury im. Cypriana Kamila Norwida, Kraków 2013.
[15] Mitkowska A., Łakomy K., Hodor K., Historia ogrodów europejskiego kręgu kulturowego, cz. II: Od manieryzmu do końca XIX wieku, Politechnika Krakowska, Kraków
2012.
[16] Motak M., Historia rozwoju urbanistycznego Krakowa w zarysie, Politechnika Krakowska, Kraków 2016.
[17] Ostrowski W., Wprowadzenie do historii budowy miast. Ludzie i środowisko, Politechnika Warszawska, Warszawa 2001.
[18] Ptaszycka A., Przestrzenie zielone w miastach, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Poznań 1950.
[19] Rocznik Statystyczny Krakowa 2013, Urząd Statystyczny, Kraków 2013.
[20] Stępniewska B., Ogrody Krakowa, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1977.
[21] Siewniak M., Mitkowska A., Tezaurus sztuki ogrodowej, Warszawa 1998.
[22] Szilagyi K., Kanczlerne Vereb M., The city park’s 200 years – changes in spatial
structure and park use in the life of an urban park, [in:] 4D 33.SZÁM 2014, p. 20-25.

272
[23] Torowska J., Park im. dra Henryka Jordana, Ośrodek Kultury im. Cypriana Kamila
Norwida, Kraków 2006.
[24] Waloryzacja przestrzeni miejskiej Krakowa dla potrzeb turystyki. Raport końcowy, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
2008.
[25] Zachariasz A., Zieleń jako współczesny czynnik miastotwórczy ze szczególnym
uwzględnieniem roli parków publicznych, Kraków 2006.
[26] Zemanek A., 230 lat Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (17832013), Alma Mater, iss. 158, p. 28-29, https://issuu.com/alma-mater/docs/alma_158_
www_m/28?e=3181643/5081567 (access: 1.12.2015).
[27] Żółciak K., Żółciak J., Park Bednarskiego, Ośrodek Kultury im. Cypriana Kamila Norwida, Kraków 2007.
[28] http://www.gdos.gov.pl/zielen (access: 10.01.2016).
[29] http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040920880 (access: 21.12.2015).
[30] https://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=2043 (access: 10.01.2016).
[31] http://www.agenda21.waw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=55&s
howall=1 (access: 10.01.2016).
[32] Raport o stanie Miasta, [after:] http://lovekrakow.pl/aktualnosci/mieszkancy-potrzebuja-prawie-trzydziestu-parkow_7013.html (access: 10.01.2016).
[33] http://www.husqvarna.com/files/articles/Global_Garden_Report_2012.pdf (access:
1.01.2016).
[33] https://www.facebook.com/parczek/ (access: 10.01.2016).
[34] www.sgpm.krakow.pl/newsysn/UserFiles/File/2014-10-03-zielony.pdf (access: 10.01.2016).

273
350
300
250
200

area of the city
of Krakow

150
100
50
0
1939

1941

1973

1989

2006

Ill. 1. Changes in the area of the city of Krakow from the year 1939 to the year 2006
Il. 1. Zmiany obszaru miasta Krakowa od 1939 do 2006 r.

Ill. 2. Location of city parks in Cracow (edit. by M. Vogt, K. Hodor)
Il. 2. Lokalizacja parków miejskich w Krakowie
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Ill. 3. The part of Łobzów garden (photo by K. Hodor, 2016)
Il. 3. Część ogrodów Łobzów (fot. K. Hodor, 2016)
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An important element of the urban landscape are the parks. Although some of them have
a historical provenance that they perform an important role in the functioning of modern urban
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in Lublin. Within these objects being studied in terms of their functionality and compositional
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Streszczenie
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to odgrywają one istotną rolę w funkcjonowaniu współczesnych struktur miejskich i kształtowaniu potrzeb mieszkańców. Niniejsza praca prezentuje wyniki badań, jakie zostały przeprowadzone w latach 2013-2015 w trzech parkach historycznych w Polsce i Wielkiej Brytanii. Do analiz wybrano Lloyd Park w Londynie, Prospect Park w Reading oraz Ogród Saski w Lublinie. Na terenie
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1. Introduction
In the spatial composition of historic and contemporary settlement structures composed
greenery plays a special role. It constitutes an important element of urban composition, as is
indicated not only by naturalists1, but also architects and urban planners2. The broad term of
urban green encompasses both the open areas covered with synanthropic vegetation, as well
as purposefully planned garden composition. Especially noteworthy in the second group are
parks, which in European cities were extensively founded in the 18th and 19th centuries. The
idea behind their establishment came from, then quite popular, custom of making residential
gardens available to the citizens. Thus, recreational public greenery became a part of the
structure of urban areas3. As noted by Chmielewski, well-maintained parks are still an
important element of the public space system, and create the cultural value of cities4. They
are not only an element enhancing the quality of life of the citizens, but they also define their
identity, and indicate a balanced approach to nature5.
2. Study purpose and description
The aim of this study was to present the differences and similarities in the spatial
structure and functioning of historic urban pars. For this purpose, one such structure in
Poland was compared to two parks in England. The selected parks included: Municipal
Park in Lublin, called Saxon Garden, as well as Lloyd Park in Walthamstow, London, and
Prospect Park in Reading – a city situated approximately 70 km from the Great Britain
capital city. All of the studied settlements – Lublin, Reading, and Walthamstow in London
are similar in terms of area and number of residents. Therefore, the analysed parks have
a similar local impact range and degree of use.
All of the objects were analysed in terms of their functional-spatial, compositional,
and plant systems. Then the parks were compared with special attention to their functional
program, and the role they play in the space of a modern European city. The spatial and
1

2

3

4
5

B. Szulczewska, E. Kaliszuk, Koncepcja systemu przyrodniczego miasta: geneza, ewolucja i znaczenie praktyczne, Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych – OL PAN,
I/2005, Lublin 2005, p. 7-24; B. Szulczewska, R. Giedych, Przestrzeń przyrodnicza i społeczna
osiedli mieszkaniowych w XX i XXI wieku, [in:] Główne problemy i tendencje kształtowania zieleni
osiedlowej w Polsce w XX i XXI wieku, SGGW, Warszawa 2011, p. 7-21; B. Szulczewska, Osiedle
mieszkaniowe w strukturze przyrodniczej miasta, SGGW, Warszawa 2015, p. 168.
K. Wejchert, Elementy kompozycji urbanistycznej, Arkady, Warszawa 1984, p. 223-250;
J.M. Chmielewski, Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Oficyna Wydawnicza
Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2010, p. 283-304; J. Ghel, Miasta dla ludzi, RAM, Kraków
2014, p. 179-180.
M. Siewniak, A. Mitkowska, Tezaurus sztuki ogrodowej, Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa
1998, p. 163.
J.M. Chmielewski, op. cit., p. 293.
A. Chiesura, The role of urban parks for the sustainable city, Landscape and Urban Planning,
68 (2004), p. 129-138; J. Ghel, op. cit., p. 180.
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compositional systems of the parks were also analysed. Also taken into consideration was
their location in the urban structure, as well as their surroundings. A detailed comparison
of the functional-spatial, compositional, and plant structures of the studied parks is
presented in Table 1. Basing on the collected data we were also able to assess the spatial
and functional structure of each of the parks. For this purpose, a 6-degree scale including
the intensity of negative and positive aspects was adopted. Thus, individual elements of
the parks were assessed within the range between -3 and +3. The results of this evaluation
are presented in Table 2.
3. State of research
Saxon Garden is situated in the central-eastern section of modern Lublin, a city of over
300,000 citizens in the South-East of Poland. The area of this park equals 13.7 ha. It is the
main and oldest public garden of this settlement. Municipal Garden in Lublin, commonly
known as Saxon Garden, was established in 1837 by an engineer, Feliks Bieczyński, as
the second public urban park6. The second analysed object is Prospect Park in Reading,
a city situated in the South of England. At present, Reading, together with Wokingham
forms a bigger urban area of a total population of over 300,000 residents7. Prospect Park
is at the moment the biggest public complex of this independent administration unit, and
covers the area of approximately 50 ha. Since 1902 the park constitutes public property
and is administrated by Reading Borough Council8. The third analysed park is Lloyd
Park localised in the north-eastern part of London, in the Walthamstow district. It was
opened on July 28, 1900. Previously it was a part of a private residence which, since 1857
belonged to Edward Lloyd. At present, the park covers the area of 12.5 ha and it is far
larger than at the moment of its original opening9 all of the analysed parks are historic in
character and are treated as public urban green areas with a widely available functional
program.

6

7

8

9

G. Ciołek, Ogrody Lublina w XIX wieku, Ochrona zabytków, 1952, Vol. 7, 4(27), p. 263-270; N. Przesmycka, Przeobrażenia historycznych terenów zielonych Lublina do 1939 roku, Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych – OL PAN, I/2005, Lublin 2005, p. 157-167;
J. Niedźwiedź, Ogrody Lublina w planistycznej twórczości Feliksa Bieczyńskiego, “Czasopismo
Techniczne”, 5-A/2007, p. 153-154.
G. Pointer, The UK’s major urban areas, [in:] Focus on People and Migration, Palgrave Macmillan,
Basingstoke 2005, p. 45-60.
Prospect Park Management and Maintenance Plan, Reading Borough Council, http://beta.reading.
gov.uk/media/2174/Prospect-Park-Management-lan/pdf/Prospect_Park_Management_Plan.pdf
(access: 2009).
B. Bayliss, William Morris Gallery, Lloyd and Aveling Parks, 2012, p. 1-7, http://www.walthamstowmemories.net, access: 2012; S. Nisbet, History of Lloyd Park, http://www.friendsoflloydpark.
org.uk/about/history (access: 2013).
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4. Results
4.1. Spatial and functional analysis of t,he studied parks
The study showed that all analysed parks are historic in character. Lloyd Park and
Prospect Park were originally parts of private residences which, at the turn of the 19th and
20th centuries, became public urban gardens. Saxon Garden in Lublin, on the other hand,
was established as widely available urban parks. All of the analysed objects have a wellpreserved compositional setting and only slightly modified historic spatial composition. The
parks in Walthamstow and Lublin are characterised with more dense networks of alleys.
However, it should be noted that the small amount of alleys in Prospect Park does not affect
its functionality. On the contrary, it provides more opportunities for creative use of space by
its users. A major difference in the spatial composition of the studied parks concerns open
areas and their role in creating the garden composition. In the English complexes vast lawns
and grasses constitute a base for the park structure. In these open and visually connected
garden interiors there are separate areas of active and passive activity. The number of open
areas in the Lublin Park is small and their usability is quite limited. A dense network of alleys
and numerous grouped plantings make the Saxon Garden an object of precisely outlined
function – a place of passive relaxation or limited physical activity. Similar conclusions arise
from the comparison of the parks in terms of the number of sports-recreation equipment
– Lloyd Park and Prospect Park are on a comparable level, whereas Saxon Garden is quite
worse. In the English garden compositions one can find numerous sports facilities, designed
for various age groups. In the Lublin park, after restoration, only the playground and the
surface of alleys were renovated, making the latter available to joggers and cyclists. It is
also vital to note the mental differences in terms of use of park space. The British use the
park equipment more often and are not ashamed of doing so. They spend their time actively
with their entire families, playing, having picnics and social meetings. In the case of Saxon
Garden, the fear of breaking the terms of use of the facility, as well as crossing the line of
social norms makes the users most often limit themselves to taking walks, or relaxing on
benches. Such functionality is also influenced by the spatial organisation of the parks. The
objects in Great Britain have more open areas, facilitating creative ways of spending free
time. All of the studied objects had a sufficient amount of benches which matched the styles
of individual park sections.
There are cultural objects in Lloyd Park and Saxon Garden. In the former park one
can find the William Morris Gallery, and in the latter – acoustical shell and a gazebo for
an orchestra. The worst in this respect is Prospect Park, since, apart from what used to be
a palace (and now is a restaurant), there are no fixed elements cultivating local culture on its
grounds.
Analysing the parks in terms of visual connections with the surroundings, one can state
that only in Prospect Park they are partially preserved. Specific topographic localisation and
vast lawns make the composition clear and scenic (Ill. 1). Both in Lloyd Park and Saxon
Garden the complex of visual connections existed before, as evidenced by historic plans,
engravings and photographs. Unfortunately, the ever growing housing development in
both cases has blurred the old spatial and visual connections. The analysed English parks
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have a sufficiently clear structure of garden interiors and internal visual connections. In the
Lublin park, however, dense vegetation blurs the composition of garden interiors (Ill. 2).
The analysis of plant life and its spatial composition also indicates quite significant
differences. The English parks are dominated by linear plantings in the form of alleys
and hedges or tree lines, as well as point plantings as scenic singletons. The Polish park is
dominated by area plantings of high density. What is more, the plant composition is formed
not only by trees, but also a large amount of shrubs and herbaceous vegetation growing in
park groundcover. Green arrangement in the English parks is created predominantly by
trees and lawns. There is very little shaped vegetation, especially hedges. In Saxon Garden
and Lloyd Park one can also find sections with geometrical composition, formed by regular
flowerbeds and bedding displays. What is more, vegetation in English parks serves a clear
isolating function, whereas in Lublin this role is of little importance.
There are water elements in all of the analysed parks. Their number is the highest in
Saxon Garden, where, apart from a pond, there is a fountain and a dry stream. In the English
parks there is only one body of water. Water arrangements are especially sparse in Prospect
Park, since on its vast grounds there is only one naturalistic pond.
All of the analysed parks have information boards that include the rules and regulations
of use, demonstrative map, and vital historic information. Moreover, in Lloyd Park there are
also boards with descriptions of selected plants and animals that can be seen on park grounds.
One of the key differences between garden compositions in England and Lublin is the
matter of bringing pets to the park. In Lloyd Park and Prospect Park the users can walk and
play with their four-legged companions. They are, however, obligated to clean up after them,
and all the animal waste is disposed of into numerous, special containers. In Saxon Garden
in Lublin, however, bringing cats and dogs is explicitly forbidden. It is due to the fact that
in Poland enforcing mandatory cleaning after pets is quite difficult, and the issue itself is
a socially delicate subject.
5. Conclusion
To conclude, it is justified to state that despite the fact that municipal parks in Poland
were created after the image of English ones, they still show significant differences. They
concern compositional, spatial, as well as functional aspects. Above all, English parks,
despite their historic value, are better at adapting and adjusting their spatial-functional
program to contemporary needs of their users, which cannot be observed in the case of
Polish implementations. Saxon Garden in Lublin is a perfect example of a restoration that
restores the historic splendour of a complex without taking actual contemporary social
needs into consideration. Therefore, it is vital to stress the importance of properly forming
historic value of municipal parks by utilising the experience of other European countries.

Saxon
Garden

Name of
the Park

Shape of the object is
regular, resembling
a rectangle, with the
longer boundaries
running along the
East-West axis. The
composition is free,
naturalistic, with a
clear ring network
of alleys. In the
central section there
is a geometrical
composition in the
eclectic style. In the
western section, there
is a naturalistic water
arrangement (a pond
and a dry stream).
Axial arrangements
are maintained, but
not numerous. Varied
relief highlights alley
network and garden
interiors.

Compositional Setting
Unclear functionalspatial division
into utility sections
(active and passive
recreational
activities). Only the
representative section
with geometrical
plantings is separate.
Well-developed
communication
network (5 entryways
to the park). Lack of
parking space. Object
is encompassed with
a metal historicising
fence. Open 24/7.

Functional-spatial
Setting
Dominated by area
plantings (groups
of trees and clusters
of shrubs), and
linear (alleys and
hedges). Vegetation
isolates the park
and determines
garden interiors).
Numerous plantings
of herbaceous
vegetation in the
park groundover.
Collection of roses
and geometrical
bedding displays
and flower beds. A
small amount of open
spaces in the form of
lawns or grasses.

Plant Life
Composition
Lack of clear
view openings
or panoramas.
Old, faded-away
connections with
the surrounding
landscape (valley
of Czechówka
River).

Scenic Analysis

Characteristics of the studied parks

Gazebo, pergolas,
playground,
amphitheater,
sundial, fountain,
rose garden,
peacock cages,
pond, guardhouse,
shrine with a
mound.

Equipment

Object situated
in the city centre.
Surrounded by
streets and highrise, compact,
multifamily
housing
development in a
block arrangement.
In the direct
vicinity of Medical
University of
Lublin.

Surroundings

Ta b l e 1
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Lloyd Park Shape of the object is
regular, resembling
a rectangle, with the
longer boundaries
running along the
North-South axis.
The compositional
is complex, with a
geometrical garden in
the southern section,
and a geometricised
water arrangement (a
rectangular island with
a moat) in the central
section. Geometricised
composition of alleys.
Strongly accentuated
main axis connecting
the park with the
William Morris
Gallery. Area with little
variation in terms of
relief.
Very clear division
into a recreational
section (playing fields,
gym equipment,
bicycle tracks, skate
park, etc.) in the
centre of the park; a
naturalistic section
(lawn with wild plant
species); as well as a
representative section
(at the gallery).
Well-developed
communication
network (9 entryways
to the park).
Numerous parking
spaces along the
outskirts of the park.
Object is encompassed
with a metal fence.
Closed at night.

Dominated by linear
plantings in the form
of alleys (isolating
vegetation). There
are two vast lawns
(Aveling Fields).
Grouped plantings
are dominant
only at the moat.
Bedding displays and
geometrical flower
beds in the southern
section of the object,
near the William
Morris Gallery. A
separate section with
a naturalistic uncut
lawn. Lack of hedges.

View openings
are not numerous,
hardly displayed.
They do not
highlight the
aesthetic value of
the park.

Brick pergola,
open-air gym,
playgrounds,
tennis courts,
basketball courts,
outdoor ping-pong
tables skate park,
bowling alleys.
A natural garden
in the form of
a wild meadow
for educational
purposes,
coffeehouse
with toilets and
administration
premises,
including the park
office and guards.
William Morris
Gallery is situated
in the southern
section of the
park.

Object situate
in dense lowrise housing
development in a
row arrangement.
In the direct
vicinity of William
Morris Gallery.
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Prospect
Park

Shape of the object is
regular, nearly square.
The composition is
free, resembling a
landscape park (in the
scenic trend), devoid
of a geometrical
setting. Lack of a clear
network of alleys.
Sparse alleys run in an
irregular fashion. Water
elements are limited
to a pond with an
irregular, naturalistic
shoreline. Varied relief
facilitates observation
of view openings onto
Kennet River. The park
is situated on a hill,
and on its highest point
there is what used to be
an 18th-century palace,
which constitutes a
landmark of the park
and is a vantage point.
Unclear functionalspatial division into
utility sections. The
entire park area is
broadly available
for various forms
of recreation (vast
spaces).
Object is partially
encompassed with a
low, mostly wooden
fence. Available
parking spaces. Open
24/7.

Dominated by point
plantings in the
form of numerous
singletons in the
central section of the
composition. There
are area plantings
in the northern
section. Linear
plantings (rows and
alleys) dominate the
outskirts of the park.
Quite numerous open
spaces in the form
of vast lawn. Lack
of flower beds and
bedding displays.
Lack of hedges. The
southern section lacks
park groundover
and clusters of trees.
There are naturalistic
uncut lawns under the
trees.

Numerous view
opening, intensely
displayed and
highlighting the
aesthetic value of
the park.

Tennis courts,
rugby fields,
bowling alleys,
volleyball courts,
ping-pong tables,
dressing rooms,
toilets, dog paths,
wildlife areas
for educational
purposes.
Playgrounds.
Picnic area and a
miniature railway.

Object surrounded
by streets and
low-rise housing
development in a
row arrangement,
especially from the
North and East. In
the direct vicinity
of Prospect Park
Hospital

tab. 1 cont.
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Evaluation of the spatial and functional structure of the parks
Lloyd
Park

Prospect
Park

Saxon
Garden

Clarity of the composition

+2

+2

+2

State of preservation of the historical complex

+2

+2

+2

Complexity of the spatial composition

+3

+2

+3

Condition of the fence surrounding the object

+3

+1

+3

Clarity of garden interiors

+2

+1

-1

Complexity of the network of alleys

+2

+1

+3

Clarity of the network of alleys

+2

-1

+3

Functionality of the network of alleys

+3

+1

+3

Presence of water elements

+1

+1

+2

Functionality of water elements

-1

-1

+1

Varied relief

-2

+3

+2

Presence of lawns and open park spaces

+2

+3

-2

Functionality of lawns and open park spaces

+2

+3

-2

Complexity of plant life composition

+1

+2

+3

Isolating greenery

+3

+3

+1

Decorative greenery

-1

+1

+2

Ecological greenery

+2

+3

-1

State of preservation of the historical plants

+1

+2

+2

Shaped vegetation and flowerbeds

+2

-3

+3

Individual plantings – singletons

-2

+3

-3

Linear vegetation

+3

+2

-2

Areal vegetation

-1

-3

+3

Park landscapes share

+1

+3

-1

Outer visual connections

-3

+2

-3

View openings

-2

+3

+1

Clear division of recreational areas

+3

+2

-1

Sports and recreation infrastructure

+3

+3

-2

Evaluated element
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cd. tab. 1
Playgrounds

+2

+2

+1

Cultural objects, amphitheaters, stage platforms, etc.

+1

-1

+1

Number and functionality of benches

+2

+2

+3

Number and functionality of lighting appliances

+1

+1

+3

Vicinity of housing development

+3

+3

+3

External influence – vicinity of streets

-3

-3

-3

Perceived noise volume

+3

+3

-1

Citizens caring for the park – societies, community work,
volountary work in order to better the condition of the
park for themselves

+3

+2

-3

Availability for animals (dogs and cats)

+3

+3

-3

-3 very low, -2 low, -1 insufficient, +1 sufficient, +2 high +3 very high
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1. Wprowadzenie
W układzie przestrzennym historycznych i współczesnych struktur osadniczych szczególną rolę odgrywa zieleń komponowana. Stanowi ona ważny element kompozycji urbanistycznej, na co wskazują nie tylko przyrodnicy1, ale również architekci i urbaniści2. Pod szerokim pojęciem zieleni miejskiej kryją się zarówno tereny otwarte, porośnięte roślinnością
synantropijną, jak i świadomie zaplanowane kompozycje ogrodowe. W tej drugiej grupie na
szczególną uwagę zasługują parki, które w miastach europejskich zakładane były na szeroką skalę w XVIII i XIX wieku. Idea ich powstawania związana była z popularnym wówczas
obyczajem udostępniania ogrodów rezydencjonalnych mieszkańcom miast. Dzięki temu
w strukturze terenów zurbanizowanych zagościła zieleń publiczna o funkcji rekreacyjnej
i rozrywkowej3. Jak zauważa Chmielewski, także dziś zadbane parki są ważnym elementem
systemu przestrzeni publicznej i kreują wartość kulturową miast4. Są nie tylko elementem
poprawiającym jakość życia mieszkańców, ale również definiują ich tożsamość, a w także
wskazują na zrównoważony stosunek do natury5.
2. Cel i opis badań
Celem pracy jest ukazanie różnic i podobieństw w strukturze przestrzennej oraz funkcjonowaniu historycznych parków miejskich. W tym celu porównano jedną z realizacji
w Polsce z dwoma parkami w Anglii. Do badań wybrano park miejski w Lublinie, zwany Ogrodem Saskim, oraz Lloyd Park Londynie w dzielnicy Walthamstow i Prospect
Park w Reading – mieście położonym około 70 km od stolicy Wielkiej Brytanii. Wszystkie uwzględniane ośrodki osadnicze, a zatem Lublin, Reading oraz dzielnica Walthamstow
w Londynie, mają zbliżoną powierzchnię oraz liczbę mieszkańców. Analizowane parki
mają zatem podobny lokalny zasięg oddziaływania i stopień użytkowania.
We wszystkich obiektach przeanalizowano układ funkcjonalno-przestrzenny, kompozycyjny i roślinny. Następnie założenia te porównano, zwracając szczególną uwagę na
ich program funkcjonalny i rolę, jaką pełnią w przestrzeni współczesnego europejskiego
1

2

3

4
5

B. Szulczewska, E. Kaliszuk, Koncepcja systemu przyrodniczego miasta: geneza, ewolucja i znaczenie praktyczne, Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych – OL PAN,
I/2005, Lublin 2005, s. 7-24; B. Szulczewska, R. Giedych, Przestrzeń przyrodnicza i społeczna
osiedli mieszkaniowych w XX i XXI wieku, [w:] Główne problemy i tendencje kształtowania zieleni
osiedlowej w Polsce w XX i XXI wieku, SGGW, Warszawa 2011, s. 7-21; B. Szulczewska, Osiedle
mieszkaniowe w strukturze przyrodniczej miasta, SGGW, Warszawa 2015, s. 168.
K. Wejchert, Elementy kompozycji urbanistycznej, Arkady, Warszawa 1984, s. 223-250; J.M. Chmielewski, Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Oficyna Wydawnicza Politechniki
Warszawskiej, Warszawa 2010, s. 283-304; J. Ghel, Miasta dla ludzi, RAM, Kraków 2014, s. 179-180.
M. Siewniak, A. Mitkowska, Tezaurus sztuki ogrodowej, Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa
1998, s. 163.
J.M. Chmielewski, op. cit., s. 293.
A. Chiesura, The role of urban parks for the sustainable city, Landscape and Urban Planning,
68 (2004), s. 129-138; J. Ghel, op. cit., s. 180.
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miasta. Przeanalizowano także układ przestrzenny i kompozycyjny parków. Uwzględniono ich położenie w strukturze urbanistycznej i sąsiedztwo. Dokładne porównanie struktury funkcjonalno-przestrzennej, kompozycyjnej i roślinnej badanych parków prezentuje
tabela 1. W oparciu o zebrany materiał dokonano również oceny struktury przestrzennej
i funkcjonalnej każdego z parków. W tym celu przyjęto sześciostopniową skalę uwzględniającą nasilenie zarówno aspektów negatywnych, jak i pozytywnych. Poszczególne elementy parków zostały zatem ocenione w przedziale od -3 do +3. Wyniki ewaluacji zawiera tabela 2.
3. Stan badań
Ogród Saski znajduje się w środkowo-zachodniej części współczesnego Lublina, ponad
300-tysięcznego miasta w południowo-wschodniej Polsce. Park ten, o powierzchni 13,7 ha,
jest głównym i najstarszym istniejącym ogrodem publicznym tego ośrodka osadniczego.
Ogród Miejski w Lublinie, zwany popularnie Ogrodem Saskim, został założony w 1837
roku przez inżyniera Feliksa Bieczyńskiego jako drugi publiczny park miejski6. Drugim
analizowanym obiektem jest Prospect Park w Reading, mieście znajdującym się w południowej części Anglii. Obecnie Reading wraz z Wokingham tworzy większy ośrodek miejski, którego łączna populacja przekracza 300 tysięcy mieszkańców7. Badany Prospect Park
jest aktualnie największym założeniem publicznym tej samodzielnej jednostki administracyjnej i zajmuje powierzchnię około 50 ha. Od 1902 roku park stanowi własność publiczną
i jest administrowany przez Reading Borough Council8. Trzecim analizowanym parkiem
jest Lloyd Park, zlokalizowany w północno-wschodnim Londynie w dzielnicy Walthamstow. Został otwarty 28 lipca 1900 roku. Wcześniej był częścią prywatnej rezydencji, która
od 1857 roku należała do Edwarda Lloyda. Obecnie park zajmuje powierzchnię 12,5 hektara
i jest znacznie większy niż w dniu jego otwarcia9. Wszystkie analizowane parki mają historyczny charakter i są traktowane jako miejskie tereny zieleni publicznej o ogólnodostępnym
programie użytkowym.

6

7

8

9

G. Ciołek, Ogrody Lublina w XIX wieku, Ochrona zabytków, 1952, t. 7, 4(27), s. 263-270; N. Przesmycka, Przeobrażenia historycznych terenów zielonych Lublina do 1939 roku, Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych – OL PAN, I/2005, Lublin 2005, s. 157-167;
J. Niedźwiedź, Ogrody Lublina w planistycznej twórczości Feliksa Bieczyńskiego, „Czasopismo
Techniczne”, 5-A/2007, s. 153-154.
G. Pointer, The UK’s major urban areas, [w:] Focus on People and Migration, Palgrave Macmillan,
Basingstoke 2005, s. 45-60.
Prospect Park Management and Maintenance Plan, Reading Borough Council, http://beta.reading.
gov.uk/media/2174/Prospect-Park-Management-lan/pdf/Prospect_Park_Management_Plan.pdf
(dostęp: 2009).
B. Bayliss, William Morris Gallery, Lloyd and Aveling Parks, 2012, s 1-7, http://www.walthamstowmemories.net, dostęp: 2012; S. Nisbet, History of Lloyd Park, http://www.friendsoflloydpark.org.
uk/about/history (dostęp: 2013).
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4. Wyniki
4.1. Analiza przestrzenna i funkcjonalna badanych parków
W wyniku przeprowadzonych badań wykazano, że wszystkie analizowane parki mają historyczny charakter. Lloyd Park i Prospect Park były pierwotnie częściami prywatnych rezydencji, które na przełomie XIX i XX wieku stały się publicznymi ogrodami miejskimi. Natomiast Ogród Saski w Lublinie stworzony był jako ogólnodostępny park miejski. Wszystkie
analizowane obiekty mają dobrze zachowany układ kompozycyjny i w małym stopniu zmieniony historyczny układ przestrzenny. Parki w dzielnicy Walthamstow i Lublinie cechują
się gęstszą siecią drogową. Należy jednak zwrócić uwagę, że niewielka ilość ścieżek w Prospect Parku nie wpływa negatywnie na jego funkcjonalność. Wręcz przeciwnie, daje więcej
możliwości twórczego wykorzystania przestrzeni przez użytkowników. Zdecydowana różnica w układzie przestrzennym badanych parków dotyczy natomiast obszarów otwartych i ich
udziału w budowaniu kompozycji ogrodowej. W założeniach angielskich rozległe murawy
i trawniki stanowią podstawę struktury parkowej. W tych otwartych i powiązanych widokowo
wnętrzach ogrodowych wydzielane są strefy aktywności czynnej i biernej. W parku lubelskim
ilość przestrzeni otwartych jest znikoma, a ich użytkowość silnie ograniczona. Gęsta sieć komunikacyjna i liczne nasadzenia grupowe czynią z ogrodu saskiego obiekt o jasno określonej funkcji jako miejsce wypoczynku biernego lub niewielkiej aktywności fizycznej. Takie
same wnioski płyną w wyniku porównania parków pod względem ilości urządzeń sportowo-rekreacyjnych. Pod tym względem korzystniej wypadają Lloyd Park i Prospect Park, znacznie gorzej Ogród Saski. W angielskich kompozycjach ogrodowych występują liczne obiekty
sportowe adresowane do rożnych grup wiekowych. W lubelskim parku po przeprowadzonej
rewaloryzacji odnowiono jedynie plac zabaw oraz poprawiono nawierzchnie ścieżek, udostępniając je dla biegaczy i rowerzystów. W tym miejscu warto również zwrócić uwagę na różnice mentalne w sposobie korzystania z przestrzeni parkowej. Brytyjczycy znacznie odważniej
i chętniej korzystają z urządzeń parkowych. Spędzają czas całymi rodzinami, organizując aktywne i pełne ruchu zabawy, pikniki oraz spotkania towarzyskie. W Ogrodzie Saskim obawa
przed naruszeniem regulaminu parku oraz wykroczeniem przeciw przyjętym normom społecznym sprawia, że użytkownicy najczęściej spacerują lub odpoczywają na ławkach. Takiej
funkcjonalności sprzyja również organizacja przestrzenna parków. Obiekty w Wielkiej Brytanii mają więcej obszarów otwartych, sprzyjających kreatywnemu spędzaniu wolnego czasu.
We wszystkich badanych obiektach stwierdzono wystarczającą liczbę ławek, które dopasowane są do stylu poszczególnych części parku.
W Lloyd Parku i w Ogrodzie Saskim obecne są obiekty kulturalne. W pierwszym ogrodzie
zlokalizowana jest Galeria Williama Morrisa, a w drugim Muszla Koncertowa i altana dla orkiestry. Najniżej w tej kwestii został oceniony Prospect Park, gdyż oprócz dawnego pałacu
(obecnie restauracja), na jego terenie nie ma stałych elementów rozwijających lokalną kulturę.
Analizując parki pod względem powiązań widokowych z otoczeniem, można jednoznacznie stwierdzić, że tylko Prospect Park ma je częściowo zachowane. Specyficzne położenie topograficzne oraz rozległe murawy sprawiają, że kompozycja ta jest klarowna i malownicza (il. 1). W Lloyd Parku i Ogrodzie Saskim układ powiązań widokowych istniał
w przeszłości, o czym świadczą historyczne plany, ryciny i fotografie. Niestety, rozrastają-

288
ca się z biegiem lat zabudowa mieszkaniowa w obu przypadkach zatarła dawne powiązania
przestrzenne i widokowe. Analizowane parki angielskie mają dostatecznie i dobrze czytelną
strukturę wnętrz ogrodowych i wewnętrznych powiązań widokowych. Natomiast w parku
w Lublinie gęsta roślinność zaciera układ wnętrz ogrodowych (il. 2).
Analiza szaty roślinnej i jej układu przestrzennego również wykazuje dosyć znaczące
różnice. W parkach angielskich dominują nasadzenia liniowe w formie alei i szpalerów oraz
nasadzenia punktowe jako malownicze syngieltony. W parku polskim najwięcej jest nasadzeń powierzchniowych o wysokim stopniu zagęszczenia. Ponadto kompozycję roślinną
budują nie tylko drzewa, ale także duża ilość krzewów oraz roślin zielnych rosnących w runie parkowym. W parkach angielskich aranżację zieleni tworzą przede wszystkim drzewa
i murawy. Mało jest roślinności formowanej, a zwłaszcza żywopłotów. W Ogrodzie Saskim
i Lloyd Parku występują również partie o kompozycji geometrycznej zbudowanej z regularnych kwietników i rabat. Ponadto roślinność w parkach angielskich pełni wyraźną funkcję
izolującą, podczas gdy w Lublinie rola ta jest mało istotna.
We wszystkich analizowanych parkach obecne są elementy wodne. Największą ich ilość
odnotowano w Ogrodzie Saskim, gdzie oprócz stawu znajduje się fontanna oraz suchy potok. W angielskich parkach odnajdziemy tylko jeden zbiornik wodny. Szczególnie mało
układów wodnych jest w Prospect Parku, gdyż na jego rozległym obszarze znajduje się tylko
jeden naturalistyczny staw.
Wszystkie analizowane parki posiadają tablice informacyjne, zawierające regulamin,
mapę poglądową oraz niezbędne informacje historyczne. Ponadto w Lloyd Parku znajdują
się plansze z opisem wybranych roślin i zwierząt, które można spotkać w parku.
Jedną z kluczowych różnic pomiędzy kompozycjami ogrodowymi w Anglii i w Lublinie
jest kwestia wprowadzania zwierząt na teren parku. W Lloyd Parku i Prospect Parku użytkownicy mogą spacerować i bawić się ze swoimi czworonogami. Są jednak zobowiązani do
sprzątania po ich obecności, a wszystkie nieczystości wyrzucają do specjalnych i licznych
w parku pojemników. Natomiast w Ogrodzie Saskim w Lublinie obowiązuje kategoryczny zakaz wprowadzania psów i kotów. Wynika to z faktu, że w Polsce egzekwowanie od
właścicieli czworonogów obowiązku sprzątania odchodów jest bardzo trudne, a dodatkowo
kwestia ta jest tematem drażliwym społecznie.
5. Podsumowanie
Podsumowując można stwierdzić, że choć parki miejskie w Polsce były tworzone na
wzór tych angielskich, to jednak wykazują istotne różnice. Odnoszą się one zarówno do
kwestii kompozycyjnych, przestrzennych, jak i funkcjonalnych. Przede wszystkim parki angielskie, mimo że posiadają wartość historyczną, lepiej adaptują i dostosowują swój
program przestrzenno-funkcjonalny do współczesnych potrzeb użytkowników, czego nie
można zaobserwować w polskich realizacjach. Ogród Saski w Lublinie jest doskonałym
przykładem przeprowadzonej rewaloryzacji, w której przywrócono świetność historyczną założenia bez uwzględnienia aktualnych potrzeb społecznych. Warto zatem właściwie
kształtować wartość historyczną parków miejskich, wykorzystując doświadczenia innych
europejskich krajów.

Ogród
Saski

Nazwa
Parku

Kształt obiektu regularny,
zbliżony do prostokąta
wydłużonego w kierunku
wschód-zachód.
Kompozycja swobodna w
stylu naturalistycznym z
wyrażanie zarysowanym
obwodnicowym układem
komunikacyjnym.
W środkowej części parku
układ geometryczny w stylu
eklektycznym. W części
zachodniej naturalistyczny
układ wodny (staw i suchy
potok). Układy osiowe
zachowane, ale nieliczne.
Urozmaicona rzeźba terenu
podkreślająca układ drogowy
i wnętrza ogrodowe.

Układ kompozycyjny
Słabo czytelny
podział
funkcjonalnoprzestrzenny na
strefy użytkowe
(rekreacja
czynna i bierna).
Wydzielona
jedynie część
reprezentacyjna z
geometrycznymi
nasadzeniami.
Dobrze rozwinięta
funkcja
komunikacyjna
(5 wejść na
teren parku).
Brak parkingów.
Obiekt w całości
ogrodzony
metalowym
historyzującym
płotem. Otwarty
całą dobę.

Układ
funkcjonalnoprzestrzenny
Dominują nasadzenia
powierzchniowe
(grupy drzew oraz
kępy krzewów)
i liniowe (aleje
i żywopłoty).
Roślinność izoluje
park i wyznacza
wnętrza ogrodowe.
Liczne nasadzenia
roślin zielnych
w runie parkowym.
Kolekcja róż oraz
geometryczne
kwietniki i rabaty.
Niewielka ilość
otwartych przestrzeni
w formie muraw lub
trawników.

Układ szaty
roślinnej

Analiza
widokowa
Brak wyrażanych
otwarć
widokowych
i panoram.
Zatarte dawne
powiązania z
otaczającym
krajobrazem
(doliną rzeki
Czechówki).

Charakterystyka badanych parków

Altana, pergole,
plac zabaw,
amfiteatr, zegar
słoneczny,
fontanna, rozarium,
klatki z pawiami,
staw, kordegarda,
kapliczka z kopcem
ziemnym.

Elementy
wyposażenia

Obiekt położony
w śródmieściu.
Otoczony
ulicami i
zwartą wysoką
zabudową
mieszkaniową
wielorodzinną
w układzie
kwartałowym.
W bezpośrednim
sąsiedztwie
gmach
Uniwersytetu
Medycznego.

Sąsiedztwo

Ta b e l a 1
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Lloyd Park

Kształt obiektu regularny,
zbliżony do prostokąta
wydłużonego w kierunku
północ-południe.
Kompozycja złożona
z geometrycznym ogrodem
w części południowej
i zgeometryzowanym
układem wodnym
(prostokątna wyspa z fosą)
w części środkowej. Układ
drogowy zgeometryzowany.
Silnie zaakcentowana oś
główna łącząca park z Galerią
Williama Morrisa. Obszar
o mało zróżnicowanej rzeźbie
terenu.
Bardzo czytelny
podział na strefę
rekreacyjną
(boiska, siłownia,
tory rowerowe,
skate park itp.),
które skupione
są w centralnej
części parku,
naturalistyczną
(murawa
z dzikimi
gatunkami
roślin) oraz
reprezentacyjną
(przy galerii).
Dobrze rozwinięta
funkcja
komunikacyjna
(9 wejść na teren
parku). Liczne
parkingi na
obrzeżach parku.
Obiekt otoczony
w całości
metalowym
płotem.
Zamykany
w godzinach
nocnych.

Dominują nasadzenia
liniowe w formie alei
(roślinność izolująca).
Występują dwie
rozległe murawy
(Aveling Fields).
Nasadzenia grupowe
dominują jedynie
przy fosie. Kwietniki
i geometryczne rabaty
w południowej części
obiektu w pobliżu
Galerii Williama
Morrisa. Wydzielona
część z niestrzeżoną
naturalistyczną
murawą. Brak
żywopłotów.

Otwarcia
widokowe
nieliczne, słabo
wyeksponowane.
Nie podkreślają
wartości
estetycznej
parku.

Ceglana pergola,
siłownia na
wolnym powietrzu,
place zabaw dla
dzieci, korty
tenisowe, boiska
do koszykówki,
zewnętrzne
stoły do tenisa
stołowego, skate
park, boiska do gry
w kręgle. Ogród
naturalny w postaci
dzikiej łąki
o przeznaczeniu
edukacyjnym,
kawiarnia
posiadająca toalety
oraz pomieszczania
administracyjne,
w tym biuro parku
i jego straż. W
południowej części
parku znajduje się
Galeria Williama
Morrisa.
Obiekt położony
w gęstej i
zwartej niskiej
zabudowie
mieszkaniowej
w układzie
szeregowym.
W bezpośrednim
sąsiedztwie
Galeria Williama
Morrisa.
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Prospect
Park

Kształt obiektu regularny,
zbliżony do kwadratu.
Kompozycja swobodna w
stylu parku krajobrazowego
(w nurcie malowniczym),
pozbawiona układu
geometrycznego. Brak
wyraźnie zarysowanego
układu komunikacyjnego.
Nieliczne ścieżki prowadzone
są w sposób nieregularny.
Elementy wodne ograniczone
do stawu o nieregularnej
i naturalistycznej linii
brzegowej. Urozmaicona
rzeźba terenu ułatwiająca
obserwację otwarć
widokowych na dolinę rzeki
Kennet. Park położony
jest na wzgórzu, a w jego
najwyższym punkcie
znajduje się dawny pałac
z XVIII wieku, który
stanowi dominantę parku
i jednocześnie jest punktem
widokowym.
Słabo czytelny
podział
funkcjonalnoprzestrzenny na
strefy użytkowe.
Cały obszar
parku jest szeroko
udostępniony
różnym formom
wypoczynku
(rozległe
przestrzenie).
Obiekt
fragmentarycznie
otoczony niskim
ogrodzeniem
przeważnie
drewnianym.
Posiada parkingi.
Otwarty całą
dobę.

Dominują nasadzenia
punktowe w
formie licznych
syngieltonów w
centralnej części
kompozycji. W części
północnej pojawiają
się nasadzenia
powierzchniowe.
Nasadzenia liniowe
(szpalerowe
i alejowe) dominują
na obrzeżach parku.
Bardzo liczne
otwarte przestrzenie
w formie rozległych
muraw. Brak rabat
i kwietników.
Brak żywopłotów.
W części południowej
brak runa parkowego
i kęp krzewów. Pod
drzewami występują
naturalistyczne
niestrzyżone murawy.
Liczne otwarcia
widokowe,
mocno
wyeksponowane,
silnie
podkreślające
estetyczną
wartość parku.

Korty tenisowe,
boiska do rugby,
bowlingu,
siatkówki,
stoły do tenisa,
przebieralnie
toalety, ścieżki
dla psów, obszary
z dziką przyrodą
jako obiekty
edukacyjne.
Place zabaw dla
dzieci. Obszar do
organizowania
pikników oraz
miniaturowa
kolejka.

Obiekt otoczony
ulicami i
zabudową niską
mieszkaniową
w układzie
szeregowym,
zwłaszcza od
strony północnej
i wschodniej.
W bezpośrednim
sąsiedztwie
Szpital (Prospect
Park Hospital).

cd. tab. 1
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Ta b e l a 2
Ocena struktury przestrzennej i funkcjonalnej parków
Lloyd
Park

Prospect
Park

Ogród
Saski

Czytelność kompozycji

+2

+2

+2

Stan zachowania układu historycznego

+2

+2

+2

Złożoność układu przestrzennego

+3

+2

+3

Stan ogrodzenia obiektu

+3

+1

+3

Czytelność wnętrz ogrodowych

+2

+1

-1

Złożoność układu drogowego

+2

+1

+3

Czytelność układu drogowego

+2

-1

+3

Funkcjonalność układu drogowego

+3

+1

+3

Obecność elementów wodnych

+1

+1

+2

Funkcjonalność elementów wodnych

-1

-1

+1

Urozmaicenie rzeźby terenu

-2

+3

+2

Obecność muraw i otwartych przestrzeni parkowych

+2

+3

-2

Funkcjonalność muraw i otwartych przestrzeni parkowych

+2

+3

-2

Złożoność układu kompozycyjnego roślinności

+1

+2

+3

Zieleń o funkcji izolującej

+3

+3

+1

Zieleń o funkcji dekoracyjnej

-1

+1

+2

Zieleń o funkcji ekologicznej

+2

+3

-1

Stan zachowania roślinności historycznej

+1

+2

+2

Roślinność formowana i rabaty

+2

-3

+3

Roślinność punktowa – syngieltony

-2

+3

-3

Roślinność liniowa

+3

+2

-2

Roślinność powierzchniowa

-1

-3

+3

Udział dominant parkowych

+1

+3

-1

Zewnętrzne powiązania widokowe

-3

+2

-3

Otwarcia widokowe

-2

+3

+1

Podział na wyraźne strefy wypoczynku

+3

+2

-1

Infrastruktura sportowo-rekreacyjna

+3

+3

-2

Oceniany element
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Place zabaw

+2

+2

+1

Obiekty kulturowe, amfiteatry, estrady itp.

+1

-1

+1

Ilość i funkcjonalność ławek

+2

+2

+3

Ilość i funkcjonalność oświetlenia

+1

+1

+3

Sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej

+3

+3

+3

Wpływy zewnętrzne – sąsiedztwo ulic

-3

-3

-3

Natężenie odczuwalnego hałasu

+3

+3

-1

Dbałość mieszkańców o park – stowarzyszenia, prace
społeczne, wolontariat w celu podniesienia jakości parku
dla samych siebie

+3

+2

-3

Dostępność dla zwierząt (psy, koty)

+3

+3

-3

-3 bardzo niska, -2 niska, -1 niedostateczna, +1 dostateczna, +2 wysoka +3 bardzo wysoka
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Ill. 1. Prospect Park in Reading (photo by M. Lubiarz, 2013)
Il. 1. Prospect Park w Reading (fot. M. Lubiarz, 2013)

Ill. 2. Saxon Garden in Lublin (photo by P. Kulesza, 2015)
Il. 2. Ogród Saski w Lublinie (fot. P. Kulesza, 2015)
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