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HISTORIC PARK AT SMUSZEWO PALACE – PROBLEMS 
AND OPPORTUNITIES FOR REVALUATION

ZABYTKOWY PARK WOKÓŁ PAŁACU W SMUSZEWIE – 
PROBLEMY I SZANSE REWALORYZACYJNE

A b s t r a c t

In this article the author discusses the historic landscape park located around the palace in 
Smuszewo (Wielkopolskie Province) dating back to the 2nd half of the 19th century. Making 
reference to historic research regarding the estate, analyses of the park composition and its cur-
rent condition and problems encountered during the process of designing. Additionally design 
solutions which will allow for the facility revitalization are presented.

Keywords: the park revitalization, palace and park complex, Smuszewo

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

Autorka w swoim artykule omawia zabytkowy park krajobrazowy, znajdujący się wokół pa-
łacu w Smuszewie (woj. wielkopolskie), z 2 połowy XIX w. Przytacza badania historyczne 
dotyczące majątku. Analizuje kompozycję parku oraz aktualny jego stan. Omawia problemy 
napotkane w trakcie projektowania i prezentuje rozwiązania projektowe, które pozwolą na 
rewaloryzację obiektu.

Słowa kluczowe: rewaloryzacja parku, zespół pałacowo-parkowy, Smuszewo
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1. Introduction

Smuszewo is located in the community of Damasławek, in Wągrowiec district, in north-
ern Wielkopolska region. There is a 19th century palace and park complex, which occupies 
the area of 3.65 ha, in the village.

1.1. The history of the estate in Smuszewo

In the years 1870-1880 Władysław Binkowski built a manor and established a park around it 
in Smuszewo. A two-storey building, with a decorative porch, covered with a mansard roof, was 
located on a little hill. Farm buildings were built in the neighbourhood. In 1906 duke Stanisław Bre-
za-Goraja became the owner of the estate, in 1914 it was built by Roman Kossobudzki, after World 
War I the estate was purchased by Edward Donimirski who developed the manor house and modern-
ized the park in the 20s of the 20th century. A two-storey, brick-laid palace with a basement was built. 
Three parts may be distinguished from the fragmented whole: the western part with a three-storey 
tower, the middle part with an exposed entrance and the eastern part. The buildings ground floor was 
bossaged whereas both the first floor and the tower were crowned with a decorative cornice.

After World War II the entire estate – the palace and the park – were taken over by the 
Polish State Treasury, the Regional Land Office in Poznań of that time. It was administered 
by Damasławek Commune Office. In 1968 a park and agricultural lands, which were as-
signed to the Niemczyn State Agricultural Enterprise, were separated. The building adminis-
tered by the commune got domiciled by the residents. After 1989 the residents left the house 
systematically. Finally, the empty building was looted local vandals.

In 1969 a rectangular plot was separated from the south-western part of the park, on 
which a grocery shop was built and later it was converted into a commune club-room.

The palace along with the park in Smuszewo was entered into the list of monuments on 
23 June 1979.

After the administrative reform the conservator care was exercised by the Regional Monument 
Conservator in Poznań. At the beginning of the 19th century the commune of Damasławek sold 
the historic estate to a private investor, excluding the road joining the neighbouring locations of 
Mokronosy and Kujawki from the whole area, which initially was an access road to the palace. This 
decision divided the estate into two unequal parts. The owner of the estate changed again in 2012.

2. Purpose of the research

The purpose of the research was to diagnose the situation of the palace and park complex 
in Smuszewo. All actions taken were aimed at the best revitalization of the park and sur-
roundings of the palace in Smuszewo as possible, taking into consideration the needs of new 
users and the historic spatial layout.

3. Status of research

In reference literature there are no elaborations on the park in Smuszewo. The only exist-
ing document in which the palace and park complex were presented is the map of Smuszewo 
from the times of the former Prussian sector at the scale of 1:25 000. 
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In 1980 Bogusław Kamiński PhD Eng. and Lech Rapacki PhD Eng. prepared the first 
records of the palace and park complex at the order of the Regional Monument Conservator 
(Pilskie Province of that time). In the conclusions they indicated the need for the “perfor-
mance of necessary repair of the palace and renovation of the park for the purpose of prevent-
ing further devastation of these facilities”1.

4. Research description

In 2013 the documentation held, regarding the palace and park complex, was supplemented 
with materials obtained from the Regional Monument Protection Office in Poznań and from the 
State Archive in Poznań. The materials gathered were subject to the following analyses: historic, 
dendrological, spatial layout (existing and historic). In the first half of 2014 the survey of trees was 
carried out. The preparation of the park revitalization concept was the aim for the actions taken.

As a result of the tree survey, numerous losses in the tree stand were found, in particular in 
the south-western part (most probably the local inhabitants cut out the trees (Ill. 2)). At the park 
area can be found: European Ash (32.65%), horse-chestnut (17.01%), small-leaved lime (14.29%), 
black locust (13.61%), poplar (12.24%) and a single specimen of the European white elm, Nor-
way maple, the large-lived linden and Norway spruce. Dendrological analysis demonstrated that 
a significant percentage of trees have deep lost, sometimes in large amounts. The occurrence of 
numerous self-seeding plants is the effect of long-term negligence. The common feature of the ma-
jority of trees is the lack of formation of a tree habit characteristic of a given species, which results 
from long-term compaction. Thus, in most cases it is impossible to determine the crown diameter.

The list of tree quantities
T a b l e  1

The inventory of the quantity of trees with the circumference above 75 cm

The list of species
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The list of species

175 5 1 8 1 1 1 17
200 4 3 1 3 3 1 1 16
250 10 3 1 3 4 1 22
300 7 3 2 1 5 18
350 4 2 1 4 11

> 350 1 1 1 1 4
48 25 9 21 1 20 4 18 1 147

1 The records of the palace park in Smuszewo prepared by Bogusław Kamiński PhD Eng. and Lech 
Rapacki PhD Eng. constitutes the attachments to the record sheet of the Regional Monument Conservator 
regarding the palace and park complex in Smuszewo, commune of Damasławek, district of Wągrowiec.
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5. Results

5.1. The analysis of the park composition

The park in Smuszewo occupies an area of ca. 3.65 ha, it is located on a small hill and its outline 
resembles a triangle. Originally it was fenced with a brick wall. The park’s composition created 
a closed system. The entry gate was located at the south-western end of the estate and it created 
a compositional axis with the palace. In the northern part of the park there were fruit trees, and in the 
southern part one of the owners established two ponds joined with a ditch (ca. 60-metre long one).

The entire park landscape was degraded during the period of management by the State 
Agricultural Enterprise. Numerous self-seeding plants, the quantity of which does not allow 
for observation of the historic garden interior of the park.

The first illustration presents the analysis of the historic spatial layout on the basis of the 
map of Smuszewo from the former Prussian sector, Two view corridors outgoing from the 
front porch: 1. connecting the palace with the gate; 2. towards the lake, were distinguished. 
The avenues were designed in a calligraphic layout.

5.2. The analysis of the existing condition

It appears from the research carried out that the park around the palace in Smuszewo is 
in poor condition. In 1969 a rectangular plot, in the close vicinity of the gate foundations – 
eastwards from the said gate, was separated from the park area and a grocery shop was built 
on the said plot. Therefore, it is not possible to restore the compositional axis: the gate – the 
palace and the historic access road to the palace. Moreover, the decision of the commune on 
the separation, from the entire palace and garden complex, of a road joining Mokronosy and 
Kujawki, deprived the palace of the historic access road and it divided the complex into two 
parts. Simultaneously, the park layout was distorted. The fence which was stolen in the 60s 
and 70s of the 20th century does not exist anymore. The park avenues do not exist either. In 
addition, local people created a road for passenger vehicles through the area of the estate.

Dendrological surveys carried out in spring 2014 showed that there are no trees existing 
from the first record of the palace and park complex prepared in 1980 by Bogusław Kamiński 
PhD Eng. and Lech Rapacki PhD Eng. Also pictures in which one could see the ponds were 
attached to the records. Currently, it is not possible to determine the outline of the shoreline 
due to the lack of water in the ponds. Only a concrete culvert remains. In the western part of 
the park there are few trees, which (compared to the rest of the garden) attests to the theft of 
trees. Numerous self-seeding plants, with the trunk circumference from a few to over a hundred 
centimetres, indicate the lack of tree management. At the park area there are few large clusters 
of cherry plum (prunus divaricata) and elder (sambucus nigra) bushes. In the period of leaf 
occurrence the density of tree canopy cover and extensive tree crowns cause insufficient insula-
tion of the area, which significantly hinders movement through the park and reduces visibility.

5.3. The revitalization concept

The park revitalization concept was prepared based on the aforementioned source material. Set-
ting out of walking alleys in the calligraphic system, referring to the system existing in the 19th cen-
tury is envisaged and biologically active grey Hanse Grand material is proposed to be the pavement.
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The concept of the park revitalization provides for the removal of a large quantity of 
self-seeding plants, leaving the most valuable ones (well developed, not colliding with the 
transport system). Exposing hidden trees, control of some tree crowns and sanitary cutting.

For the purpose of isolating from the commune club room, intensive planting of high 
greenery at the shared border is proposed. The extension of an assortment of species com-
monly occurring in the 19th century naturalist gardens is envisaged in the park2, and at the 
concurrence of alleys bush clusters are proposed.

It was decided against the restoration of the ponds to their original form, and only to sig-
nal their existence by single-species perennial plants3.

The envisaged function of the palace, a retirement home, requires good access. An ac-
cess road to the building suggested for the eastern boundary of the plot. A parking square on 
the eastern side, at the level of the palace, is also recommended. Bearing in mind the future 
function of the facility, a relaxation zone was proposed in the location of the former fruit 
tree formation, repeating the calligraphic layout at a smaller scale. Landscape architecture 
elements: benches, pergola etc. were envisaged. Grass with a waterhole was proposed in the 
middle of this part of the park. The proposal of the park revitalization concept is presented 
graphically in the second illustration.

2 Picea orientalis (Oriental Spruce), picea omorica (Serbian Spruce), Pseudotsuga taxifolia (Douglas 
Fir), Larix decidua (European Larch), Betula verrucosa (Silver Birch).

3 Ligularia przewalski, Ligularia clivorum, Hosta sieboldii with white-edge leaves or a variant with 
blueish leaves or light leaves with a colour different than the colour of the trees to create contrast, 
were proposed.

Ill. 1. The analysis of the historic spatial lay-
out on the basis of the photocopy of the map 
of Smuszewo from the former Prussian sec-
tor (author J. Bogajewska-Danek)

Il. 1. Analiza historycznego układu prze-
strzennego na podstawie fotokopii mapy 
Smuszewa z dawnego zaboru pruskiego  
(autor J. Bogajewska-Danek)
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Ill. 2. The concept of the park around Smuszewo palace developed by the architect Joanna Bogajewska- 
-Danek M.Sc. Eng. and Hanna Wdowicka (author J. Bogajewska-Danek)

Il. 2. Koncepcja zagospodarowania parku wokół pałacu w Smuszewie, opracowana przez Joannę 
Bogajewską-Danek i Hannę Wdowicką (autor opracowania J. Bogajewska-Danek)

6. Summary

The historic park around Smuszewo palace which used to be of historic value is degraded 
to a large extent. There is no pedestrian route system in field, there are numerous self-seeding 
plants and particular administrative decisions on the separation of plots from the area attest 
to the lack of proper maintenance and scandalous human activity (vandalism). The current 
condition of this 19th century garden requires prompt intervention.

The proposed revitalization concept is aimed at the restoration of the calligraphic layout 
from the 19th century, known from the only source material, namely the map of Smuszewo 
dating back to the times of the Prussian occupation. It includes the needs resulting from the 
future function – a retirement home. The use of some of the existing self-seeding plants, 
proposed in the design, is a good solution. Precise restoration of the former layout is not 
possible, however the proposed concepts meets the aesthetics of the epoch.
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1. Wstęp

Smuszewo znajduje się w gminie Damasławek, w powiecie wągrowieckim, w północnej 
Wielkopolsce. We wsi znajduje się XIX-wieczny zespół pałacowo-parkowy, który zajmuje 
powierzchnię 3,65 ha.

1.1. Historia majątku w Smuszewie

W Smuszewie w latach 1870-1880 Władysław Binkowski wybudował dwór i założył 
wokół niego park. Budynek dwukondygnacyjny, z ozdobnym gankiem, przykryty mansar-
dowym dachem, został usytuowany na niewielkim wzniesieniu. W sąsiedztwie powstały 
zabudowania gospodarcze. W 1906 r. właścicielem posiadłości stał się hrabia Stanisław 
Breza-Goraja, następnie w 1914 r. zakupił go Roman Kossobudzki, a po I wojnie świato-
wej majątek kupił Edward Donimirski, który rozbudował w latach 20. XX w. dwór oraz 
zmodernizował park. Powstał dwukondygnacyjny, murowany i prawie w całości podpiwni-
czony pałac. W rozczłonkowanej bryle można wyróżnić trzy części: zachodnią z trzykon-
dygnacyjną wieżą, środkową z zaakcentowanym wejściem oraz wschodnią. Parter budyn-
ku był boniowany, a zarówno piętro, jak i wieża zwieńczone zostały ozdobnym gzymsem.

Po II wojnie światowej cały majątek, a więc pałac i park, został przejęty przez Skarb Pań-
stwa Polskiego, ówczesny Wojewódzki Urząd Ziemski w Poznaniu. Zarządzany był przez 
Urząd Gminy Damasławek. W 1968 r. z majątku zostały wyodrębnione park oraz grunty 
rolne, które zostały przydzielone do Państwowego Gospodarstwa Rolnego Niemczyn. W bu-
dynku zarządzanym przez gminę zamieszkali lokatorzy. Po 1989 r. lokatorzy systematycznie 
opuszczali dom. Ostatecznie pusty budynek padł łupem okolicznych wandali.

W 1969 r. od strony południowo-zachodniej w parku została wydzielona prostokątna 
działka, na której wybudowano sklep spożywczy, który później przekształcono na świe-
tlicę gminną.

Pałac wraz z parkiem w Smuszewie został wpisany do rejestru zabytków 23 czerwca 1979 r.
Po reformie administracyjnej opiekę konserwatorską sprawował Wojewódzki Konserwa-

tor Zabytków w Poznaniu. Gmina Damasławek na początku XXI w. sprzedaje inwestorowi 
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prywatnemu zabytek, wyłączając z całego terenu drogę łączącą sąsiadujące miejscowości 
Mokronosy i Kujawki, która pierwotnie była drogą dojazdową do pałacu. Decyzja ta dzieli 
majątek na dwie nierówne części. Ponownie majątek zmienił swojego właściciela w 2012 r.

2. Cel badań

Celem badań było zdiagnozowanie sytuacji w zespole pałacowo-parkowym w Smuszewie. 
Wszystkie podjęte czynności miały doprowadzić do jak najlepszej rewaloryzacji parku wokół 
pałacu, uwzględniając potrzeby nowego użytkownika, jak i historyczny układ przestrzenny.

3. Stan badań

W literaturze przedmiotu brak jakichkolwiek opracowań dotyczących parku w Smusze-
wie. Jedynym istniejącym dokumentem, na którym został przedstawiony zespół-pałacowo 
parkowy, jest mapa Smuszewa z dawnego zaboru pruskiego w skali 1:25 000.

W 1980 r. dr inż. Bogusław Kamiński oraz dr inż. Lech Rapacki sporządzili pierwszą 
ewidencję zespołu pałacowo-parkowego na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków (ówczesne województwo pilskie). We wnioskach wskazali na konieczność „przeprowa-
dzenia niezbędnego remontu pałacu i renowacji parku celem zapobieżenia dalszej dewastacji 
tych obiektów”1.

4. Opis badań

W 2013 r. uzupełniono posiadaną dokumentację, dotyczącą zespołu pałacowo-parkowe-
go, materiałami pozyskanymi w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Poznaniu 
i w Archiwum Państwowym w Poznaniu. Zebrany materiał poddano analizom: historycznej, 
dendrologicznej, układu przestrzennego (zastanego i historycznego). W pierwszej połowie 
2014 r. została przeprowadzona inwentaryzacja drzew. Celem podjętych działań było przy-
gotowanie koncepcji rewaloryzacji parku.

W wyniku inwentaryzacji drzew stwierdzono liczne straty w drzewostanie, zwłaszcza 
w części południowo-zachodniej (najprawdopodobniej miejscowa ludność wycięła drze-
wa) (il. 2). Na terenie parku występują: jesion wyniosły (32,65%), kasztanowiec zwyczaj-
ny (17,01%), lipa drobnolistna (14,29%), robinia akacjowata (13,61%), topola sp. (12,24%) 
oraz pojedyncze sztuki wiązu szypułkowego, klonu zwyczajnego, lipy wielkolistnej i świer-
ku zwyczajnego. Analiza dendrologiczna wykazała, że znaczny procent drzew posiada ubyt-
ki wgłębne, niekiedy bardzo rozległe. Efektem wieloletniego zaniedbania jest występowanie 
licznych samosiewów. Wspólną cechą większości drzew jest brak wykształcenia właściwego 
dla danego gatunku pokroju, co wynika z wieloletniego zwarcia drzew. Stąd, w większości 
przypadków, niemożliwe jest określenie średnicy korony.

1 Ewidencja parku pałacowego w Smuszewie, opracowana przez dr. inż. Bogusława Kamińskiego oraz 
dr. inż. Lecha Rapackiego, stanowiąca załączniki do karty ewidencyjnej Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków, dotycząca zespołu pałacowo-parkowego w m. Smuszewo, gm. Damasławek, pow. 
wągrowiecki.
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Zestawienie liczby drzew

T a b e l a  1

Zestawienie liczby drzew o obwodzie powyżej 75 cm
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350 4 2 1 4 11
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48 25 9 21 1 20 4 18 1 147

5. Wyniki

5.1. Analiza kompozycji parku

Park w Smuszewie zajmuje ok. 3,65 ha, znajduje się na niewielkim wzgórzu i w narysie 
zbliżony jest do trójkąta. Pierwotnie był ogrodzony ceglanym murem, a kompozycja par-
ku tworzyła układ zamknięty. Brama wjazdowa znajdowała się na południowo-zachodnim 
krańcu majątku i tworzyła wraz z pałacem oś kompozycyjną. W północnej części parku ist-
niał sad, a w południowej jeden z licznych właścicieli założył dwa stawy połączone rowem 
(długości ok. 60 m).

W okresie zarządzania przez Państwowe Gospodarstwo Rolne nastąpiła degradacja całe-
go założenia parkowego. W parku pojawiły się liczne samosiewy, których ilość nie pozwala 
na odczytanie historycznych wnętrz ogrodowych.

Na ilustracji 1 przedstawiono analizę historycznego układu przestrzennego na podsta-
wie mapy Smuszewa z dawnego zaboru pruskiego. Wyróżniono dwie osie widokowe, które 
wychodzą z frontowego ganku: 1 – łącząca pałac z bramą; 2 – w kierunku jeziora. Alejki 
zaprojektowano w układzie kaligraficznym.

5.2. Analiza aktualnego stanu

Z przeprowadzonych badań wynika, że park wokół pałacu w Smuszewie jest w złym 
stanie. W 1969 r. wydzielono z terenu parku prostokątną działkę w bliskim sąsiedztwie fun-
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damentów bramy na wschód od tejże, na której wybudowano sklep spożywczy. W związ-
ku z tym nie ma możliwości przywrócenia osi kompozycyjnej brama – pałac i historycznej 
drogi dojazdowej do pałacu. Ponadto decyzja gminy o wyodrębnieniu z całego założenia 
pałacowo-ogrodowego drogi łączącej Mokronosy i Kujawki pozbawiła pałac historycznej 
drogi dojazdowej i podzieliła zespół na dwie części. Tym samym zaburzono układ parku. 
Nie istnieje już ogrodzenie, które zostało rozgrabione w latach 60. i 70. XX w. oraz nie ist-
nieją aleje parkowe. Dodatkowo przez teren majątku okoliczna ludność wytyczyła drogę dla 
samochodów osobowych.

Przeprowadzona wiosną 2014 r. inwentaryzacja dendrologiczna wykazała, że brak drzew 
istniejących w pierwszej ewidencji zespołu pałacowo-parkowego, którą wykonali w 1980 r. 
dr inż. Bogusław Kamiński oraz dr inż. Lech Rapacki. Do ewidencji dołączono także zdję-
cia, na których widoczne były stawy. Obecnie nie ma możliwości ustalenia w terenie zarysu 
linii brzegowej. W stawach nie ma też aktualnie wody. Pozostał jedynie betonowy przepust. 
W zachodniej części parku występują nieliczne drzewa, co w porównaniu do reszty ogrodu 
świadczy o rabunkowej wycince drzew. Liczne samosiewy, o obwodzie pnia od kilku do 
ponad 100 cm, wskazują o braku gospodarki drzewnej. Na terenie parku występuje kilka 
dużych skupisk krzewów ałyczy (Prunus divaricata) oraz bzu czarnego (Sambucus nigra). 
W okresie występowania liści gęstość zadrzewienia i rozrośnięte korony drzew powodują 
niewystarczające nasłonecznienie terenu, znacząco utrudniają poruszanie się w parku oraz 
ograniczają widoczność.

5.3. Koncepcja rewaloryzacji

Koncepcja rewaloryzacji parku została opracowana w oparciu o jedyny dostępny materiał 
źródłowy. Przewiduje się wytyczenie alei spacerowych w układzie kaligraficznym, nawią-
zującym do układu istniejącego w XIX w., a na ich nawierzchnię proponuje się biologicznie 
czynną Hanse Grand w kolorze popielatym.

Koncepcja rewaloryzacji parku przewiduje usunięcie dużej ilości samosiewów, pozostawia-
jąc najbardziej wartościowe (dobrze ukształtowane, niekolidujące z układem komunikacyjnym), 
wyeksponowanie drzew soliterowych, regulację niektórych koron drzew oraz cięcia sanitarne.

W celu odizolowania się od gminnej świetlicy zaproponowano intensywne obsadzenie 
wspólnej granicy zielenią wysoką. Przewidziano w parku zwiększenie doboru o gatunki po-
wszechnie występujące w XIX-wiecznych ogrodach naturalistycznych2. U zbiegu alejek za-
proponowano skupiny krzewów.

Zdecydowano się nie przywracać stawów w pierwotnej formie, a jedynie zasygnalizować 
ich istnienie przez jednogatunkowe obsadzenia bylinowe3.

Przewidywana funkcja pałacu – dom pomocy dla osób starszych – wymaga dobrego do-
jazdu. Przy wschodniej granicy działki projektuje się drogę dojazdową do budynku. Wy-
znaczono plac parkingowy od strony wschodniej na wysokości pałacu. Mając na uwadze 
przyszłą funkcję obiektu, zaproponowano w miejscu niegdysiejszego sadu strefę wypoczyn-

2 Picea orientalis (świerk kaukaski), Picea omorica (świerk serbski), Pseudotsuga taxifolia (daglezja), 
Larix decidua (morzed europejski), Betula verrucosa (brzoza brodawkowata).

3 Zapronopowano Ligularia przewalski, Ligularia clivorum, Hosta sieboldii o liściach białobrzeżonych 
lub odmiana o liściach niebieskawych lub jasnych, odbiegających kolorem od zieleni drzew dla 
uzyskania kontrastu.
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ku, powtarzając w mniejszej skali układ kaligraficzny. Przewidziano tu elementy małej ar-
chitektury: ławki, pergolę itp. Na środku tej części parku zaproponowano gazon z oczkiem 
wodnym. Propozycję koncepcji rewaloryzacji parku przedstawiono graficznie na ilustracji 2.

6. Podsumowanie

Przedstawiony zabytkowy park wokół pałacu w Smuszewie kiedyś posiadał historyczne 
wartości. Obecnie jest w dużym stopniu zdegradowany. Brak w terenie układu komunikacji 
pieszej, licznie występujące samosiewy, ślady rabunkowej wycinki oraz poszczególne decy-
zje administracyjne o wydzielaniu działek z całego założenia świadczą o braku odpowiedniej 
konserwacji oraz skandalicznej działalności ludzkiej (wandalizmu). Aktualny stan tego XIX-
-wiecznego ogrodu wymaga szybkiej interwencji.

Zaproponowana koncepcja rewaloryzacji ma na celu przywrócenie układu kaligraficzne-
go z XIX w., znanego z jedynego materiału źródłowego, jakim jest mapa Smuszewa z zaboru 
pruskiego. Uwzględnia potrzeby wynikające z przyszłej funkcji – domu opieki dla osób star-
szych. Dobrym rozwiązaniem jest, zaproponowane w projekcie, wykorzystanie niektórych 
istniejących samosiewów. Nie jest możliwe precyzyjne odtworzenie dawnego układu, jednak 
zaproponowana koncepcja jest w duchu epoki.
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1. Introduction

The Zamoyski Entail2 was established in the lands of the Lublin Region in 1589 by deci-
sion of the General Sejm in Warsaw. Its founder was Jan Zamoyski acting then as Chancellor 
and Grand Crown Hetman3. Originally the Entail included four villages (Skokówka, Zdunów, 
Kalinowice and half of the village Pniówek) and two cities: Zamość and Tarnogród. Over 
the years, the area of the Entail grew. This happened through royal land grants, buyouts of 
indebted estates of the gentry, favourable family arrangements, as well as the four marriages 
of Jan Zamoyski himself4.

Already at the end of the first Entailer’s life, the property had 6 cities and 23 villages with 
a total area of 3830.2 km2 5 while in the 2nd half of the 18th century, the estate consisted of 
10 towns and no less than 195 villages.

As a result of the third partition of Poland, the lands of the Entail which remained after the 
previous partitions were eventually put under Austrian rule6, which paradoxically guaranteed 
their stability and created prospects of further development. It was connected with the policy 
of the 10th entailer – Andrzej Zamoyski, which resulted in the recognition of the legal and 
territorial integrity of the Entail by the occupying authorities7.

Around the same time, new palace and park complexes were being built, whose residenc-
es served representative functions but also played the role of economic centres for the sur-
rounding land estates. Palaces were often surrounded by extensive parks, which significantly 
complemented the estate. An example of this type of garden development is the palace and 
park in Klemensów, which was built by Tomasz Zamoyski in the years 1774-1776 and served 
as a summer residence8.

2 Another name for Entail is the so-called majorat or fee-tail. Quoted from: A. Mełeń, Ordynacje w dawnej 
Polsce, Lwów 1929, pp. 21-22. The Zamoyski Fee-Tail was the 4th entail established in the Polish-Lithuanian 
Commonwealth. The first three were founded in Lithuania in 1586 by the Radziwiłł family. These were the 
Nesvizh, Kletsk, and Olyka Entails. After the Zamoyski Entail (1586), four more fee-tails were established 
in the lands of the Crown by the following families: the Myszkowskis (1601), the Ostrogskis (1609), the 
Chreptowiczs (1648), and the Princes Sułkowski (1775). Quoted from: A. Mełeń, op. cit., pp. 10-15.

3 Entails were rather reluctantly established in the former Poland. The process involved the consent of 
the Polish parliament and brought a high degree of autonomy, as the estate was no longer subject to 
generally applicable laws and legal norms. Quoted from: A. Mełeń, op. cit., p. 19; R. Orłowski, Dzie-
je dóbr Orydynacji Zamojskiej do końca Rzeczypospolitej szlacheckiej, [in:] “Annales Universitatis 
Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia”, Sectio H, Vol. II, 8, 1968, p. 148.

4 A. Tarnawski, Działalność gospodarcza Jana Zamoyskiego, kanclerza i hetmana w kor. (1572-1605), 
Lwów 1935, p. 48.

5 The total area of the Zamoyski Entail was 3830 km2. It included: 5 towns and 149 villages, the Po-
dolia latifundium consisting of 5 towns and 50 villages with an area of 2615 km2 and Crown lands 
with an area of 11 thousand 11 km2 together with 12 towns and 612 villages (Quoted from: R. Mali-
szewska, Historia rodu Zamoyskich, [in:] Zamoyscy w Jabłoniu, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi 
Jabłońskiej w Jabłoniu, Jabłoń 2010, p. 28).

6 R. Orłowski, Szkice z dziejów Ordynacji Zamojskiej w XVIII wieku, polski wariant zachodnioeuro-
pejskich dóbr rodzinnych, Higher School of Management and Administration in Zamość, Zamość 
2011, p. 26.

7 B. Kwiatkowski, Folwarki Lubelszczyzny historia rozwoju i zabudowy, Lublin University of Techno-
logy Press, Lublin 2012, pp. 66-68.

8 R. Aftanazy, Dzieje rezydencji na dawnych Kresach Rzeczypospolitej, Vol. II, Ossolineum, 1991-1997, 
pp. 292-305.
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In addition to the newly built residences, the Zamoyski family also came into possession 
of property as a result of marriage or purchase. An example of this process is the palace and 
park estate in Różanka on the Bug River. The palace, built by the Pociej family, became in 
1798 the seat of the Włodawa line of the Zamoyski Entail through marriage of Zofia Czarto-
ryska with Stanisław Kostka Zamoyski9. In 1915, the palace was destroyed and the seat of 
the Zamoyski family was moved to the nearby Adampol. Many elements were saved from 
the palace in Różanka, including marble fireplaces, sculptures and 13th-century stained glass, 
were used during the construction of the residence in Adampol10. Similarly, the palace and 
park in Jabłoń became property of the Zamoyski family only in 1884, and its neo-Gothic 
form is the result of its reconstruction in the years 1904-190511.

As a result of the decree of 1864 giving property rights to peasants in the lands of the 
Polish Kingdom12, the area of the Entail shrank by more than half. The World War I and the 
Bolshevik war in 1920 made a significant impact on the Entail. As a result of military activity, 
many old complexes were destroyed or looted, and its definite end was sealed by the agrarian 
reform of 194413, which is considered to be the final date of the largest landed estate of the 
Second Polish Republic.

2. Aim of the study

The main objective of this article is to discuss selected palace-park complexes of the 
Zamoyski Entail, their history, their state of conservation, and threats affecting their current 
condition. In addition, the study addresses the issue of dividing historical palace-park com-
plexes, as well as changes in their ownership and functions.

3. Description of research

For the purpose of present research, both historical research and field studies were per-
formed. The initial step involved preliminary archival research and a survey of cartographic 
sources. During field studies, photographic documentation and drawings were made, which 
allowed us to determine the state of conservation of the spatial layout of the complexes, 
including the buildings and landscape relationships in the studied palace-park complexes.

9 G. Rąkowski, Polska egzotyczna II, „Rewasz” Publishing House, Pruszków 2000, p. 146.
10 P.A. Czyż, Zamoyscy na ziemiach włodawskich, „Radzyński Rocznik Humanistyczny” [The Radzyń 

Humanities Yearbook], vol. 8, 2010, pp. 45-46.
11 J. Żywicki, Architektura neogotycka na Lubelszczyźnie, idea media, Lublin 1998, p. 204.
12 K. Pałubska, K. Pudelska, Zmiany własnościowe i ich wpływ na stan zabytków i przekształcenia gra-

nic historycznych założeń parkowych Lubelszczyzny, [in:] Planowanie Krajobrazu wybrane zagad-
nienia, University of Life Sciences in Lublin Press, 2013, p. 87. In 1864, tsarist authorities introduced 
in the Kingdom of Poland a decree, which granted freehold and “exempted peasants from any duties 
to the manor”, the result of which was the breaking up and economic ruin of many estates (Quoted 
from: E. Przesmycka, Lubelszczyzna. Wielokulturowość osadnictwa, budownictwa i architektury, 
Lublin 2008, p. 211).

13 All landed estates with the area exceeding 50 ha were broken up (Quoted from: E. Przesmycka, 
op. cit., p. 212).
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Results of this study made it possible to determine the threats faced by those historical 
park complexes. A description of the following four examples can be found below: Kle-
mensów, Różanka, Adampol, and Jabłoń.

4. State of research

As of today, the Zamoyski Entail, especially its palace and park complexes have never 
been discussed in a single comprehensive monograph, although some complexes have been 
described in numerous articles and chapters of books. The first publications devoted to the 
residential complexes of the Lublin Region started to be published only in the interwar pe-
riod.

One of the fundamental sources of information on palaces, manors and parks of the Lu-
blin Region is the 11-volume publication by R. Aftanazy (1986-1993) Dzieje Rezydencji na 
dawnych kresach Rzeczypospolitej [History of residences in the former borderlands of the 
Polish-Lithuanian Commonwealth]. The work presents the history of the manor houses in 
the interfluve area between the Vistula and the Bug rivers. Volume VI describes, inter alia, 
Klemensów and Łabunie, while Volume II of the work contains sections on the palace and 
park in Różanka.

Restoration and history of gardens in Poland were studied by G. Ciołek (1954), L.J. Bog-
danowski, and Majdecki (1978). Garden complexes of the Lublin Region were studied by 
D. Fijałkowski (1983)14 and M. Kseniak, who authored numerous records of historical park 
greenery of the Lublin Region and the former Zamość Province. The most important publi-
cations by this author include Parki i ogrody dworskie w województwie lubelskim [Manorial 
Parks and Gardens in the Lublin Region] (1981, 1983).

The cultural heritage of the Zamoyski Entail and the estate itself were also discussed by 
A. Mełeń (1929), J. Kubiak (1971), D. Kawałko (1986), H. Matławska (1991), J. Kowalczyk 
(2001), E. Maj (2003), R. Orłowski (1968, 2011), and B. Kwiatkowski (2012).

Significant input to the current state of knowledge of residential complexes of the Zam-
oyski Entail has been made by publications of local organisations and regional associations. 
In 2009, a book entitiled Jabłoń w historii i wspomnieniach [History and Memories of 
Jabłoń]15 was published, followed a year later by the publication Zamoyscy w Jabłoniu [The 
Zamoyskis of Jabłoń]16. Detailed studies of the figure of August Zamoyski can be found in 
the 2011 book entitled W kręgu Augusta Zamoyskiego studia z historii sztuki w czterdziestą 
rocznicę śmierci artysty [In the milieu of August Zamoyski. Studies in art history published 
on the fortieth anniversary of the artist’s death]17.

14 D. Fijałkowski and M. Kseniak authored a publication Parki wiejskie Lubelszczyzny. Stan, ochrona 
i rewaloryzacja biocenotyczna, PWN, Warszawa 1983, pp. 5-411. The book covers parks of the Lu-
blin Region and discusses the bases of conservation procedures.

15 Publication under the imprint of the Community Centre of Culture in Jabłoń.
16 This publication was issued owing to the efforts of the Association of Enthusiasts of the Area of 

Jabłoń and the Lublin Branch of the Art Historians’ Association in Lublin.
17 W kręgu Augusta Zamoyskiego Studia z historii sztuki, w czterdziestą rocznicę śmierci artysty, (ed.) 

L. Lameński and E. Błotnicka-Mazur, Community Centre of Culture in Jabłoń collaborating with the 
Association of Enthusiasts of the Area of Jabłoń in Jabłoń and the Lublin Branch of the Art Histo- 
rians’ Association in Lublin, Jabłoń 2011, pp. 1-132.
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Problems of residential estates located in various parts of Poland were also studied by 
J. Kowalczyk (1959) and T.S. Jaroszewski (1970), A. Miłobędzki (1980, 1982), G. Balińska 
(1996, 2000, 2003, 2004), J. Żywicki (1998), L. Świetlicki (1999), I. Rolska-Boruch (1999, 
2003), E. Przesmycka (2001, 2008)18, A.B. Brzozowski (2005), Z. Myczkowski, (2006, 2007, 
2008), M. Jagiełło-Kołaczyk (2007), W. Brzezowski (2007, 2010), A. Łoś, (2008), J. Ka-
lisz (2009), and A. Sypek, B. Sypek (2009). Research on problems of residential complexes 
was also included in several collective volumes edited by G. Michalska and D. Leszczyńska 
(2011), L. Lameński and E. Błotnicka-Mazur (2011), and E. Banasiewicz-Szykuła (2011).

Residential complexes have been objects of numerous conferences and seminars. One 
should mention the annual conference organised since the year 2000 at the Museum in 
Kozłówka devoted to the Landed Gentry of the Lublin Region, as well as the seminar on 
Polish manor as a historical and cultural phenomenon19. Scientific conferences on garden art 
and historical dendrology edited by A. Mitkowska, Z. Mirek and K. Hodor, and K. Łakomy 
supplement the knowledge of garden art.

5. Results

The palace and park in Jabłoń is located in north-eastern part of the Lublin Region. The 
first owners of the estate were the Połubiński family. The single-storey palace with neo-Goth-
ic features was built around the year 1820. Around the same time, an English landscape 
garden was established to accompany the buildings. In 1884, the village Jabłoń became the 
property of the Zamoyski family, who decided to rebuild the palace in 1905. In its place, 
a representative residence in the English neo-Gothic style was created according to a design 
by Ferdynand Felner’s studio in Vienna. Apart from the palace, an orangery, a chapel, a gate, 
and a guardhouse, a quarter-circular gallery was built to connect the existing outbuilding 
to the palace. In the park, a pheasantry and a lodge were also built20. The area of the park 
accompanying the buildings exceeded seventy hectares21. It was redesigned by F. Szanior22.

As a result of the World War I, the palace and park in Jabłoń suffered extensive damage. 
However, the year 1944 brought its demise. The decree introducing agrarian reform meant 
that the estate became property of State Treasury. The palace and park complex was broken 
up. Woodlands and parks with the tree stand of historic importance became the property of 

18 In 2001 in Lublin was published the book Przeobrażenia zabudowy i krajobrazu miasteczek Lubelsz-
czyzny [Transformation of building development and landscape of towns of the Lublin Region]. E. Prze-
smycka also conducted research as part of her original research programme (Grant 4 T07F 014 27) – 
Multicultural character of the architecture of south-eastern Poland. Architecture of manorial farms was 
analysed in detail in Bartłomiej Kwiatkowski’s doctoral dissertation written under the supervision of 
Elżbieta Przesmycka Stan zachowania oraz metody rewitalizacji zabudowy folwarcznej Lubelszczyzny 
[State of conservation and methods of revitalization of manorial farm architecture of the Lublin Region] 
(supervisory grant PB/1531/T07/2005/28). In 2008, Elżbieta Przesmycka published a monograph en-
titled Lubelszczyzna. Wielokulturowość osadnictwa, budownictwa i architektury [The Lublin Region. 
Multicultural character of settlement, building development and architecture].

19 The seminar is organised by the Association of Art Historians and the House of Creative Communi-
ties in Kielce.

20 J. Żywicki, op. cit., pp. 204-207.
21 Ibidem, p. 204.
22 D. Fijałkowski, M. Kseniak, op. cit., p. 142.
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the national holding State Forests, part of the historic stand was cleared while the naturalistic 
park itself in the immediate neighbourhood of the palace was stripped down to an area of   
8 hectares23. However, the compositional layout of the park was severely disrupted by the 
construction of the Wieprz – Krzna canal in the early 1960’s. As a result of the implemen-
tation of this flagship project of the communist era in Poland, the naturalistic park’s area 
decreased by almost 90 percent. The canal separated the palace complex from the eastern part 
of the park with the neo-Gothic church founded by the Zamoyski family. At the same time, 
many buildings of the manorial farm were demolished or rebuilt.

In the 1950’s, the palace (east wing) served as an elementary school and then as an agri-
cultural and technical secondary school. The building was destroyed by fire in 196824. Since 
the closing years of 1990’s, the palace and the park have been in private hands. Renovation 
works are currently in progress (Ill. 1e).

In contrast to the palace and park in Jabłoń, life has been kinder to the manorial residence 
and park in Klemensów.

The palace-park complex was built from 1744-1746 by Tomasz Antoni Zamoyski for his 
son Klemens – the future 8th Entailer. The single-storey palace was built according to a design 
by Jan Andrzej Bem. The palace served as the summer residence of the Zamoyski family and 
later became a place of refuge where Klemens Zamoyski, suffering from lung disease, could 
come to recover his health (Ill. 1a).

The palace of Klemensów was surrounded on all sides by one of Poland’s largest land-
scape parks. To this day, it is one of the largest garden estates in the Lublin Province, measur-
ing almost 140 hectares. Originally, the park, which dates back to 1774, occupied an area of   
approximately 20 hectares and was maintained in the French style. The garden had a simple, 
regular arrangement along one compositional axis. On both sides of the palace, there were 
parterres and linden avenues. After 1820, the style of the park landscape was transformed, 
gradually increasing its area to   250 hectares, and even up to 327 ha in the interwar period. At 
that time, the parterres were transformed into vast lawns. New flower beds were also created. 
The park was characterized by a great variety of species of trees and shrubs. The area of   the 
palace – park complex also housed a vegetable and fruit garden, as well as an orchard and 
a nursery of fruit trees and ornamental plants with a total area of   12 hectares25.

During World War II, the condition of the park and the palace were both significantly 
deteriorated. The palace housed a German hospital. After the war, in turn, the palace and the 
park were used by the Franciscan Sisters, who ran an orphanage in the palace’s building. 
Later, it housed a Social Welfare Home for Adults26. In 2009, the institution was moved to 
a new building in Szczebrzeszyn. This was due to the inability to adapt the historic building 
of the palace to suit the needs of the disabled and elderly.

In the same year, the Zamość County Council consented to County Authorities donating 
part of the estate to the State Treasury27. On the 19th August 2009, a decision was made to sell 

23 Ibidem, p. 142.
24 Ibidem.
25 R. Aftanazy, op. cit., pp. 292-305.
26 A. Przysada, Historia zespołu pałacowo-parkowego (Quoted after: http://www.szczebrzeszyn.pl/ 

2009/03/historia-zespolu-palacowo-parkowego – access: 10.09.2014).
27 A. Urbanowicz, Klemensów wraca do Zamoyskich?, [in:] “Tygodnik Zamojski”, 29 July 2009 (Quot-

ed after: http://www.tygodnikzamojski.pl/artykul/12750/klemensow-wraca-do-zamoyskich.html – 
access: 07.06.2012).
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the estate28. The value of the complex was estimated at 5 million PLN, which aroused oppo-
sition from the heirs of the last Entailer, who demand the return of the palace and the park. To 
date, the situation of the estate has not changed. The palace still remains empty and gradually 
becomes dilapidated, while the buildings of the manorial farm are currently inhabited by 
about 35 families. In 2014, the Governor of the Lublin Province issued a decision prohibiting 
the sale of the palace and park in Klemensów.

The palace and park estate in Różanka met a different fate. At the moment, what remains 
of the entire complex are only fragments of the landscape park and buildings of the manorial 
farm. Ruins of its cellars bear testimony to the no longer existent palace.

The palace in Różanka was built from 1713-1716 and was probably designed by Józef 
Piola. It was owned at that time by Ludwik Pociej. In 1798, Różanka on the Bug river became 
the seat of the Włodawa line of the Zamoyski Entail through marriage of Stanisław Kostka 
Zamoyski with Izabela’s daughter, Zofia Czartoryska, who was dowered with the estate in 
Włodawa29 (Ill. 1b-1c).

The estate in Różanka is located on the river’s left bank, on a picturesque slope descend-
ing to the Bug river bed. The palace, built on a rectangular plan in the Italian style, had 
two-storey cellars. The roof of the building was tiled in blue and crowned with the coats of 
arms of the first owners. The garden accompanying the manor was originally made in the 
French style, with its layout mapping axes, and it featured rows of trimmed lime trees and 
flower parterres. From the side of the river, there were terraces integrated into the slope, 
whence one could walk double stairs down to the valley of the river. In the 19th century, the 
garden was transformed into an English landscape park with the help of the Swiss gardener 
Moeklin30. In 1915, the palace was destroyed and the seat of the Zamoyski family was moved 
to the nearby Adampol31 (Ill. 1d).

Currently, the buildings in Różanka (former manorial farm) are in the hands of several 
owners. The spatial layout of the park was partially disrupted. The Bug river valley can now 
only be reached by footpaths. In the place where once stood the palace there are now remains 
of the palace cellars. In front of the once existent building, there is now a grass sports field 
occasionally used for teenage football games, fêtes and harvest festivals. The tree stand of 
the park is neglected and impoverished, although one can still encounter protected trees of 
historic importance on its premises. The park still features rhythmic fragments of chestnut 
tree rows that once marked the boundaries in the park’s design32. Those boundaries had never 
been meticulously defined and they stretched along the Bug over long distances. At present, 
the areas adjacent to the park and located along the river valley belong to the care centre and 
the church, while the Bug river currently constitutes the present Polish state border (Ill. 2b).

After the loss of the palace in Różanka, in the years 1923-1927, another representative of 
the Zamoyski family – Konstanty began the construction of the hunting lodge in Adampol, 
a village near Włodawa. The palace was designed by Jan Koszczyc Witkiewicz. The predom-
inant style of the building is Neo-Baroque and Russian Classicism. The complex consists 

28 The estimate included the palace, the value of all farm buildings, the park (136 hectares) and the 
garden (1.5 ha).

29 G. Rąkowski, op. cit., p. 146.
30 R. Aftanazy, op. cit., pp. 131-135.
31 A. Hucz, Aktywność rodziny Zamoyskich z Włodawy, [in:] Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie, the Za-

moyski Museum in Kozłówka, Kozłówka 2001, p. 241.
32 D. Fijałkowski, M. Kseniak, op. cit., p. 148.
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of several buildings located around a courtyard, including, among others, an outbuilding, 
a terrace with a tower, and an orangery. Many elements saved from the palace in Różanka, 
including marble fireplaces, sculptures and thirteenth-century stained glass, were used during 
the construction of the palace in Adampol33. Since 1946, the palace in Adampol has housed 
a tuberculosis sanatorium. The accompanying park has 1.5 hectares and it is located amongst 
oak and pine forests. The function of walking alleys is performed by tracks cut in the forest34 
(Ill. 2c).

6. Conclusions

The presented palace-park complexes in Adampol, Klemensów, Jabłoń and Różanka have 
undergone various transformations. They resulted from historical turmoil as in the case of 
the demolished palace in Różanka or conversions, which affected both parks and residences 
(Jabłoń, Klemensów).

The most noticeable transformations in spatial layouts are associated with changes in 
the function and the ownership of the complex. The agrarian reform of 1944, assuming the 
division of all estates with the total area of   more than 100 ha or 50 ha of agricultural land to 
the maximum size of 2 or 5 ha35 lay at the root of this process.

After the war, the palace and park in Adampol were to house a tuberculosis hospital, the 
palace in Jabłoń became the seat of a primary school and then a technical secondary school, 
while Klemensów became home to a social welfare home. This entailed the conversion of the 
interior of buildings, but it also guaranteed their ongoing maintenance.

Transformations also affected parks owned by State Forests; tree stands were cut down 
and their spatial layout and composition were disrupted by new investments, such as school 
grounds, various extensions and newly constructed buildings or, finally, the flagship project 
of People’s Poland, i.e., the construction of the canal Wieprz – Krzna, which divided the pal-
ace-park complex in Jabłoń and separated it from some of the buildings, including the chapel 
and 90% of the park’s area.

The period of political transformation significantly affected the condition of these build-
ings. Some palaces are subject to claims of their former owners’ heirs (Klemensów), others 
are in private hands (Jabłoń), and some of them still retain their post-war functions, an exam-
ple of which is the palace and park in Adampol, which housed a sanatorium since 1946 and 
now functions as an Independent Public Health Care for Tuberculosis and Lung Diseases. 
The main building has been preserved in good condition. In the former palace, there are still 
elements of furnishings of the Różanka palace. New investments are carried out in the space 
of the park and the building itself. In 2014, renovation works were carried out to rebuild re-
taining walls and a fountain in the palace’s courtyard36.

To sum up, today’s greatest threat to the palace-park complexes is the lack of open-mind-
ed owners and necessary maintenance. Immediately after the World War II, many palaces 
and parks in the Lublin Region could have been saved. However, today they are only fit for 

33 P.A. Czyż, op. cit., pp. 45-46.
34 D. Fijałkowski, M. Kseniak, op. cit., p. 149.
35 Decree of the Polish Committee of National Liberation of 6 September1944 on Agrarian Reform 

(Journal of Laws No. 4, item 16, 17), pp. 18-21.
36 Number of public procurement notice: 162758-2014.
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reconstruction. This is the result of their lack of function, slow devastation and deterioration. 
Paradoxically, for some of those buildings demise came in the times of political transforma-
tion and then the 1990’s, i.e., the days when Poland had already regained its freedom.

1. Wprowadzenie

Ordynacja Zamoyska1 powstała na ziemiach Lubelszczyzny w 1589 r. decyzją sejmu wal-
nego w Warszawie. Jej założycielem był Jan Zamoyski, pełniący ówcześnie funkcję kanc-
lerza i hetmana wielkiego koronnego2. Pierwotnie w skład Ordynacji wchodziły cztery wsie 
(Skokówka, Zdunów, Kalinowice i połowa wsi Pniówek) oraz dwa miasta (Zamość i Tarno-
gród). Z biegiem lat powierzchnia Ordynacji powiększała się. Wiązało się to z nadaniami 
króla, wykupem zadłużonych majątków szlacheckich, korzystnymi koligacjami rodzinnymi, 
a także czterokrotnym ożenkiem Jana Zamoyskiego3.

Już pod koniec życia I Ordynata majątek liczył 6 miast i 23 wsie o łącznej powierzchni  
3830,2 km2 4, zaś w 2 połowie XVIII w. w skład kompleksu dóbr wchodziło aż 10 miast i 195 wsi.

W wyniku trzeciego rozbioru Polski (pozostałe po poprzednich rozbiorach) ziemie Or-
dynacji znalazły się ostatecznie pod zaborem austriackim5, co paradoksalnie zapewniło im 
stabilizację i możliwość dalszego rozwoju. Wiązało się to z polityką prowadzoną przez X Or-
dynata – Andrzeja Zamoyskiego, której wynikiem było uznanie odrębności prawnej i teryto-
rialnej Ordynacji przez zaborcę6.

1 Inna nazwa Ordynacji to tzw. majorat lub fideikomis. Za: A. Mełeń, Ordynacje w dawnej Polsce, 
Lwów 1929, s. 21-22. Ordynacja Zamoyska była czwartą ordynacją powołaną do życia na terenie 
Rzeczypospolitej. Pierwsze trzy zostały założone na Litwie w 1586 r. przez rodzinę Radziwiłłów. 
Były to ordynacje: nieświeska, ołyska i klecka. Po Ordynacji Zamojskiej (1586) na terenach Koro-
ny powstały jeszcze cztery ordynacje: Ordynacja Myszkowskich (1601), Ordynacja Ostrogowskich 
(1609), Ordynacja Chreptowiczów (1648) i Ordynacja książąt Sułkowskich (1775). Za: A. Mełeń, 
op. cit., s. 10-15.

2 Ordynacje powoływane były w Koronie dość niechętnie. Wiązało się to bowiem ze zgodą sejmu 
polskiego i znaczną autonomią tzn. wyjęcia Ordynacji spod ogólnie obowiązującego prawa i norm 
prawnych. Za: A. Mełeń, op. cit., s. 19; R. Orłowski, Dzieje dóbr Orydynacji Zamojskiej do końca 
Rzeczypospolitej szlacheckiej, [w:] „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polo-
nia”, Sectio H, Vol. II, 8, 1968, s. 148.

3 A. Tarnawski, Działalność gospodarcza Jana Zamoyskiego, kanclerza i hetmana w kor. (1572-1605), 
Lwów 1935, s. 48.

4 Całkowita powierzchni Ordynacji Zamoyskiej wynosiła 3830 km2. W jej skład wchodziło: 5 miast 
i 149 wsi, latyfundium podolskie, liczące 5 miasteczek i ok. 50 wsi o powierzchni 2615 km2 oraz 
królewszczyzny o powierzchni 11 tys. km2 wraz z 12 miastami i 612 wsiami. Za: R. Maliszewska, 
Historia rodu Zamoyskich, [w:] Zamoyscy w Jabłoniu, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Jabłoń-
skiej w Jabłoniu, Jabłoń 2010, s. 28.

5 R. Orłowski, Szkice z dziejów Ordynacji Zamojskiej w XVIII wieku. Polski wariant zachodnioeuro-
pejskich dóbr rodzinnych, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Zamość 2011, 
s. 26.

6 B. Kwiatkowski, Folwarki Lubelszczyzny. Historia rozwoju i zabudowy, Wydawnictwo Politechniki 
Lubelskiej, Lublin 2012, s. 66-68.
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Mniej więcej w tym samym czasie wznoszone były nowe założenia pałacowo-parkowe, 
których rezydencje oprócz funkcji reprezentacyjnych pełniły także rolę ośrodków gospodar-
czych dla dóbr ziemskich. Pałacom często towarzyszyły rozległe parki, stanowiące ich istot-
ne dopełnienie. Przykładem tego typu założenia ogrodowego jest zespół pałacowo-parkowy 
w Klemensowie, pełniący funkcję letniej rezydencji, wzniesiony przez Tomasza Zamoyskie-
go w latach 1774-17767.

Oprócz nowo wznoszonych rezydencji rodzina Zamoyskich wchodziła również w po-
siadanie majątków w wyniku ożenku bądź zakupu. Taki właśnie los spotkał nadbużański 
majątek pałacowo-parkowy w Różance. Pałac, wzniesiony przez rodzinę Pociejów, stał się 
w 1798 r. siedzibą linii włodawskiej Ordynacji Zamoyskiej dzięki małżeństwu Zofii Czarto-
ryskiej ze Stanisławem Kostką Zamoyskim8. W 1915 r. pałac zniszczono, a siedzibę rodziny 
Zamoyskich przeniesiono do pobliskiego Adampola. Podczas budowy rezydencji w Adam-
polu wykorzystano wiele elementów, które udało ocalić się z pałacu Różanieckiego, m.in. 
marmurowe kominki, rzeźby czy XIII-wieczne witraże9. Podobnie rzecz się miała z zespo-
łem pałacowo-parkowym w Jabłoniu, który własnością rodziny Zamoyskich stał się dopiero 
w 1884 r., zaś swą neogotycką formę uzyskał za sprawą przebudowy w latach 1904-190510.

W wyniku dekretu uwłaszczeniowego chłopów na ziemiach Królestwa Polskiego z 1864 r.11 
powierzchnia Ordynacji zmniejszyła się o ponad połowę. I wojna światowa oraz wojna bol-
szewicka z 1920 r. wpłynęła znacząco na Ordynację. W wyniku działań wojennych wiele za-
bytkowych założeń zostało zniszczonych bądź splądrowanych, a jej koniec przypieczętowała 
reforma rolna z 1944 r.12, którą uznaje się za kres trwania największego majątku ziemskiego 
II Rzeczypospolitej.

2. Cel badań

Głównym celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie wybranych założeń pałaco-
wo-parkowych Ordynacji Zamoyskiej, ich historii, stanu zachowania oraz zagrożeń wpływa-
jących na ich obecną kondycję. Ponadto w opracowaniu poruszono problem parcelacji histo-
rycznych założeń pałacowo-parkowych, ich zmian własnościowych, jak również pełnionych 
przez nie funkcji.

7 R. Aftanazy, Dzieje rezydencji na dawnych Kresach Rzeczypospolitej, T. II, Ossolineum 1991-1997, 
s. 292-305.

8 G. Rąkowski, Polska egzotyczna II, Rewasz, Pruszków 2000, s. 146.
9 P.A. Czyż, Zamoyscy na ziemiach włodawskich, „Radzyński Rocznik Humanistyczny”, t. 8, 2010, 

s. 45-46.
10 J. Żywicki, Architektura neogotycka na Lubelszczyźnie, idea media, Lublin 1998, s. 204.
11 K. Pałubska, K. Pudelska, Zmiany własnościowe i ich wpływ na stan zabytków i przekształcenia gra-

nic historycznych założeń parkowych Lubelszczyzny, [w:] Planowanie krajobrazu. Wybrane zagad-
nienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Lublin 2013, s. 87. W 1864 r. wła-
dze carskie wprowadziły w Królestwie Polskim dekret uwłaszczeniowy, który „zwalniał włościan 
ze wszystkich powinności wobec dworu”, co doprowadziło do parcelacji oraz ruiny gospodarczej 
licznych majątków. Za: E. Przesmycka, Lubelszczyzna. Wielokulturowość osadnictwa, budownictwa 
i architektury, Lublin 2008, s. 211.

12 Parcelacji poddane zostały wszystkie majątki o powierzchni powyżej 50 ha. Za: E. Przesmycka,  
op. cit., s. 212.
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3. Opis badań

Na potrzeby pracy zostały wykonane zarówno badania historyczne, jak i terenowe. Po-
czątkowym etapem było przeprowadzenie kwerendy archiwalnej oraz analiza źródeł kar-
tograficznych. Podczas badań terenowych zrealizowano dokumentację fotograficzną oraz 
rysunkową, co umożliwiło określenie stanu zachowania układu przestrzennego zespołów, 
zabudowań oraz powiązań krajobrazowych badanych założeń pałacowo-parkowych.

Wyniki przeprowadzonych badań pozwoliły zdefiniować zagrożenia, przed jakimi znaj-
dują się historyczne założenia parkowe. Opis przeprowadzonych badań został przedstawiony 
na przykładzie czterech miejscowości: Klemensowa, Różanki, Adampola i Jabłonia.

4. Stan badań

W chwili obecnej Ordynacja Zamoyska, a zwłaszcza założenia pałacowo-parkowe po-
łożone na jej obszarze, nie doczekały się całościowej monografii, choć niektóre zespoły 
opisywane były w licznych artykułach i rozdziałach książek. Publikacje dotyczące założeń 
rezydencjonalnych Lubelszczyzny zaczęły bowiem powstawać dopiero w okresie dwudzie-
stolecia międzywojennego.

Jednym z najważniejszych źródeł informacji, dotyczących zespołów pałacowo- i dwor-
sko-parkowych Lubelszczyzny, jest 11-tomowa publikacja R. Aftanazego (1986-1993) 
Dzieje Rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej. W pracy przedstawiono historię 
rezydencji na terenie „międzyrzecza” Wisły i Bugu. W tomie VI opisano m.in. Klemensów 
i Łabunie, zaś w tomie II zespół pałacowo-parkowy w Różance.

Rewaloryzacją oraz historią ogrodów w Polsce zajmowali się G. Ciołek (1954), J. Bogda-
nowski, L. Majdecki (1978). Założenia ogrodowe Lubelszczyzny były tematem prac D. Fi-
jałkowskiego (1983)13 i M. Kseniaka, autora licznych ewidencji zabytkowej zieleni parkowej 
na terenie Lubelszczyzny i dawnego województwa zamojskiego. Do najważniejszych publi-
kacji tego autora należą Parki i ogrody dworskie w województwie lubelskim (1981, 1983).

O dziedzictwie kulturowym Ordynacji Zamoyskiej i samej Ordynacji pisali także A. Me-
łeń (1929), R. Orłowski (1968, 2011), J. Kubiak (1971), D. Kawałko (1986), H. Matławska 
(1991), J. Kowalczyk (2001), E. Maj (2003) i B. Kwiatkowski (2012).

Duży wkład we współczesny stan wiedzy dotyczącej założeń rezydencjonalnych Ordyna-
cji Zamoyskiej wnoszą opracowania wydane nakładem lokalnych organizacji i stowarzyszeń 
regionalnych. W 2009 r. wydana została książka Jabłoń w historii i wspomnieniach14, zaś rok 
później publikacja Zamoyscy w Jabłoniu15. Szczegółowe studia dotyczące sylwetki Augusta 
Zamoyskiego są przedmiotem publikacji z 2011 r. pt. W kręgu Augusta Zamoyskiego studia 
z historii sztuki w czterdziestą rocznicę śmierci artysty16.

13 D. Fijałkowski wraz z M. Kseniakiem są autorami publikacji Parki wiejskie Lubelszczyzny. Stan, 
ochrona i rewaloryzacja biocenotyczna, PWN, 1983, s. 5-411. W książce opisano parki na terenie 
Lubelszczyzny oraz przedstawiono podstawy ochrony konserwatorskiej.

14 Publikacja została wydana nakładem Gminnego Ośrodka Kultury w Jabłoniu.
15 Publikacja ta została wydana staraniem Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Jabłońskiej wraz z Lubel-

skim Odziałem Stowarzyszenia Historyków Sztuki w Lublinie.
16 W kręgu Augusta Zamoyskiego. Studia z historii sztuki. W czterdziestą rocznicę śmierci artysty, pod 

red. L. Lameńskiego i E. Błotnickiej-Mazur, Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu, Stowarzyszenie 
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Tematyką założeń rezydencjonalnych położonych w różnych częściach Polski zajmo-
wali się także J. Kowalczyk (1959), T.S. Jaroszewski (1970), A. Miłobędzki (1980, 1982), 
G. Balińska (1996, 2000, 2003, 2004), J. Żywicki (1998), L. Świetlicki (1999), I. Rolska-
-Boruch (1999, 2003), E. Przesmycka (2001, 2008)17, A.B. Brzozowski (2005), Z. Myczkow-
ski, (2006, 2007, 2008), M. Jagiełło-Kołaczyk (2007), W. Brzezowski (2007, 2010), A. Łoś, 
(2008), J. Kalisz (2009), A. Sypek i B. Sypek (2009). Badania związane z problematyką 
założeń rezydencjonalnych zawarto też w kilku pracach zbiorowych pod redakcją G. Mi-
chalskiej i D. Leszczyńskiej (2011), L. Lameńskiego i E. Błotnickiej-Mazur (2011) oraz 
E. Banasiewicz-Szykuły (2011).

Założenia rezydencjonalne były tematem licznych konferencji i seminariów. Można tu 
wymienić cykliczną konferencję, organizowaną od 2000 r. w Muzeum w Kozłówce Zie-
miaństwo na Lubelszczyźnie, a także seminarium pt. Dwór Polski zjawisko historyczne i kul-
turowe18. Konferencje naukowe z cyklu sztuki ogrodowej i dendrologii historycznej, pod re-
dakcją A. Mitkowskiej, Z. Mirka, K. Hodor i K. Łakomy, uzupełniają tematykę zagadnienia 
z zakresu sztuki ogrodowej.

5. Wyniki

Zespół pałacowo-parkowy w Jabłoniu zlokalizowany jest w północno-wschodniej części 
województwa lubelskiego. Pierwszymi właścicielami majątku była rodzina Połubińskich. 
Jednokondygnacyjny pałac o cechach neogotyckich wzniesiony został ok. 1820 r. W tym 
samym czasie powstał ogród angielski towarzyszący zabudowaniom. W 1884 r. wieś Jabłoń 
staje się własnością rodu Zamoyskich i to za ich sprawą w 1905 r. przebudowie ulega pałac. 
Na jego miejscu powstaje reprezentacyjna rezydencja, utrzymana w stylu neogotyku angiel-
skiego, projektu wiedeńskiej pracowni Ferdynanda Felnera. Poza pałacem, oranżerią, kapli-
cą, bramą i kordegardą, powstała ćwierćkolista galeria, łącząca istniejącą oficynę z pałacem. 
W parku wybudowano także bażanciarnię i leśniczówkę19. Park towarzyszący kompleksowi 
zabudowań liczył wówczas ponad 70 ha20, a przeprojektowany został przez F. Szaniora21.

W wyniku I wojny światowej zespół pałacowo-parkowy w Jabłoniu uległ znaczącym 
zniszczeniom. Jednak kresem jego trwania okazał się rok 1944. W wyniku dekretu o refor-
mie rolnej majątek stał się własnością Skarbu Państwa. Zespół pałacowo-parkowy został 

Miłośników Ziemi Jabłońskiej w Jabłoniu, Lubelski Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki, 
Jabłoń 2011, s. 1-132.

17 W 2001 r. w Lublinie wydana została książka Przeobrażenia zabudowy i krajobrazu miasteczek 
Lubelszczyzny. E. Przesmycka prowadziła także badania w ramach własnego programu badawczego 
(Grant 4 T07F 014 27) – Wielokulturowość architektury Polski południowo-wschodniej. Zagadnie-
nia budownictwa folwarcznego stanowiły podstawę pracy doktorskiej Bartłomieja Kwiatkowskiego, 
wykonywanej pod kierunkiem Elżbiety Przesmyckiej: Stan zachowania oraz metody rewitalizacji 
zabudowy folwarcznej Lubelszczyzny (grant promotorski PB/1531/T07/2005/28). W 2008 r. Elżbieta 
Przesmycka opublikowała monografię pt. Lubelszczyzna. Wielokulturowość osadnictwa, budownic-
twa i architektury.

18 Seminarium organizowane jest przez Stowarzyszenie Historyków Sztuki i Dom Środowisk Twór-
czych w Kielcach.

19 J. Żywicki, op. cit., s. 204-207.
20 Ibidem, s. 204.
21 D. Fijałkowski, M. Kseniak, op. cit., s. 142.
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rozparcelowany. Tereny leśne i parkowe wraz z zabytkowym drzewostanem przeszły na wła-
sność Lasów Państwowych, część historycznego drzewostanu została wykarczowana, zaś 
sam naturalistyczny park przypałacowy został okrojony do powierzchni 8 ha22. Układ kom-
pozycyjny parku został jednak całkowicie zaburzony przez budowę kanału Wieprz – Krzna 
na początku lat 60. XX w. W wyniku realizacji tego sztandarowego projektu epoki PRL 
naturalistyczny park zmniejszył swoją powierzchnię o prawie 90%. Kanał oddzielił zespół 
pałacowy od części wschodniej parku, wraz z neogotyckim kościołem ufundowanym przez 
rodzinę Zamoyskich. W tym samym czasie przebudowano i rozebrano wiele budynków fol-
warcznych.

W latach 50. XX w. pałac (wschodnie skrzydło) pełnił funkcję szkoły podstawowej, na-
stępnie zaś Technikum Suszarniczo-Rolniczego wraz z internatem. Budynek uległ zniszcze-
niu wskutek pożaru w 1968 r.23 Od końca lat 90. XX w. zespół pałacowo-parkowy znajduje 
się w rękach prywatnych. Trwają prace remontowe (il. 1e).

W przeciwieństwie do zespołu pałacowo-parkowego w Jabłoniu losy rezydencji w Kle-
mensowie wraz z parkiem były bardziej łaskawe.

Zespół pałacowo-parkowy został wybudowany w latach 1744-1746 przez Tomasza An-
toniego Zamoyskiego dla syna Klemensa – przyszłego VIII Ordynata. Jednopiętrowy pałac 
wzniesiono na podstawie projektu Jana Andrzeja Bema. Pałac pełnił funkcję rezydencji let-
niej rodziny Zamoyskich, był również miejscem podratowania zdrowia Klemensa Zamoy-
skiego, cierpiącego na chorobę płuc (il. 1a).

Pałac klemensowski otoczony był ze wszystkich stron jednym z największych w Pol-
sce parków krajobrazowych. Do dzisiaj jest to jedno z największych założeń ogrodowych 
w województwie lubelskim, liczącym aż 140 ha. Pierwotnie park, datowany na rok 1774, 
zajmował powierzchnię ok. 20 ha i utrzymany był w stylu francuskim. Ogród posiadał pro-
sty, regularny układ wzdłuż jednej osi kompozycyjnej. Po dwóch stronach pałacu znajdowały 
się partery oraz aleje lipowe. Po 1820 r. park został przekształcony na styl krajobrazowy, 
stopniowo zwiększając swą powierzchnię do 250 ha, a w okresie międzywojennym nawet do 
327 ha. W tym czasie partery przekształcono w rozległe gazony. Powstały także nowe rabaty 
i klomby. Park charakteryzował się dużą różnorodnością gatunkową drzew i krzewów. Na 
terenie założenia pałacowo-parkowego usytuowano też ogród warzywny, owocowy, jak rów-
nież sad i szkółkę drzew owocowych i ozdobnych o łącznej powierzchni 12 ha24.

W czasie II wojny światowej park wraz z pałacem znacznie podupadł. W pałacu mieścił 
się szpital niemiecki. Po wojnie zaś pałac wraz z parkiem użytkowany był przez siostry 
franciszkanki, które prowadziły w budynku pałacu dom dziecka. Później zaś mieścił się tam 
Dom Pomocy Społecznej dla dorosłych25. W 2009 r. zakład został przeniesiony do nowego 
budynku w Szczebrzeszynie. Wiązało się to z brakiem możliwości dostosowania zabytkowe-
go budynku pałacu do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych.

W tym samym roku Rada Powiatu Zamojskiego wyraziła zgodę, aby Zarząd Powiatu 
w drodze darowizny przekazał część majątku na rzecz Skarbu Państwa26. 19 sierpnia 2009 r. 

22 Ibidem.
23 Ibidem.
24 R. Aftanazy, op. cit., s. 292-305.
25 A. Przysada, Historia zespołu pałacowo-parkowego. Za: http://www.szczebrzeszyn.pl/2009/03/hi-

storia-zespolu-palacowo-parkowego, dostęp: 10.09.2014).
26 A. Urbanowicz, Klemensów wraca do Zamoyskich?, „Tygodnik Zamojski”, 29 lipca 2009. Za: http://

www.tygodnikzamojski.pl/artykul/12750/klemensow-wraca-do-zamoyskich.html, dostęp: 7.06.2012).
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podjęto decyzję o sprzedaży majątku27. Zespół został wyceniony na 5 mln złotych, co wzbudzi-
ło sprzeciw spadkobierców ostatniego Ordynata, domagających się zwrotu pałacu wraz z par-
kiem. Do chwili obecnej sytuacja majątku nie uległa zmianie. Pałac nadal stoi pusty, niszcze-
jąc, a zabudowania gospodarcze zamieszkiwane są przez ok. 35 rodzin. W 2014 r. wojewoda 
lubelski wydał decyzję zakazującą sprzedaży zespołu pałacowo-parkowego w Klemensowie.

Jeszcze inny los spotkał zespół pałacowo-parkowy w Różance. W chwili obecnej z całe-
go zespołu pozostały jedynie fragmenty krajobrazowego parku oraz zabudowania folwarcz-
ne. O tym, że niegdyś istniał tu pałac, świadczą jedynie ruiny jego piwnic.

Pałac w Różance wzniesiony został w latach 1713-1716 prawdopodobnie według pro-
jektu Józefa Pioli, a jego ówczesnym właścicielem był Ludwik Pociej. Różanka nad Bugiem 
stała się siedzibą linii włodawskiej Ordynacji Zamoyskiej za pośrednictwem córki Izabeli, 
Zofii Czartoryskiej, która wniosła w posagu dobra włodawskie Stanisławowi Kostce Zamoy-
skiemu w 1798 r.28 (il. 1b i 1c).

Posiadłość w Różance położona jest na lewobrzeżnej, malowniczej skarpie, opadającej do 
koryta rzecznego Bugu. Pałac, wybudowany na planie prostokąta w stylu włoskim, posiadał 
dwupoziomowe piwnice. Dach budynku, kryty dachówką, polewaną w kolorze niebieskim, 
zwieńczony był herbami pierwszych właścicieli. Ogród towarzyszący dworowi pierwotnie 
urządzony został w stylu francuskim, z odwzorowaniami osiowymi, szpalerami ze strzyżonych 
lip i parterami kwietnymi. Od strony rzeki znajdowały się tarasy wkomponowane w skarpę, 
skąd dwustronnymi schodami schodzono w dolinę rzeki. W XIX w. ogród został przekształco-
ny na park angielski za pośrednictwem szwajcarskiego ogrodnika Moeklina29. W 1915 r. pałac 
zniszczono, a siedzibę rodziny Zamoyskich przeniesiono do pobliskiego Adampola30 (il. 1d).

Obecnie zabudowania różanieckie (dawny folwark) znajdują się w rękach kilku właści-
cieli. Układ przestrzenny parku został częściowo zaburzony. Przejście nad dolinę rzeki Bug 
możliwe jest jedynie „dzikimi” ścieżkami. W miejscu, gdzie ówcześnie znajdował się pałac, 
znajdują się pozostałości podpiwniczenia. Od frontu niegdyś istniejącego budynku w chwili 
obecnej znajduje się boisko trawiaste, na którym organizowane są mecze młodzieży, festyny 
czy dożynki. Drzewostan parku jest zaniedbany i zubożały, choć można natrafić na jego 
terenie na pomniki przyrody. W parku znajdują się jeszcze rytmiczne fragmenty nasadzeń 
kasztanowców, które niegdyś wyznaczały granice wnętrz parkowych31. Granice parku w Ró-
żance nigdy nie były rygorystycznie określone, rozpościerając się wzdłuż Bugu na znaczne 
odległości. W chwili obecnej obszarami sąsiadującymi z parkiem, położonymi wzdłuż doliny 
rzecznej, jest teren należący do ośrodka opieki oraz tereny kościoła, rzeką Bug biegnie zaś 
granica terytorium Rzeczypospolitej (il. 2b).

Po utracie pałacu w Różance w latach 1923-1927 kolejny przedstawiciel rodu Zamoy-
skich, Konstanty, rozpoczyna budowę pałacu myśliwskiego w Adampolu, miejscowości 
położonej niedaleko Włodawy. Projektantem założenia jest Jan Koszczyc Witkiewicz. Prze-
ważającym stylem budowli jest neobarok i rosyjski klasycyzm. Założenie pałacowe tworzy 
kilka budynków położonych wokół dziedzińca, m.in. oficyna, taras z basztą oraz oranżeria. 
Podczas budowy posiadłości w Adampolu wykorzystano wiele elementów, które udało oca-

27 Wycena objęła pałac, wartość wszystkich budynków gospodarczych, parku (136 ha) i ogrodu (1,5 ha).
28 G. Rąkowski, op. cit., s. 146.
29 R. Aftanazy, op. cit., s. 131-135.
30 A. Hucz, Aktywność rodziny Zamoyskich z Włodawy, [w:] Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie, Muzeum 

Zamoyskich w Kozłówce, Kozłówka 2001, s. 241.
31 D. Fijałkowski, M. Kseniak, op. cit., s. 148.



31

lić się z pałacu w Różance, m.in. marmurowe kominki, rzeźby oraz XIII-wieczne witraże32. 
Od 1946 r. w Adampolu mieści się sanatorium przeciwgruźlicze. Park towarzyszący pałaco-
wi liczy 1,5 ha i położony jest wśród lasów dębowo-sosnowych. Funkcje alei spacerowych 
pełnią wycięte w lesie dukty33 (il. 2c).

6. Wnioski

Przedstawione zespoły pałacowo-parkowe w Adampolu, Klemensowie, Jabłoniu oraz 
Różance ulegały różnym przekształceniom. Było to wynikiem zawieruchy dziejowej, tak 
jak w zespole pałacowym w Różance, kiedy wyburzono pałac, czy też przebudowom, jakim 
podlegały parki i rezydencje (Jabłoń, Klemensów).

Najbardziej zauważalne zmiany przekształceń układów przestrzennych wiążą się ze 
zmianą funkcji oraz właściciela zespołu. Reforma rolna z 1944 r., zakładająca parcelację 
wszystkich majątków o powierzchni łącznej 100 ha lub 50 ha użytków rolnych do wielkości 
2 lub 5 ha34, stała się tego podstawą.

Po wojnie w zespole pałacowo-parkowym w Adampolu umieszczono szpital przeciw-
gruźliczy, w Jabłoniu szkołę podstawową, a potem technikum, zaś w Klemensowie dom 
opieki. Wiązało się to z przebudową wnętrz budynków, ale – co ważne – z ich bieżącą kon-
serwacją.

Przekształceniom ulegały też parki będące własnością Lasów Państwowych, z których 
wycinano drzewostan, a także zaburzano układ przestrzenny oraz kompozycję przez nowe 
inwestycje, takie jak: boiska szkolne, różnego rodzaju dobudówki oraz nowo wznoszone 
budynki czy w końcu sztandarową realizację PRL – budowę kanału Wieprz – Krzna, który 
przeciął zespół pałacowo-parkowy w Jabłoniu, oddzielając go od części zabudowań – kapli-
cy oraz 90% powierzchni parku.

Okres transformacji ustrojowej wpłynął znacząco na kondycję tych obiektów. O część 
upominają się spadkobiercy (Klemensów), część znajduje się w rękach prywatnych (Jabłoń), 
a część funkcjonuje tak jak po II wojnie światowej, czego przykładem jest zespół pałaco-
wo-parkowy w Adampolu, gdzie od 1946 r. w pałacu mieściło się sanatorium, a w chwili 
obecnej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc. Główny 
budynek zachowany jest w dobrym stanie. W dawnym pałacu nadal znajdują się elementy 
wyposażenia pałacu w Różance. W przestrzeni parku i w samym budynku prowadzone są 
nowe inwestycje. W 2014 r. przeprowadzone zostały prace, mające na celu odbudowę mur-
ków oporowych oraz fontanny na dziedzińcu pałacowym35.

Podsumowując, największym współczesnym zagrożeniem dla zespołów pałacowo-par-
kowych jest brak światłego właściciela i brak konserwacji. Wiele zespołów pałacowych na 
obszarze Lubelszczyzny po II wojnie światowej można było uratować. Niestety, dziś nadają 
się jedynie do odbudowy. Jest to wynikiem braku funkcji, powolnej dewastacji i niszczenia 
obiektów. Paradoksalnie okazuje się zatem, że kresem trwania części tego typu obiektów był 
czas transformacji ustrojowej, a potem lata 90. XX w., czyli czasy wolnej Polski.

32 P.A. Czyż, op. cit., s. 45-46.
33 D. Fijałkowski, M. Kseniak, op. cit., s. 149.
34 Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 roku o przeprowadze-

niu reformy rolnej (Dz.U. Nr 4, poz. 16-17), s. 18-21.
35 Numer ogłoszenia zamówień publicznych: 162758-2014.
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INVASIVE SPECIES AND THEIR ROLE IN HISTORIC  
PARK SITES

GATUNKI INWAZYJNE I ICH ROLA W HISTORYCZNYCH 
ZAŁOŻENIACH PARKOWYCH

A b s t r a c t

Invasive species are alien elements of flora and fauna to our environment, in each case their occurrence is 
a very serious threat to native organisms. Invasive insects damage trees of great significance in park sites. 
They face very little resistance from the environment and substantially affect the decorative character of 
plants. A well-known representative of the group of phytophages is Cameraria ohridella or Horse-chestnut leaf 
miner occurring on horse-chestnut. Recently, Phyllonorycter issikii was observed on lime trees, P. robiniella 
on Black Locust and P. platani on plane trees in the historical parks of the city of Rzeszów and its surrounding. 
Newly identified in Rzeszow and potentially dangerous pest of plane trees is also Corythucha ciliata, an insect 
in the Coreidae family. Another risk for trees and shrubs may be the Western conifer seed bug Leptoglossus 
occidentalis, which is more and more frequently observed in different parts of Rzeszów.

Keywords: invasive species, historic parks, Corythucha ciliata, Leptoglossus occidentalis

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

Gatunki inwazyjne są obcymi dla naszego środowiska elementami fauny i flory, których pojawienie się 
każdorazowo stanowi bardzo duże zagrożenie dla organizmów występujących na danym terenie. W założe-
niach parkowych wielkiego znaczenia nabierają inwazyjne gatunki owadów uszkadzających drzewostan. 
Napotykają one zwykle bardzo mały opór środowiska i w istotny sposób wpływają na pogorszenie deko-
racyjności roślin. Powszechnie znanym przedstawicielem tej grupy fitofagów jest Cameraria ohridella, 
występujący na kasztanowcu białym. W historycznych parkach Rzeszowa i okolic w ostatnich latach za-
obserwowano także Phyllonorycter issikii na lipach, P. robiniella na robinii akacjowej oraz P. platani na 
platanach. Nowo stwierdzonym na terenie Rzeszowa, potencjalnie niebezpiecznym szkodnikiem platanów, 
jest również Corythucha ciliata, pluskwiak z rodziny prześwietlikowatych. Z kolei zagrożeniem dla drzew 
i krzewów iglastych może okazać się wtyk amerykański Leptoglossus occidentalis, coraz częściej obser-
wowany w różnych częściach Rzeszowa.

Słowa kluczowe: gatunki inwazyjne, zabytkowe parki, Corythucha ciliata, Leptoglossus occidentalis
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1. Introduction

Invasive species are alien elements of flora and fauna to our environment, in each case their 
occurrence is a very serious threat to native organisms. Invasive insects damaging trees become of 
great significance in park sites. They usually face very little resistance from the environment and 
substantially affect the decorative character of plants. A well-known representative of the group 
of phytophages is Cameraria ohridella or Horse-chestnut leaf miner occurring on horse-chestnut.

2. Observation area

The observation area covered was the urban green areas of Rzeszów, which included 
public parks and gardens, street-adjacent greenery and private home gardens. Species which 
are the subject of this research were determined on the basis of an inspection of plants and 
insects trepped by means of color and light traps.

3. Results and discussion

It has already been highlighted that the presence of phytophages in the park stand of Rzeszow 
can cause significant problems in maintaining the health status1. Table 1 presents new information 
about invasive species of insects observed in the area of the city in the years 1990-2014.

T a b l e  1

Host plants and types of damage caused by invasive species found in Rzeszów

No Species Host plants Types of damage / way 
of feeding

1 Cameraria ohridella Deschka & Dimić Horse-chestnut  
Aesculus hippocastanum L. Leaf mining

2 Phyllonorycter issikii (Kumata 1963) Lime 
Tilia sp. Leaf mining

3 P. robiniella (Clemens 1859) Black Locust
Robinia pseudoacacia L. Leaf mining

4 P. platani (Staudinger 1870) Plane-tree
Platanus sp. Leaf mining

5 Corythucha ciliata (Say 1832) Plane-tree
Platanus sp.

Sucking juice from 
leaves

6 Leptoglossus occidentalis Heidemann 1910 Coniferous trees and bushes Sucking juice from 
needles and cones

1 Z.W. Czerniakowski, T. Olbrycht, Szkodniki drzew w zabytkowych parkach Rzeszowa, „Zesz. Nauk. 
PTIE i PTG w Rzeszowie”, 7, Rzeszów 2006, pp. 13-18; Z.W. Czerniakowski, Factors determing 
a phytosanitary condytion of the urban greenery, [in:] J. Kostecka, J. Kaniuczak (ed.), Practical 
applications of environmental research, Rzeszów 2012, pp. 379-386.
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During the observation period the most numerous group of invasive insects were but-
terflies (Lepidoptera) of the family Gracillariidae. The most famous member of this family 
is the Horse-chestnut leaf miner Cameraria ohridella Deschka & Dimić which appeared in 
Rzeszów at the turn of the 20th and 21st century2. Currently, it is observed in all areas where 
Horse-chestnuts grow and leaf damage caused by the caterpillar significantly impairs the 
aesthetic value of the trees.

The Lime leaf miner Phyllonorycter issikii (Kumata 1963) occurred in Rzeszow at 
the end of the 20th century. The occurrence of this species in the city has insular character 
and damage to the leaves of small-leaved lime was observed in July among others: in the 
park in the Zalesie district and in the park adjacent to the hospital on Rycerska street. 
The observations suggest that it can substantially affect the decorative character of park 
trees (Ill. 1).

Phyllonorycter robiniella (Clemens 1859) appeared in Rzeszow at the beginning of the 
XXI century3. Mines on the leaves of black locust have been so far observed only on one site 
in the park adjacent to the hospital on Rycerska street.

Disturbing results were found during the observations of plane trees, which are rare both 
in urban greenery of Rzeszów and other cities of Podkarpacie. Leaf mines on the leaves of 
these trees caused by the caterpillars of Phyllonorycter platani have been observed for sev-
eral years (Staudinger 1870). Currently, the pest is present on most plane trees growing both 
in the center of Rzeszów (Solidarity Park and the plane tree at Zamkowa Street) and in the 
suburbs (parks in Miłocin, Słocina and Zalesie districts). However, the number and extend of 
leaves affected by caterpillars Phyllonorycter platani is so far not significant4.

2 Z. Głowaciński, H. Okarma, J. Pawłowski, W. Solarz, Gatunki obce w faunie Polski. I. Przegląd 
i ocena stanu, Kraków 2011.

3 Ibidem.
4 The study confirms the results of previous observations. H. Sefrova, Phyllonorycter platani (Staudin-

ger) – a review of its dispersal history in Europe (Lepidoptera, Gracillariidae), “Acta Univ. Agric. 

Ill. 1. Leaf mines on the leaves of lime caused by larvae 
of Phyllonorycter issikii (photo by Z.W. Czerniakowski)

Il. 1. Miny na liściach lipy spowodowane przez larwy 
Phyllonorycter issikii (fot. Z.W. Czerniakowski)
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Newly identified in Rzeszow potentially dangerous pest of plane trees is the sycamore 
lace bug Corythucha ciliata (Say 1832), a bug in the Tingidae family (Hemiptera: Heterop-
tera). Two sites of the species were found in the winter of 2015 as a result of studies on the 
fauna overwintering under the bark of plane trees.

Dozens of individuals were found under the bark of the largest plane tree in Rzeszów 
growing on Zamkowa Street (Ill. 2), and a single imago was encountered in Solidarity Park.

It is worth noting that C. Ciliata has been observed in Poland only five years ago, in Wro-
claw5. Very rapid spread of this bug confirms its high migration potential6.

The western conifer seed bug Leptoglossus occidentalis (Heidemann 1910) has also been 
noted in the city of Rzeszów. It is one of the largest insects in the family Coreidae (Hemip-
tera: Heteroptera) (Ill. 3), which has been present in Poland since 20077. The first specimen 
was caught in Rzeszów on 12 November 2010 in an apartment building in the Zalesie district. 
The next two were collected from the walls of the same building on 21st February and 20th 
October 2014. On 29th September 2014 the same insect was also found on Mieszko I estate8. 
Also in both the above mentioned sites the western conifer seed bug was observed and the 

Silvic. Mendel. Brun.”, 49 (5), Brno 2001, pp. 71-76; R. Frankowski, Populacja szrotówka plata-
nowcowiaczka (Phyllonotycter platani) na liściach platanów klonolistnych Szczecina w latach 2005- 
-2007, „Progr. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin”, 50 (3), Poznań 2010, pp. 1236-1240.

5 B. Lis, Corythucha ciliata (Say 1832) (Hemiptera: Heteroptera: Tingidae) – gatunek pluskwiaka 
nowy dla fauny Polski, „Opole Scientific Society Nature Journal”, No 42, Opole 2009, pp. 119-122.

6 A. Gloc, B. Lis, Analiza potencjału migracyjnego gatunków prześwietlikowatych (Hemiptera: Hete-
roptera: Tingidae) występujących w Polsce, „Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica”, Vol. 3, Opole 
2011, pp. 37-53.

7 J.A. Lis, B. Lis, J. Gubernator, Will the invasive western conifer seed bug Leptoglossus occidentalis 
Heidemann (Hemiptera: Heteroptera: Coreidae) seize all of Europe?, “Zootaxa”, 1740, 2008, pp. 66-68.

8 Z.W. Czerniakowski i T. Olbrycht, unpublished materials.

Ill. 2. Corythucha ciliata specimens found under the 
bark of a plane tree (photo by T. Olbrycht)

Il. 2. Osobniki Corythucha ciliata stwierdzone zimą 
pod korą platana (fot. T. Olbrycht)



37

previously published report of its occurrence in Rzeszów9 suggests that this species managed 
to settle in the city permanently.

Conducted observations lead to the conclusion that the discussed species of ‘new’ in-
vasive phytophaga prefer mature specimens of trees and often inhabit historic parks. Their 
feeding affects the aesthetic value of the stand, however, to a much lesser extent than in the 
case of the well-known Horse-chestnut leaf miner. The further development of the population 
of Corythucha ciliata may raise the biggest concern. Their intensive feeding can lead to very 
significant destruction of assimilation apparatus of plane trees.
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Ill. 3. Western conifer seed bug Leptoglossus 
occidentalis (photo by T. Olbrycht)

Il. 3. Wtyk amerykański Leptoglossus occidentalis (fot. 
T. Olbrycht)
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1. Wprowadzenie

Gatunki inwazyjne są obcymi dla naszego środowiska elementami fauny i flory, których 
pojawienie się każdorazowo stanowi bardzo duże zagrożenie dla organizmów rodzimych. 
W założeniach parkowych wielkiego znaczenia nabierają inwazyjne gatunki owadów uszka-
dzających drzewostan. Napotykają one zwykle bardzo mały opór środowiska i w istotny 
sposób wpływają na pogorszenie dekoracyjności roślin. Powszechnie znanym przedstawi-
cielem tej grupy fitofagów jest Cameraria ohridella, czyli szrotówek kasztanowcowiaczek, 
występujący na kasztanowcu białym.

2. Teren obserwacji

Teren obserwacji obejmował obszary zieleni miejskiej Rzeszowa, w skład której wcho-
dziły parki i ogrody publiczne, zieleń przyuliczna oraz prywatne ogrody przydomowe. Ga-
tunki będące przedmiotem niniejszej publikacji ustalono na podstawie lustracji roślin oraz 
odłowów entomologicznych z wykorzystaniem pułapek barwnych i świetlnych.

3. Wyniki i ich omówienie

Na obecność w drzewostanie parkowym Rzeszowa fitofagów, które mogą powodować 
znaczne problemy w utrzymaniu stanu fitosanitarnego, zwrócono uwagę już wcześniej1.

W tabeli 1 przedstawiono nowe informacje o gatunkach inwazyjnych owadów, zaobser-
wowanych na terenie miasta w latach 1990-2014.

1 Z.W. Czerniakowski, T. Olbrycht. Szkodniki drzew w zabytkowych parkach Rzeszowa, „Zesz. Nauk. 
PTIE i PTG w Rzeszowie”, 7, 2006. s. 13-18; Z.W. Czerniakowski, Factors determing a phytosani-
tary condytion of the urban greenery, [w:] Kostecka J., Kaniuczak J. (red.), Practical applications of 
environmental research, Rzeszów 2012, s. 379-386.
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T a b e l a  1

Rośliny żywicielskie i rodzaje uszkodzeń powodowanych przez gatunki inwazyjne stwierdzone 
na terenie Rzeszowa

Lp. Gatunek Rośliny żywicielskie Rodzaj uszkodzeń / 
Sposób żerowania

1 Cameraria ohridella (Deschka & Dimić) Kasztanowiec biały 
Aesculus hippocastanum L. Miny w liściach

2 Phyllonorycter issikii (Kumata 1963) Lipy 
Tilia sp. Miny w liściach

3 P. robiniella (Clemens 1859) Robinia akacjowa 
Robinia pseudoacacia L. Miny w liściach

4 P. platani (Staudinger 1870) Platany 
Platanus sp. Miny w liściach

5 Corythucha ciliata (Say 1832) Platany 
Platanus sp. Wysysanie soków z liści

6 Leptoglossus occidentalis (Heidemann 
1910) Drzewa i krzewy iglaste Wysysanie soków z igieł 

i szyszek

W okresie obserwacji najliczniej reprezentowaną grupę owadów inwazyjnych stanowiły 
motyle z rodziny kibitnikowatych (Lepidoptera: Gracillariidae). Najbardziej znanym przed-
stawicielem tej rodziny jest szrotówek kasztanowcowiaczek Cameraria ohridella Deschka & 
Dimić, który na terenie Rzeszowa pojawił się na przełomie XX i XXI w.2 Obecnie spotykany 
jest we wszystkich miejscach, gdzie rosną kasztanowce białe, a uszkodzenia liści powodo-
wane przez jego gąsienice w znaczący sposób pogarszają estetykę drzew.

Szrotówek japoński Phyllonorycter issikii (Kumata 1963), zwany również szrotówkiem 
lipowiaczkiem, występuje w Rzeszowie od końca lat 90. XX w. Występowanie tego gatunku 
na terenie miasta ma charakter wyspowy3, a uszkodzenia liści lip drobnolistnych obserwo-
wane były m.in. w parku w dzielnicy Zalesie oraz w parku przy szpitalu na ul. Rycerskiej. 
Przeprowadzone obserwacje wskazują na to, że może powodować wyraźne obniżenie deko-
racyjności drzew parkowych (il. 1).

Szrotówek robiniaczek P. robiniella (Clemens 1859) pojawił się w Rzeszowie na począt-
ku XXI w.4 Miny na liściach robinii akacjowej stwierdzono jak do tej pory tylko na jednym 
stanowisku – w parku przy szpitalu na ul. Rycerskiej.

Niepokojące wyniki obserwacji dotyczą platanów, drzew rzadko spotykanych zarówno 
w zieleni miejskiej Rzeszowa, jak i innych miast Podkarpacia. Od kilkunastu lat na liściach 
tych drzew obserwuje się miny wygryzane przez gąsienice szrotówka platanowcowiaczka 
P. platani (Staudinger 1870). Szkodnik występuje obecnie na większości rzeszowskich pla-
tanów, rosnących zarówno w centrum miasta (Park Solidarności i platan przy ul. Zamkowej), 

2 Z. Głowaciński, H. Okarma, J. Pawłowski, W. Solarz, Gatunki obce w faunie Polski. I. Przegląd 
i ocena stanu, Kraków 2011.

3 Na lokalne znaczenie tego gatunku wskazuje T. Jaworski, Szrotówek lipowiaczek Phyllonotycter 
issikii (Kumata 1963) w Polsce, „Leśne Prace Badawcze”, Vol. 70(1), 2009, s. 89-91.

4 Z. Głowaciński, H. Okarma, J. Pawłowski, W. Solarz, op. cit.
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jak i na przedmieściach (parki w dzielnicach Miłocin, Słocina i Zalesie), przy czym poraże-
nie liści przez gąsienice P. platani jest, jak do tej pory, niewielkie5.

Nowo stwierdzonym na terenie Rzeszowa, potencjalnie niebezpiecznym szkodnikiem 
platanów, jest prześwietlik platanowy Corythucha ciliata (Say 1832), pluskwiak z rodziny 
prześwietlikowatych (Hemiptera: Heteroptera: Tingidae). Dwa stanowiska tego gatunku od-
naleziono zimą bieżącego roku w efekcie badań nad fauną zimującą pod korą platanów. Kil-
kadziesiąt osobników stwierdzono pod korą największego rzeszowskiego platana, rosnącego 
przy ul. Zamkowej (il. 2), a na pojedyncze imago natrafiono w Parku Solidarności.

Warto zaznaczyć, że C. ciliata wykazany został w naszym kraju zaledwie 5 lat temu we 
Wrocławiu6. Bardzo szybkie rozprzestrzenianie się tego pluskwiaka potwierdza jego wysoki 
potencjał migracyjny7.

W stolicy Podkarpacia zanotowano także pojawienie się wtyka amerykańskiego Lepto-
glossus occidentalis (Heidemann 1910), dużego pluskwiaka z rodziny wtykowatych (Hemip-
tera: Heteroptera: Coreidae) (il. 3), znanego w Polsce od 2007 r.8 W Rzeszowie pierwszego 
osobnika odłowiono 12 listopada 2010 r. w budynku mieszkalnym w dzielnicy Zalesie. Dwa 
kolejne wtyki zebrano ze ścian tego samego budynku w dniach 21 lutego i 20 październi-
ka 2014 r. 29 września 2014 r. omawiany pluskwiak znaleziony został również na Osiedlu 
Mieszka I9. Zarówno wymienione wyżej informacje o miejscach obserwacji wtyka, jak i opu-
blikowane już wcześniej doniesienie o jego występowaniu w Rzeszowie10 pozwalają sądzić, 
że gatunek ten zdążył osiedlić się na terenie miasta w sposób trwały.

Przeprowadzone obserwacje pozwalają stwierdzić, iż wymienione gatunki „nowych” in-
wazyjnych fitofagów preferują starsze osobniki drzew, często zasiedlając zabytkowe parki. 
Ich żerowanie wpływa na estetykę drzewostanu, przy czym w znacznie mniejszym stopniu 
niż się to dzieje w przypadku powszechnie znanego szrotówka kasztanowcowiaczka. Naj-
większe obawy, w przypadku dalszego rozwoju populacji, budzić może prześwietlik pla-
tanowy Corythucha ciliata, którego intensywne żerowanie doprowadzić może do bardzo 
znacznego zniszczenia aparatu asymilacyjnego platanów.

5 Przeprowadzone badania potwierdzają wyniki wcześniejszych obserwacji. H. Sefrova, Phyllonoryc-
ter platani (Staudinger) – a review of its dispersal history in Europe (Lepidoptera, Gracillariidae), 
“Acta Univ. Agric. Silvic. Mendel. Brun.”, 49(5), 2001, s. 71-76; R. Frankowski, Populacja szrotów-
ka platanowcowiaczka (Phyllonotycter platani) na liściach platanów klonolistnych Szczecina w la-
tach 2005-2007, „Progr. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin”, 50(3), 2010, s. 1236-1240.

6 B. Lis, Corythucha ciliata (Say 1832) (Hemiptera: Heteroptera: Tingidae) – gatunek pluskwiaka 
nowy dla fauny Polski, “Opole Scientific Society Nature Journal”, No 42, 2009, s. 119-122.

7 A. Gloc, B. Lis, Analiza potencjału migracyjnego gatunków prześwietlikowatych (Hemiptera: Hete-
roptera: Tingidae) występujących w Polsce, „Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica”, Vol. 3. Opole 
2011. s. 37-53.

8 J.A. Lis, B. Lis, J. Gubernator, Will the invasive western conifer seed bug Leptoglossus occidentalis 
Heidemann (Hemiptera: Heteroptera: Coreidae) seize all of Europe?, “Zootaxa”, 1740, 2008, s. 66-68.

9 Z.W. Czerniakowski, T. Olbrycht, materiały niepublikowane.
10 D.J. Ziaja, A. Rakowiecka, Nowe stanowiska Leptoglossus occidentalis Heidemann (Hemiptera: He-

teroptera: Coreidae) w Polsce, „Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica”, Vol. 7, 2013, s. 5-8.
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1. Introduction

Parks and historic gardens as being created partially natural and partially cultural 
are constantly subject to various pressures and threats. Part of them may be defined as 
“general” threats, that is, such as ones which always occur, irrespectively of the time, 
value of the object, situation on geographic or political map and which result from the 
specificity of historic gardens. In spite of natural “raw material”, they all are created and 
“artificially” maintained objects, the existence of which is permanently dependent on 
human hands. The species composition, arrangement, esthetic values require constant, 
continuous and systematic care and its lack leads to unavoidable degradation or even 
complete decay. Part of the discussed threats may be called as “event-type” threats, 
i.e. being independent of the moment of history and type of park; they often include 
calamities, disasters etc. The general threats may be opposed to the “cultural-economic” 
dangers which are strictly related to the specified stage of social development and are 
specific of the mentioned stage and result from the constantly proceeding social and cul-
tural changes, or from the technological and economical development (contamination of 
environment, pressure from building sector, changes in styles and fashions, varying level 
of cultural awareness of society).

The presented paper is an attempt at comparing the most important threats which were 
observed and described during the eighties and the nineties of the 20th century and the con-
temporary situation. Scientific publications and personal observation by the author consti-
tutes the basis for the following conclusions and syntheses.

2. The threats, as occurring and identified in the eighties of the 20th century

The initial point for considerations regarding the changes of threats to parks and his-
toric gardens which have occurred during the past 25 years came from the publication of 
Longin Majdecki (1993) where we find the chapter entitled Symptoms of degradation of 
gardens and types of conservation work. It concerns de facto the reasons for destruction of 
the objects composed of green areas and not the image of the destruction. The presented 
material is a development of the subchapter Reasons for destruction of historic gardens, 
as being published earlier in the 2nd edition of History of garden art (Majdecki 1978). 
Even the preliminary reading of both the cited texts shows that the author analyzed the 
problem thoroughly; it was undoubtedly based upon his own observations and experience. 
Both publications were separated by the period of more than ten years during which the 
author supplemented the earlier outlined problems, made their presentation more detailed 
and grouped their reasons. The earlier version contained six distinguished types of threats, 
including a short discussion. It included also such causes of destruction of garden tissue 
as the effect of time, lack of conservator’s care, change of natural conditions, changes 
in artistic directions, defective management and calamities (system of threats cited after 
Majdecki). In the second publication, the list of threats was considerably extended, by 
up to twenty two items. It is significant that the mentioned reasons were classified into 
three main groups; the division was partially based upon the criterion of location of their 
source, so they were divided into external and internal ones; the third group included the 
reasons having a general nature (being not subject to the above indicated criterion).
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The list of general reasons, i.e. those which are independent of the time and place (they 
may occur unexpectedly, most frequently independently from human activity) has been ex-
tended in a small degree. The earlier mentioned reasons such as destructive effect of time 
on historic vegetal substance1 and park architectonic-constructional elements, calamities, 
caused by effect of basic elements and wars, changes in artistic directions2 have been sup-
plemented with a completely new threat – “development of conservation theory”. Actually, 
it is not a sufficiently univocal presentation of the problem as the progress in development 
of conservation theory and practice is not, per se, a threat although the evolution of conser-
vation activity and methods for the protection of relics were, especially in older times, the 
reasons for much of the destruction and loss (especially in situation of stylistic accumulation 
of historic objects under restoration); on the contrary, the lack of knowledge of theory and 
backgrounds for conservation work have constituted a basic threat.

The second group of threats included the reasons being specified as external ones, i.e. 
such threats, the source of which is found outside the borders of the monuments. Majdecki 
perceived such threats especially in great-scale industrial contamination of the environment3 
and in the changes, occurring in the method of utilizing the territories. He stressed especially 
the meaning of the changes, affecting the loss of landscape values, due to territories being ad-
jacent to the historic objects and by this (directly or indirectly) – the closure of old openings 
and loss of viewing possibilities; he emphasized also a negative effect of the introduction of 
disharmonious elements into space of historical panoramas, being unfit in respect of form, 
scale or function in relation to former and historic method of their management4 (Ill. 1).

The last group of threats to the value of historic parks and gardens covers the threats, the 
source of which is situated within their borders; therefore, they have been called internal rea-
sons. It is a very wide group of factors, leading to destruction of the gardens. There has been 
distinguished twelve reasons, i.e. more than half of those, listed by the author. We should men-
tion that it is the group with distinctly outlined internal division into the reasons, the source of 
which consists in the errors on the decision-making –designing level, and the reasons, resulting 
from the improper method of utilizing the territory. The first sub-group includes defects of 
implementation (choice of materials not adjusted to habitat conditions), excessive intensity of 

1 It concerns first of all natural process of passing away; growth, maturation and dying off, character-
istic of all living organisms and the related succession.

2 The mentioned changes concern first of all the existing and varying fashions, and by this, the occur-
ring threats to older objects which may seem to be unattractive at the given moment due to their “old 
fashioned” nature. It is the problem which appears also in the context of binding legislation as ac-
cording to the provisions of The Law on protection of historic objects and on care of historic objects, 
it is required to have a long time distance (i.e. recognizing the object as a creation of the past epoch) 
in order to recognize the object as the historic one and by this, to cover it with legal protection.

3 We will find here such elements, constituting a threat to the historic values of park objects such as air 
contamination, water contamination and drawbacks of water management; first of all decline of the 
level of ground waters (Majdecki 1993). As compared to the earlier elaboration (Majdecki 1978), we 
may see that apart from the changes in natural conditions, the remaining threats were not perceived 
by the author.

4 The discussed problem was discussed in three successive items: effect of economic activity (chang-
es in the destination of agricultural land with the aim to utilize it for non-agricultural, industrial 
purposes), development of municipal infrastructure and conditions of local spatial management 
– natural changes, changes in landscape context, lack of adaptation of the scale of new objects 
(Majdecki 1993).
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utilization, defective management (bad decisions when choosing new functions for the object 
under adaptation of management having a wasteful character), secondary divisions of the prop-
erty (different users, artificial spatial and functional divisions of the former spatial unit). The 
second group includes the reasons of threats, resulting from inappropriate care and maintenance 
of the object – lack of conservator’s care (lack of appropriate operations which support artificial 
vegetal composition, existing only due to human intervention), contamination of water and soil, 
changes in soil conditions and water relations, improper utilization of the territory surrounding 
trees, biotic threats and harm caused by erosion.

3. Contemporary threats and their reasons

Protection and conservation of historic garden objects by Majdecki was published more 
than 20 years ago. A lot of things have changed since then, the political system has also 
changed and consequently, legal situations and economic conditions, as well. Unfortunately, 
new types of threats to historic green areas have emerged. From among earlier identified 
threats, the distribution of accents, or intensity of their incidence as well as the importance 
have been also subjected to changes. Due to their unchangeable nature, the “general” reasons 
have remained; on the other hand, the social-economic realities have also changed, there-
fore, the range of threats from the “culture-economic” group has been changed. It should 
be mentioned that in respect to their systematics, as elaborated by Majdecki, the author of 
the presented paper suggests to exclude the general threats which result from the changes in 
artistic trends and lack of respect for conservation standards and principles because they are 
directly related to the cultural-social changes.

At present, the errors in financing conservation and maintenance work constitute one of 
major threats to parks and gardens, including especially the historic objects which due to 
their specificity are more sensitive than their contemporary equivalents. Mistakes and draw-
backs appear at each stage of the process, beginning from the preparatory stage5 which often 
becomes a superficial analysis of commonly known source materials, which often cannot be 
defined as conservation studies6. It may be mentioned that the bad quality of the prepared ma-
terial for analyses and design work could be caused by few reasons – lack of knowledge of the 

5 Theoretical backgrounds for correct conservation procedures result, inter alia, from binding legal acts 
(especially from the Law on protection of monuments and care of monuments, dated 23 July 2003, with 
later amendments) and adopted international documents (International Card of Historic Gardens – the 
so-called Firenze Card). The mentioned documents specify, inter alia, the range of indispensable oper-
ations and sequence of proceeding when undertaking conservation work. Unfortunately, in practice, we 
deal – as early as in the preliminary stage, i.e. formulation of conservation recommendations – with the 
insufficient recognition of the object what, in consequence, may lead to pseudo-historic creations, being 
unacceptable for historic objects and by this, to “adulteration” of history and loss of true values of the 
object (the problem was more precisely discussed by Stachańczyk 2010).

6 The conservation studies are understood as: gathering of complete knowledge on the object, using the 
research workshop of humanistic, natural and technical sciences and specialist conservation work, 
with the preference for the non-destructive methods. The mentioned studies are aimed at identifica-
tion of the object, recognition of history and function, performance of formal and stylistic analysis, 
recognition of symbolic, importance and values (past and present), recognition and documentation of 
technical construction, used materials and employed technologies, eventual transformations, deter-
mination of preservation state and formulation of conservator’s diagnosis (Rouba 2008).
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specificity of the work what is most frequently connected with a low level of the appropriate 
education or/and vocational experience; lack of financial means allowing reliable searches 
for source materials, or limited period of time for their implementation. All of the mentioned 
factors often result from the adopted method for the performer of the design work – public 
tenders and here, especially due to common domination of one criterion: minimization of 
costs. The successive consequence of binding tender procedure is universally observed as 
giving up or meaningful limitation of author’s supervision of the project’s implementation. 
Various types of design errors are further committed; they result often from bad decisions of 
the objects adaptation – which endanger its authenticity and widely understood integrity of 
the object (esthetic and technical) as well as from a wish of excessive unsuitable decoration 
of the site e.g. via introduction of embellishments in a form of trees and shrubs of different 
colors and species7. Good adaptations utilize elements of modernization in a moderate way, 
revealing the concern for preservation of historic substance. New function of the object must 
consider its nature, qualities of materials and specificities of the whole structure and to main-
tain the most important properties (essence) deciding on the individuality, unrepeatability of 
the object and determining its value. The design errors include also divergence from histori-
cal traditions in respect of material choice, including the vegetal ones. Such procedures stand 
obviously in contradiction with the obligatory principles of conservation procedures.

The date of performing the work or/and time of the project’s implementation, as being 
appointed by financial institutions is another threat, connected with the way of financing the un-
dertaking. Additional funds, as obtained by self-governing organizations or individual investors 
(most frequently within the frames of the EU funds) are undoubtedly a great chance granted 
to each object but they may also become a road to destruction and a threat to its authenticity. 
The conditions which have to be satisfied by investors, including the time of the complete uti-
lization of the funds, do not consider the necessity of dividing the work into stages. We should 
remember that “revalorization is not a single-season investment (…), it must last for few years. 
It is a process and not a single act” (Stachańczyk 2010). The best known example in recent 
years, where such errors were committed, includes the implementation of the project for re-
valorization of the Krasiński Garden in Warsaw where, in spite of the earlier provisions on the 
application of the stages during the work, the decision on one-stage renovation of the park was 
undertaken due to financial pressure. Acting in a hurry helped neither in social reception of the 
discussed work, nor in professional assessment of value of particular elements of the park. It is 
worth to mentioning the problem of ignoring other natural values of the park apart from vegetal 
ones and the lack of reliable recognition of value of the trees and shrubs in the park. Similarly, 
the tree clearance in old, neglected parks should be carried out in many stages. It happens often 
that in the sake of treatment of the territory from self-sown trees which are concentrated in the 
park, the removal of a great number of the growing trees is suggested8.

7 The example of such procedure was described inter alia by K. Rostański, referring to the project of 
revalorization of the surrounding of hunting lodge in Promnice, being adapted into hotel where many 
blooming shrubs and hedges were introduced to the object, having a character of forest hunting seat 
(Rostański 1998).

8 One of such examples is the territory in Łowicz which was adapted into the public park. Within the limits of 
the present Park Błonie, 1144 trees were found in 2008; the authors of the project anticipated a single cutting 
out of 486 trees (almost half of them). According to the comment to the earlier project of tree management, 
such procedure might have a negative effect on the remaining trees and shrubs (apart from social and psycho-
logical consequences): “it should be remembered that removal of the trees from the territory of park should 
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Another threat, first of all, to the vegetal layer of parks, includes incorrectly conducted care op-
erations and errors in implementation/performance, as committed during the run of conservation 
work. Once, the complete abandonment of care operations (due to lack of financial means) was 
the greatest threat to the park’s value; it resulted in slow fading away of the park’s composition 
and deformation of its elements. At present, we may observe more frequently the consequences 
of incorrect care of the plants what results in their deformation and in extreme situations – in the 
dying of old trees. One of the examples of such procedures includes Park in Żelazowa Wola. Since 
the period of 2008-2010 when a combined conservation work was conducted at the discussed 
territory (and the mistakes were committed), we have observed the gradual dying of old trees9. In 
this case, the incorrect implementation of work (lack of imagination, knowledge, perhaps also an 
attempt to save money) which caused the dying off and later loss of valuable trees and moreover, 
in the park which once played an important role in the arboretum (Ill. 2).

Regarding the territories of historic parks, where the old trees are the main component of 
the plant composition, the modernization work still becomes the frequent reason for the deteri-
oration of their health state; it includes also rebuilding of communication system (changes and 
supplementations of the network of roads and parking places, exchange of their surface) and the 
modernization of the park infrastructure (supplementation and installation of the lights in the 
park, construction of irrigation installations). The attempts to improve the comfort of utilization 
and increase the possibilities of the object, which are ill-considered or ill-conducted, lead often 
to destruction of root systems of the trees and can be the reason for dying of plants10.

Development of road infrastructure also becomes a reason for destruction of other his-
toric element of landscape such as alleys. For the sake of the safety of road users, beautiful 
alleys, ageless signs of the culture and the spirit of the site are too frequently cut out.

“For centuries, stagnation, neglect and lack of the means for repair work and investment have 
constituted a threat to the residences, surrounding parks and gardens and farm premises. During 
the nineties of the 20th century, it was revealed that the spontaneous economic development in the 

be conducted successively during few years. Such solution is justified mainly by natural aspects. Sudden and 
radical exposure of the trees which will remain at the territory may lead to many disturbances in their growth, 
including drying off and appearance of scalding wounds on the stems (Borowski 2008).

9 In 2013, the Fryderyk Chopin National Institute (the present user of the park) ordered the performance 
of expertise in order to indicate the reasons for deterioration of the state of the trees. On the grounds 
of the preliminary observations and analyses, many reasons for dying of the trees were excluded e.g. 
incidence of fungal and bacterial diseases, physiological diseases or lowering of ground waters. Further 
observations showed that the reasons should be searched in physical changes of soil properties, and in 
particular – lowering of the level of ground (from several cm to 70 cm), with the use of material of the 
high density and considerable increase of the level of soil humidity (application of the irrigating instal-
lations): “The conclusion, which indicates to bringing of the layer of clay (silt) material as the cause of 
dying of the trees, is also supported by the observation concerning the species which were not affected 
by the discussed dying off. The riverside trees such as Caucasian wingnut (Pterocarya fraxinifolia) or 
Chinese redwood (Metasequoia glyptostroboides) although are living at the same area as dying oaks 
and spruces, do not reveal any symptoms of weakening. Both the mentioned species, although derive 
from completely different geographic regions, they are adapted to periodical coverage of upper layer of 
soils by river silts” (Borowski 2013). The preliminary diagnosis concerning the reasons for dying of the 
trees in the park in Żelazowa Wola has been confirmed by the detailed examination of the soil.

10 See also: B. Fortuna-Antoszkiewicz, J. Łukaszkiewicz, The selected aspects of the effect of technical 
work on the state of trees in historic parks, “Annuals of Polish Dendrology Society”, no. 60, Warsaw 
2012, pp. 77-83.
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surrounding of the historic objects could be equally dangerous. We understood a tremendous invest-
ment pressure on their value, giving a chance to their strengthening or bringing a new wave of threats 
with dynamic characteristics” (Jaskanis, Szpanowski 2008). The discussed phenomenon may result 
in destruction of the surrounding historic assembly, often constituting its old integral part; to-day, in 
consequence of post-war appropriations of land and divisions of property and the territories, being 
found simultaneously in many hands. Under such situation, it is easy to trigger a conflict of interests 
– “a conflict between the public’s good and the striving of numerous groups to fulfill their own inter-
est” (Jaskanis, Szpanowski 2008). Parks, gardens and green areas, being found in the centers of cities 
as support of natural environment are dominated by the elements of the urban tissue and are subject 
to a very strong pressure by the building and construction sector (urban building pressure); they 
are often unusually attractive sites for building. In the situation when they are legally recognized as 
historic places, they seldom become the subject of interest of developers in Polish conditions; more 
frequently, within the frames of the so-called revitalization and modernization, they are transformed 
into very intensively utilized parks, with over invested, excessively developed functions (most fre-
quently, they become playgrounds and cafeterias). It is also a symptom of urbane pressure. The legal 
status of the site is also important. In case of private property, the infringement of significant values 
of the park value takes place more often whereas it happens more seldom in the cases when a given 
territory belongs to public property11. The situation is different when the protection covers “only” 
single trees; we meet then the situation of “literal” approach to protection of the tree-object – it is 
reflected in the designing of buildings too close to such object and sometimes, even surrounding 
historic trees, within the minimal distance; it is an obvious threat to life and growth of the tree.

A completely different problem is connected with the “excess “of legal protection, i.e. overlapping 
of different protection forms on the same area which are referred to natural values as well as cultural 
ones. Such situations often lead to conflict of interests. Parks are a part of culture, the duration of which 
is determined by systematic care, keeping the plants and their compositions in the intentional scale 
and order – such is the perception of parks which are covered by virtue of the Act on protection of 
monuments and care of monuments. On the other hand, the purpose of nature protection is to maintain 
and restore the natural equilibrium. The above mentioned situation represents two extreme approaches 
which are difficult to reconcile. We have some objects of the discussed type within the territory of the 
capital city of Warsaw itself – the Park in Morysin12 and the Natoliński Park13 are the most distinct and 

11 The reasons for such situation are different but one of the major ones includes over-interpretation of 
the property right which always leads to implementation of author’s “creations” of private investors, 
expressing their own ambitions and tastes which do not always agree with the adopted principles and 
conservation theories.

12 Park in Morysin was enrolled in the Register of Historic Objects in 1973 (registration no. 6401); in 
1994 it was included into the borders of Monument of History (Ordinance of the President of the 
Republic of Poland, dated September, 8, 1994 on recognition as monument of history of Warsaw – 
historical assembly of the City together with the Royal | Tract and Wilanów residence; Monitor of Po-
land of 1994, no 50, item 423); two years later, in 1996 (Ordinance of the Minister of Environmental 
Protection, Natural Resources and Forestry, dated 14 June 1996, M.P. no 42, item 409), the Park was 
recognized as nature reserve established with the aim “to preserve – due to scientific, didactic and 
historical reasons – a fragment of the Vistula river valley together with the preserved part of riverside 
forests, with numerous historic trees and abundant fauna and flora”.

13 Eastern part of the Natoliński Park, under the name of Natoliński Forest, was recognized as reserve of 
nature in 1991 (Ordinance of the Minister of Environmental protection, Natural Resources and For-
estry, dated October 9, 1991, No 38 item 273) and since 1965, it has been protected as historic object 
via the entry in the register of Historic Objects (registration number 647/1-647/12 dated 1.07.1965).



48

best known examples (Ill. 3). The greatest problem consists in maintaining historic objects located in 
the territory of established reserves of nature, making them available to the society and preventing the 
complete loss of elements of park composition (Szpanowski 2006).

Conflict between the protection of natural and cultural values may occur also in the case 
when the attempts are undertaken with the aim to restore historical openings and landscape 
links. The trees become the subject of dispute; they are often self-sown trees of large size.

4. Summing up

When analyzing the contemporary threats to values of historic parks, we should notice the 
distinctly new problems which are connected, first of all, with financing of conservation work, 
with urban building pressure, quite large freedom of decision-making by private investors in 
respect to the adopted design solutions, lack of sensitivity of the users of parks and replacement 
of conservation knowledge and principles by ill-understood principles of economy. It has been 
revealed that lack of financial means as well as their excess may become a threat to the correct 
existence of parks and the excessively developed sense of property right may cause a threat to 
their historic value. Similarly, “excess of protection” may lead to conflict of interests; due to dif-
ferent goals and priorities of different forms of protection, established for the same area, it may 
become a source of threat to historic object. At present, the discussed issues constitute the key 
problems; they are significant as they are new and incompletely recognized and the effective 
methods for counteracting the discussed threats have yet to be developed.

Ill. 1. English-Chinese Garden of the Park in Wilanów – sight 
opening from under the Chinese summer house towards the 
Roman Bridge. Destructive effect which was caused by the 
changes in the way and utilization of the neighbouring territories 
(photo by J. Dudek-Klimiuk 2015)

Il. 1. Ogród angielsko-chiński Parku w Wilanowie – otwarcie wi-
dokowe spod Altany Chińskiej w kierunku Mostu Rzymskiego. 
Destrukcyjny wpływ, jaki niosą zmiany w sposobie użytkowania 
sąsiadujących z założeniem terenów (fot. J. Dudek-Klimiuk 2015)
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Ill. 2. Park in Żelazowa Wola. Root system of spruce around which 
the level of soil has considerably risen during the run of conservation 
work; which has caused dying of the tree (photo by J. Borowski 2012)

Il. 2. Park w Żelazowej Woli. System korzeniowy świerka, wokół któ-
rego w trakcie prac konserwatorskich znacząco podniesiono poziom 
gleby, co spowodowało obumarcie drzewa (fot. J. Borowski 2012)

Ill. 3. Fading away of the park composition at lower part of the Natoliński Park – protection of natural 
and cultural values: a) Natolin; oil painting by Christian Breslauer (1847); © Copyright by Wilczyński 
Krzysztof, the collection of the National Museum in Warsaw; b) The main park interior, status in 2008 
(photo by J. Dudek-Klimiuk)

Il. 3. Zatarcie kompozycji parkowej w dolnej części Parku Natolińskiego – ochrona walorów 
przyrodniczych i kulturowych: a) Natolin, obraz olejny Christiana Breslauera (1852); © Krzysztof 
Wilczyński, Muzeum Narodowe w Warszawie (nr inw. MP 5132 MNW); b) Główne wnętrze parkowe 
(fot. J. Dudek-Klimiuk 2008)

a)                                                                                      b)
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1. Wprowadzenie

Parki i ogrody zabytkowe, jako twory po części – natury, a po części – kultury, stale 
podlegają różnorakim presjom i zagrożeniom. Część z nich możemy określić jako zagro-
żenia „ogólne”, czyli takie, które występują zawsze, niezależnie od czasu, wartości obiek-
tu, usytuowania na mapie geograficznej czy politycznej, a wynikają ze specyfiki zabytków 
ogrodowych. Wszystkie bowiem, pomimo naturalnego tworzywa, są obiektami powstałymi 
i utrzymywanymi „sztucznie”, których byt trwale zależy od „ręki ludzkiej”. Skład gatunko-
wy, kompozycja, walory estetyczne – wymagają ustawicznej, ciągłej i systematycznej pie-
lęgnacji, a jej brak prowadzi do nieuchronnej degradacji parku, a nawet do jego całkowitej 
zagłady. Część tych zagrożeń to zagrożenia „punktowe”, czyli niezależne od momentu histo-
rycznego i rodzaju parku; często mają charakter zdarzenia (klęski, katastrofy). Zagrożenia 
ogólne można z kolei przeciwstawić innym – „kulturowo-gospodarczym”, które są ściśle 
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związane z określonym etapem rozwoju społecznego, często nawet ten etap charakteryzują, 
a wynikają ze stale postępujących zmian społecznych i kulturowych czy też z rozwoju tech-
niki oraz gospodarki (zanieczyszczenia środowiska, presji budowlanej, zmiany stylów i mód, 
zmieniającego się poziomu świadomości kulturowej społeczeństwa).

Artykuł jest próbą porównania najważniejszych zagrożeń, jakie obserwowano i opisywa-
no na przełomie lat 80. i 90. XX w., ze stanem współczesnym. Za podstawę dla wniosków 
i syntez służyły publikacje naukowe oraz własne obserwacje autorki.

2. Zagrożenia występujące i zidentyfikowane w latach 80. XX w.

Punktem wyjścia do rozważań nad zmianami zagrożeń dla parków i ogrodów zabytkowych, 
jakie nastąpiły w ostatnich 25 latach, jest publikacja Longina Majdeckiego (1993), w której 
znajdziemy rozdział Przejawy zniszczeń ogrodów i rodzaje działań konserwatorskich. Doty-
czy on de facto przyczyn zniszczeń obiektów komponowanej zieleni, a nie obrazu zniszczeń. 
Przedstawiony tam materiał jest rozwinięciem wcześniej publikowanego w drugim wydaniu 
Historii sztuki ogrodowej podrozdziału Przyczyny niszczenia ogrodów zabytkowych (Majdecki 
1978). Już wstępna lektura obydwu tekstów pokazuje, iż autor poddał ten problem wnikliwej 
analizie, opartej niewątpliwie na własnych obserwacjach i doświadczeniu. Obydwie publika-
cje dzieli ponad dekada, w czasie której autor uzupełnił wstępnie zarysowane problemy, ich 
przedstawienie uszczegółowił, a przyczyny pogrupował. Wcześniejsza wersja zawierała sześć 
wyróżnionych typów zagrożeń, z niewielkim, krótkim ich omówieniem. Znalazły się tu ta-
kie przyczyny zniszczeń tkanki ogrodowej jak działanie czasu, brak opieki konserwatorskiej, 
zmiany warunków naturalnych, zmiany kierunków artystycznych, wadliwa gospodarka oraz 
klęski losowe (układ zagrożeń cytuję za Majdeckim). W drugiej publikacji lista zagrożeń zosta-
ła znacząco rozszerzona do dwudziestu dwóch pozycji. Istotne jest to, iż przyczyny te zostały 
podzielone na trzy główne zbiory, podział oparto częściowo na kryterium lokalizacji ich źródła, 
a zatem podzielono je na: zewnętrzne i wewnętrzne, oraz wyróżniono przyczyny o charakterze 
ogólnym (niepodlegające powyżej wskazanemu kryterium).

Wykaz przyczyn ogólnych, czyli tych, których występowanie jest niezależne od czasu 
i miejsca (mogą zdarzyć się nieoczekiwanie, najczęściej niezależnie od działań ludzkich), 
został poszerzony w niewielkim stopniu. Do wcześniej już wymienionych, takich jak de-
strukcyjne działanie czasu na roślinną substancję zabytkową1 oraz parkowe elementy ar-
chitektoniczno-budowlane, klęski losowe spowodowane działaniem żywiołów oraz wojen, 
zmiany kierunków artystycznych2, dodano tu zupełnie nowe zagrożenie – „rozwój teorii kon-
serwatorskiej”. W istocie rzeczy nie jest to dostatecznie jednoznaczne postawienie problemu, 
bo przecież to nie sam postęp w rozwoju teorii i praktyk konserwatorskich jest zagrożeniem, 
choć niewątpliwie ewolucja działań konserwatorskich i metod ochrony zabytków bywały, 

1 Dotyczy to przede wszystkim naturalnego procesu przemijania, wzrostu, dojrzewania i obumierania, 
charakteryzującego wszystkie żywe organizmy i związaną z tym sukcesję.

2 Zmiany te przede wszystkim dotyczą panujących i zmieniających się mód, a przez to pojawiających 
się zagrożeń dla obiektów starszych, które wydawać się mogą w danym momencie nieatrakcyjne 
ze względu na ich „staromodny” charakter. Jest to problem pojawiający się również w kontekście 
obowiązującego ustawodawstwa, zgodnie bowiem z zapisem Ustawy o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami, wymaga się odpowiednio dużego dystansu czasowego (uznania za dzieło minionej 
epoki), by móc uznać obiekt za zabytkowy, a tym samym objąć go prawną ochroną.
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zwłaszcza dawniej, przyczyną wielu zniszczeń i strat (przede wszystkim w sytuacjach nawar-
stwień stylistycznych restaurowanych obiektów zabytkowych), ale – wręcz przeciwnie – to 
właśnie braki znajomości teorii i podstaw działań konserwatorskich stanowiły i stanowią 
zasadnicze zagrożenie.

W kolejnej grupie zagrożeń znalazły się przyczyny określone jako zewnętrzne, czyli 
takie, których źródło znajduje się poza granicami obiektu zabytkowego. Majdecki widział 
tego rodzaju zagrożenia zwłaszcza w przemysłowym skażeniu środowiska na wielką ska-
lę3 oraz w zmianach zachodzących w sposobie użytkowania terenów. Podkreślał znaczenie 
przede wszystkim tych zmian, które wpływają na utratę walorów krajobrazowych terenów 
sąsiadujących z zabytkowymi założeniami, a przez to (bezpośrednio lub pośrednio) na za-
mykanie dawnych otwarć i utratę powiązań widokowych. Podkreślał również negatywny 
wpływ wprowadzenia elementów dysharmonijnych w przestrzeń historycznych panoram 
oraz powiązań widokowych, niedostosowanych formą, skalą czy też funkcją do dawnego, 
historycznego sposobu ich zagospodarowania4 (il. 1).

Ostatnia grupa zagrożeń dla wartości zabytkowych parków i ogrodów to zagrożenia, 
których źródło jest umiejscowione w jego granicach, dlatego określono je jako przyczyny 
wewnętrzne. Jest to bardzo szeroka grupa czynników prowadzących do niszczenia ogro-
dów. Wyróżniono tu dwanaście przyczyn, to jest ponad połowę przez autora wymienionych. 
Należy zauważyć, iż jest to grupa z wyraźnie zarysowującym się wewnętrznym podziałem 
na przyczyny, których źródło tkwi w błędach na poziomie decyzyjno-projektowym, oraz na 
przyczyny wynikające z niewłaściwego sposobu użytkowania terenu. W pierwszej podgru-
pie znajdują się wady realizacyjne (dobór materiałów nieodpowiedni do warunków siedli-
skowych), nadmierna intensywność użytkowania, wadliwa gospodarka (błędne decyzje przy 
wyborze nowych funkcji adaptowanego obiektu czy gospodarka o charakterze rabunkowym), 
wtórne podziały własności (różni użytkownicy, sztuczne podziały przestrzenne i funkcjonal-
ne dawnej jednostki przestrzennej). W drugiej podgrupie wymienić należy te, które wyni-
kają z niewłaściwej pielęgnacji i konserwacji obiektu – brak opieki konserwatorskiej (brak 
odpowiednich zabiegów pielęgnacyjnych, które podtrzymują sztuczną, trwającą tylko dzięki 
ludzkiej interwencji, kompozycję roślinną), zanieczyszczenia wód i gleby, zmiany warun-
ków glebowych i stosunków wodnych, niewłaściwa eksploatacja terenu w otoczeniu drzew, 
zagrożenia biotyczne i szkody erozyjne.

Nadrzędność wartości materialnych nad walorami i aspektami artystycznymi czy – sze-
rzej – kulturowymi, prowadzi zazwyczaj do rabunkowej gospodarki i dostosowywania obiek-
tu do nowych funkcji bez względu na fizyczne możliwości ich realizacji (bez poszanowania 
zachowanej substancji zabytkowej czy specyfiki obiektu). Brak świadomości i wrażliwości 
społecznej, niedomogi edukacji oraz ekonomiczne – brak funduszy na utrzymanie zabytko-
wych obiektów, a czasem nawet świadome działania, aby świadectwo minionej epoki o innych 

3 Znajdziemy tu takie elementy, zagrażające wartościom zabytkowych obiektów parkowych, jak ska-
żenia powietrza, zanieczyszczenia wód oraz niedomogi gospodarki wodnej, a przede wszystkim spa-
dek poziomu wód gruntowych (Majdecki 1993). W porównaniu z wcześniejszym opracowaniem 
(Majdecki 1978) widać tu, że poza zmianami warunków naturalnych, pozostałych zagrożeń autor 
wcześniej nie widział.

4 Problem ten został ujęty w kolejnych trzech punktach: wpływ działalności gospodarczej (zmiany prze-
znaczenia gruntów rolnych dla ich nierolnego, a zwłaszcza przemysłowego wykorzystania), rozwój in-
frastruktury komunalnej, warunki miejscowego zagospodarowania przestrzennego – zmiany przyrod-
nicze, zmiany kontekstu krajobrazowego, niedostosowanie skali nowych obiektów (Majdecki 1993).
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niż obowiązujące w epoce późniejszej wartościach społeczno-politycznych zatrzeć, wymazać 
z pamięci – są to najczęstsze przyczyny degradacji zabytkowych obiektów tamtych czasów.

3. Współczesne zagrożenia i ich przyczyny

Od czasu ukazania się Ochrony i konserwacji zabytkowych założeń ogrodowych minęło 
20 lat. W tym czasie wiele zmieniło się w naszym otoczeniu, zmienił się ustrój polityczny, 
a co za tym idzie – uwarunkowania prawne i realia gospodarczo-ekonomiczne. Pojawiły 
się niestety również nowe rodzaje zagrożeń dla zabytkowej zieleni. Wśród już wcześniej 
zidentyfikowanych zagrożeń, rozkład akcentów czy intensywność ich występowania, a także 
waga – również uległy zmianom. Przyczyny „ogólne”, ze względu na swój niezmienny cha-
rakter, pozostają aktualne, natomiast, tak jak zmieniają się realia społeczno-ekonomiczne, 
zmienia się też zakres zagrożeń z grupy „kulturowo-gospodarczych”. Warto w tym miejscu 
zaznaczyć, że odnosząc się do ich systematyzacji, opracowanej przez Majdeckiego, propo-
nuję wyłączenie z grupy zagrożeń ogólnych tych, które wynikają ze zmian kierunków arty-
stycznych oraz braku poszanowania norm i zasad konserwatorskich, łączą się one bowiem 
bezpośrednio z przemianami kulturowo-społecznymi.

Obecnie jednym z poważniejszych zagrożeń dla parków i ogrodów, w tym zwłaszcza 
dla obiektów zabytkowych, które ze względu na swoją specyfikę są bardziej wrażliwe niż 
ich współczesne odpowiedniki, są błędy w finansowaniu prac konserwatorskich i pielę-
gnacyjnych. Pomyłki i niedociągnięcia pojawiają się na każdym etapie prowadzenia prac, 
poczynając od etapu przygotowawczego5, który często sprowadza się do pobieżnej analizy 
powszechnie znanych materiałów źródłowych, które nierzadko trudno nazwać badaniami 
konserwatorskimi6. Przy czym zła jakość przygotowanego materiału dla analiz i prac pro-
jektowych może mieć u podstawy kilka przyczyn – brak znajomości specyfiki prac, co naj-
częściej związane jest z niskim poziomem stosownego wykształcenia lub/i doświadczenia 
zawodowego, brak środków finansowych, pozwalających na rzetelną kwerendę materiałów 
źródłowych, czy ograniczony czas na ich realizację. Wszystkie powyższe czynniki wynikają 
często w sposób bezpośredni z przyjętego trybu wyboru wykonawcy prac projektowych – 

5 Podstawy teoretyczne prawidłowego postępowania konserwatorskiego wynikają m.in. z obowiązują-
cych aktów prawnych (w sposób szczególny z Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
z dnia 23 lipca 2003 r. wraz z późn. zm.) oraz przyjętych dokumentów o randze międzynarodowej 
(Międzynarodowa Karta Ogrodów Historycznych – tzw. Karta Florencka). Dokumenty te określają 
m.in. zakres niezbędnych działań i kolejność postępowania przy podejmowaniu prac konserwator-
skich. Niestety, w praktyce dosyć często już na etapie wstępnym – formułowania zaleceń konser-
watorskich – mamy do czynienia z niewystarczającym rozpoznaniem obiektu, co w konsekwencji 
prowadzić może do niedopuszczalnych dla obiektów zabytkowych kreacji pseudohistorycznych, 
a tym samym do „zakłamywania” historii i utraty prawdziwych wartości obiektu (szerzej przedsta-
wia problem Stachańczyk 2010).

6 Badania konserwatorskie rozumiane jako: „gromadzenie pełnej wiedzy o obiekcie przy pomocy 
warsztatu badawczego nauk humanistycznych, przyrodniczych, technicznych oraz specjalistycznych 
metod konserwatorskich, z preferencją dla metod nieniszczących. Badania mają na celu identyfika-
cję obiektu, rozpoznanie historii, funkcji, dokonanie analizy formalnej i stylistycznej, rozpoznanie 
symboliki, znaczenia i wartości (przeszłych i obecnych), rozpoznanie i udokumentowanie budowy 
technicznej, użytych materiałów i zastosowanych technologii, ewentualnych przekształceń i nawar-
stwień, określenie stanu zachowania i sformułowanie diagnozy konserwatorskiej” (Rouba 2008).
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przetargów, a tu w sposób szczególny – z powszechnej dominacji jednego kryterium: mini-
malizacji kosztów. Kolejnym skutkiem obowiązującego trybu przetargowego jest powszech-
na rezygnacja lub znaczące ograniczenie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu. Nadal 
popełniane są różnego rodzaju błędy projektowe, które równie często wynikają ze złych 
decyzji o kierunku adaptacji zabytku, zagrażających autentyczności oraz szeroko pojętej 
integralności zabytku (estetycznej i technicznej), jak i  z chęci nadmiernego, nieprzystają-
cego do charakteru miejsca jego przyozdobienia, np. przez wprowadzanie upiększeń w for-
mie pokrojowych i różnobarwnych form odmianowych drzew i krzewów7. Dobre adaptacje 
z umiarem wykorzystują elementy modernizacji w trosce o zachowanie zabytkowej substan-
cji. Nowa funkcja zabytku musi uwzględniać jego charakter, cechy materiałów, właściwo-
ści całej struktury, zachowywać najważniejsze cechy (istotę) decydujące o indywidualności, 
niepowtarzalności i stanowiące o jego wartości. Do błędów projektowych należy również 
zaliczyć odchodzenie od tradycji historycznych w zakresie doborów materiałowych, w tym 
roślinnych. Takie postępowanie stoi w oczywistej sprzeczności z obowiązującymi zasadami 
postępowania konserwatorskiego.

Kolejnym zagrożeniem związanym ze sposobem finansowania jest wyznaczony przez 
instytucje finansujące termin wykonywania prac lub/i czas realizacji projektu. Dodatkowe 
fundusze, pozyskiwane przez samorządy lub indywidualnych inwestorów (najczęściej w ra-
mach funduszy unijnych), są niewątpliwie wielką szansą dla każdego obiektu, ale mogą 
również stać się dla nich drogą ku destrukcji, zagrożeniem ich autentyczności. Warunki, 
jakie inwestor musi spełnić – w tym czas ich całkowitego wykorzystania, nie uwzględniają 
bowiem potrzeby ich etapowania. Należy pamiętać, że „rewaloryzacja nie jest inwestycją 
jednosezonową (…), musi trwać kilka lat. Jest procesem, a nie jednorazowym aktem” (Sta-
chańczyk 2010). Najbardziej znanym przykładem z ostatnich lat, gdzie popełniono tego typu 
błąd, była realizacja projektu rewaloryzacji Ogrodu Krasińskich w Warszawie, przy której, 
mimo wcześniejszych założeń o etapowaniu prac, na skutek finansowej presji podjęto de-
cyzję o jednoaktowej odnowie parku. Pośpiech w realizacji nie pomógł ani w odbiorze spo-
łecznym tych prac, ani w fachowej ocenie wartości poszczególnych jego elementów. Warto 
tu wspomnieć o zignorowaniu innych niż roślinne wartości przyrodniczych parku oraz braku 
rzetelnego rozpoznania wartości rosnących tam drzew i krzewów. Podobnie, wieloetapowo, 
powinno wykonywać się wycinkę w starych, zaniedbanych parkach. Często w imię oczysz-
czania terenu z samosiewów przegęszczających park proponuje się jednorazowe wycięcie 
wielkiej liczby rosnących drzew8.

7 Przykład tego typu postępowania opisuje m.in. K. Rostański, przywołując projekt rewaloryzacji oto-
czenia zameczku myśliwskiego w Promnicach, gdzie do obiektu o charakterze leśnej siedziby my-
śliwskiej, adaptowanej na hotel, niesłusznie wprowadzono wiele kwitnących krzewów i żywopłotów 
(Rostański 1998).

8 Jednym z takich przykładów może być adaptowany na cele parku publicznego teren w Łowiczu. 
W granicach obecnego Parku Błonie w 2008 r. rosło 1144 drzew, z czego projektanci przewidywali 
jednorazową wycinkę niemal połowy drzewostanu (486 sztuk). Zgodnie z komentarzem do wcze-
śniejszego projektu gospodarki drzewostanem, takie postępowanie mogłoby mieć negatywne skutki 
dla pozostawionych drzew i krzewów (poza skutkami społecznymi i psychologicznymi): „należy 
pamiętać, że usuwanie drzew z terenu parku winno odbywać się sukcesywnie w ciągu kilku lat. 
Za takim rozwiązaniem przemawiają głównie względy przyrodnicze. Nagłe i radykalne odsłonięcie 
drzew, które pozostaną na terenie może doprowadzić do wielu zaburzeń w ich wzroście, wliczając 
w to przesychanie i pojawianie się ran oparzelinowych na pniach” (Borowski 2008).



55

Innym zagrożeniem, przede wszystkim dla warstwy roślinnej parków, są źle prowadzone 
prace pielęgnacyjne oraz błędy realizacyjno-wykonawcze, popełniane w trakcie prac konser-
watorskich. Dawniej najczęstszym zagrożeniem dla wartości parku było całkowite zaniechanie 
prac pielęgnacyjnych (ze względu na brak środków finansowych), co skutkowało powolnym 
zacieraniem kompozycji parku oraz zniekształceniami jego elementów. Obecnie znacznie czę-
ściej możemy obserwować efekty źle prowadzonej pielęgnacji roślin, co skutkuje ich defor-
macją, a w skrajnych sytuacjach obumieraniem, zwłaszcza w przypadku starych drzew. Jed-
nym z przykładów, gdzie popełniono tego typu błędy, jest Park w Żelazowej Woli. Od czasu 
przeprowadzenia na jego terenie w latach 2008-2010 kompleksowych prac konserwatorskich, 
obserwujemy stopniowe zamieranie starych drzew9. W tym przypadku zagrożeniem dla za-
bytkowego parku okazały się niewłaściwie prowadzone prace realizacyjne (brak wyobraźni, 
wiedzy, być może również próba oszczędności), które spowodowały zamieranie i późniejszą 
utratę cennych drzew i to w parku, który pełnił niegdyś rolę arboretum (il. 2).

Na terenach zabytkowych parków, gdzie głównym elementem kompozycji roślinnej są 
wiekowe drzewa, nadal częstą przyczyną pogarszania się ich stanu zdrowotnego są prace 
modernizacyjne, w tym często przebudowa układu komunikacyjnego (zmiany i uzupełnienia 
sieci dróg i parkingów, wymiana ich nawierzchni) oraz modernizacje infrastruktury parko-
wej (uzupełnianie i zakładanie oświetlenia parku, budowa instalacji nawadniających). Próby 
podniesienia komfortu użytkowania oraz zwiększenia dostępności obiektu, nieprzemyślane 
czy źle przeprowadzone, często prowadzą do niszczenia systemu korzeniowego drzew i są 
przyczyną obumierania roślin10.

Rozwój infrastruktury drogowej bywa również przyczyną niszczenia innych zabytko-
wych elementów krajobrazu, jakimi są aleje. W imię dbałości o bezpieczeństwo użytkowni-
ków dróg nader często wycina się piękne aleje, ponadczasowe znaki kultury i ducha miejsca.

„Przez dziesięciolecia zagrożeniem dla rezydencji, towarzyszących im parków i ogrodów 
oraz zabudowań folwarcznych była stagnacja, zaniedbanie i brak środków na remonty i in-
westycje. W toku lat 90. XX w. okazało się, że równie niebezpieczny może być żywiołowy 
rozwój gospodarczy w otoczeniu zabytków, rozumiany jako ogromna presja inwestycyjna na 
ich wartości, dająca szansę na ich wzmocnienie lub niosąca nową falę zagrożeń o dynamicznej 

9 W 2013 r., w celu wskazania przyczyn pogarszania się stanu drzew, Narodowy Instytut Fryderyka 
Chopina (obecny użytkownik parku) zlecił wykonanie ekspertyzy. Na podstawie wstępnych obser-
wacji i analiz wykluczono wiele przyczyn zamierania drzew, w tym występowanie chorób grzy-
bowych i bakteryjnych, choroby fizjologiczne czy obniżenie wód gruntowych. Dalsze obserwacje 
wskazywały, że przyczyn należy poszukiwać w zmianach fizycznych właściwości gleb, a zwłaszcza 
podwyższeniu poziomu gruntu (od kilkunastu do 70 cm), przy użyciu materiału o dużej spoistości 
(gęstości), oraz w znacznym podwyższeniu wilgotności gleby (zastosowanie instalacji nawadniają-
cych teren): „Za wnioskiem, który jako przyczynę zamierania drzew, wskazuje nawiezienie warstwy 
materiału ilastego, przemawia też spostrzeżenie dotyczące gatunków, których nie dotknęło zamie-
ranie. Drzewa łęgowe, takie jak skrzydłorzech kaukaski (Pterocarya fraxinifolia) czy metasekwoja 
chińska (Metasequoia glyptostroboides), choć rosną w parku na tym samym obszarze co zamierające 
dęby i świerki, nie wykazują wyraźnych oznak osłabienia. Oba te gatunki, choć pochodzą z zupełnie 
innych rejonów geograficznych, przystosowane są do okresowego pokrycia wierzchniej warstwy 
gleb przez namuły rzeczne” (Borowski 2013). Wstępna diagnoza dotycząca przyczyn zamierania 
drzew w parku w Żelazowej Woli została potwierdzona przez szczegółowe badania gleby.

10 Patrz również: B. Fortuna-Antoszkiewicz, J. Łukaszkiewicz, Wybrane aspekty oddziaływania prac 
technicznych na kondycję drzew w parkach zabytkowych, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Dendro-
logicznego”, nr 60, Warszawa 2012, s. 77-83.
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charakterystyce” (Jaskanis, Szpanowski 2008). Efektem tego zjawiska może być niszczenie 
otoczenia zabytkowego zespołu, często dawnej integralnej jego części, a dzisiaj, w wyniku po-
wojennych przywłaszczeń oraz podziałów własności, terenów znajdujących się jednocześnie 
w wielu różnych rękach. Nietrudno wówczas o konflikt interesów – „konflikt pomiędzy do-
brem publicznym a dążeniem licznych grup własnego interesu” (Jaskanis, Szpanowski 2008). 
Parki, ogrody i zieleńce, znajdujące się w centrach miast jako ostoje naturalnego środowiska, są 
zdominowane przez elementy tkanki urbanistycznej i podlegają bardzo silnej presji budowlanej 
(urbanistycznej). Często są to tereny niezwykle atrakcyjne dla zabudowy. W sytuacji, gdy są 
one uznane prawnie za zabytkowe, w naszych realiach rzadko stają się obiektem zainteresowa-
nia deweloperów. Znacznie częściej, w ramach tzw. rewitalizacji i modernizacji, przekształcane 
są w parki bardzo intensywnie zagospodarowane, o przeinwestowanych, nadmiernie rozbudo-
wanych funkcjach (najczęściej są to place zabaw i kawiarnie). Jest to jednak również przejaw 
presji urbanistycznej. Nie bez znaczenia jest status prawny terenu. Znacznie częściej do na-
ruszania istotnych wartości parku dochodzi wszak w przypadku własności prywatnej, znacz-
nie rzadziej zaś, gdy teren jest własnością publiczną11. Inaczej wygląda sytuacja, gdy objęte 
ochroną są „jedynie” pojedyncze drzewa, wówczas bardzo często spotykamy się z „literalnym” 
podejściem do ochrony obiektu-drzewa, czego przejawem jest projektowanie budynków tuż 
obok, a czasem wręcz otaczających, zabytkowe drzewa, z zachowaniem jedynie minimalnego 
dystansu, co stanowi oczywiste zagrożenie dla życia i wzrostu drzewa.

Zupełnie innym problemem jest „nadmiar” opieki prawnej – nakładanie się na jednym 
obszarze różnych form ochrony, które dotyczą zarówno wartości przyrodniczych, jak i kultu-
rowych. Taka sytuacja prowadzi z reguły do konfliktu interesów. Park to dzieło kultury, któ-
rego trwanie warunkowane jest systematyczną pielęgnacją, utrzymującą rośliny i ich kom-
pozycje w zamierzonej skali i porządku – tak postrzegają park osoby obejmujące go ochroną 
z mocy Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Celem ochrony przyrody jest 
natomiast utrzymanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej, a czasem wręcz przyzwo-
lenie na bieg naturalnej sukcesji. To dwa skrajne stanowiska, które trudno pogodzić. Na 
terenie samej tylko Warszawy mamy kilka tego typu obiektów – Park w Morysinie12 i Park 
Natoliński13 to najbardziej wyraziste i najlepiej znane tego przykłady (il. 3). Największym 

11 Przyczyny takiego stanu są różne, ale jedną z poważniejszych jest nadinterpretacja prawa własności, 
która prowadzi do realizacji autorskich „kreacji” prywatnych inwestorów, wyrażających ich własne 
ambicje i gusta, które nie zawsze idą w parze z przyjętymi zasadami i teoriami konserwatorskimi.

12 Park w Morysinie został wpisany do Rejestru Zabytków w 1973 R. (nr rej. 6401), w 1994 r. włączono 
go w granice Pomnika Historii (Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrze-
śnia 1994 r. w sprawie uznania za pomnik historii Warszawy – historyczny zespół miasta z traktem 
królewskim i Wilanowem; Monitor Polski, 1994, Nr 50, poz. 423), a dwa lata później, w 1996 r. 
(Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 czerwca 
1996 r.; Monitor Polski, 1996, Nr 42, poz. 409), uznano Park za rezerwat przyrody, powołany w celu 
„zachowania ze względów naukowych, dydaktycznych i historycznych fragmentu doliny rzeki Wisły 
wraz z zachowaną resztką lasów łęgowych z licznymi drzewami pomnikowymi oraz bogatą fauną 
i florą”. Od lat trwają rozmowy i konsultacje pomiędzy RDOŚ a Muzeum Pałacu Jana III Sobieskie-
go nad Planem Ochrony Rezerwatu Morysin, który to może stać się rozwiązaniem tego problemu. 
Niestety, rozmowy te nadal są bezowocne.

13 Wschodnia część Parku Natolińskiego, pod nazwą Las Natoliński, została uznana za rezerwat przy-
rody w 1991 r. (Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 
9 października 1991 r., Nr 38, poz. 273), a od 1965 r. chroniony jest jako zabytek dzięki wpisowi do 
Rejestru Zabytków (nr rej. 647/1-647/12 z 01.07.1965 r.).
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problemem jest utrzymanie zabytkowych obiektów na terenie utworzonych rezerwatów 
przyrody, ich udostępnianie społeczeństwu oraz zapobieżenie całkowitej utracie elementów 
kompozycji parkowej (Szpanowski 2006).

Konflikt pomiędzy ochroną wartości przyrodniczych i kulturowych może wystąpić rów-
nież w przypadku, gdy podejmowane są próby przywrócenia historycznych otwarć i powią-
zań widokowych. Przedmiotem sporu stają się wówczas drzewa, często znaczących rozmia-
rów samosiewy.

4. Podsumowanie

Analizując występujące współcześnie zagrożenia dla wartości parków zabytkowych, na-
leży zauważyć wyraźnie zarysowujące się nowe problemy związane przede wszystkim z fi-
nansowaniem prac konserwatorskich, presją urbanizacyjną, dość dużą swobodą decyzyjną 
prywatnych inwestorów w zakresie przyjętych rozwiązań projektowych, brakiem wrażliwo-
ści użytkowników parków oraz wypieraniem stosowania wiedzy i zasad konserwatorskich 
przez źle pojmowane zasady ekonomii. Okazuje się, że zarówno braki środków finansowych, 
jak i ich nadmiar mogą być zagrożeniem dla prawidłowej egzystencji parku, a nadmiernie 
rozwinięte poczucie prawa własności może sprowadzać zagrożenie dla ich historycznych 
wartości. Podobnie „nadmiar ochrony” może prowadzić do konfliktów interesów i ze wzglę-
du na różne cele oraz priorytety różnych form ochrony, ustanowionej dla tego samego ob-
szaru, stać się źródłem zagrożenia dla zabytku. W chwili obecnej są to kluczowe problemy, 
z jakimi przyszło nam się mierzyć, istotne o tyle, że – jako nowe i nie w pełni rozpoznawalne 
zagrożenia – nie doczekały jeszcze skutecznych zasad ich przeciwdziałania – kontrposunięć.
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1. Introduction

Our extensive research activities covered two industrial housing estates affected by the 
vicinity of the Katowice and Kraków metropolitan areas. The location of the Chrzanów estates 
is of strategic importance owing to influences of the two regional cities. Until now, the Na-
tional Spatial Development Concept1 perceived the Katowice and Kraków metropolitan areas 
as separate entities. However, a new proposal indicates a bipolar pattern of the relationships 
between them2. According to the Policy Concept of the National Spatial Development3, the area 
entails potential local centres (nodes of productivity, competition, innovation, and entrepre-
neurship, placed between the two metropolitan areas). That is a zone of promising accelerated 
development and structural transformations, balancing the metropolization processes, of active 
restructuring, and growing concentration of civilization and economic capabilities, competitive 
on European and global scales in the 21st century. Those aspects are also associated with the 
modernization, expansion, and development of the technical infrastructure systems of national 
and international importance. In reference to the prospects designed for the regions, the interest 
in the existing housing estates seem to be important, as well as the interest in their heritage, 
and possibilities of further use. Many housing estates representing high cultural value remain 
presently rather forgotten and neglected. Their capabilities are not used in full, and their public 
spaces and green areas are losing their original compositions.

2. The aim of the research

This paper is intended to describe the workers’ housing estates situated in the town of 
Chrzanów. Particular attention is paid to green areas occurring there and the risks associated 
with their current use.

Owing to the growing criticism of newly constructed housing complexes, people have de-
cided to pay more attention to the heritage of the pre-war housing estates, attracted by their dis-
tinct urban plans and greenery compositions, as well as the accompanying social programmes.

3. The state of the research

The basic topics of this paper are the public spaces of the housing estates in Chrzanów, 
created in the spirit of the Garden City concept4. We have also considered factory housing es-
tates, related to particular businesses, which were developed mainly in the 19th and early 20th 
centuries. The two selected housing estates originate from the twenty-year interwar period. 
They are the “Stella” Estate of the Chrzanów Refractory Material Factory and the “Fablok” 
Estate of the Locomotive Factory. We have also studied the post-war development, since both 

1 Wstępny projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033, Warszawa 2007.
2 B. Podhalański, Budowanie policentryczności regionu metropolitalnego Krakowa i Katowic, „Czaso-

pismo Techniczne”, 5-A/2008, Kraków 2008, p. 76.
3 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2001 r., „Monitor Polski”, No. 26, Item 432.
4 The satellite town concept was created by Ebenezer Howard in England at the end of the 19th century. 

He described it in his original book entitled Tomorrow: A Peaceful Path to Real Reform (1898) and 
its 2nd edition: Garden Cities of Tomorrow (1902).
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housing estates were expanded in several stages after the war. An attempt at a present-day 
evaluation of those complexes requires learning their history, including the post-war history, 
as it has affected the present shape and the condition of the preserved spatial layouts.

As part of the research the following methods were used: observation, photographic doc-
umentation, comparative analysis and case studies.

4. Factory Housing Estates – historical context 

The expansion of medium-sized towns often depended on the development of local industries, 
causing a population influx and increase5. The demand for labour force was growing as the facto-
ries had to maintain proper operation. Factory managers had to consider employing workers from 
outside the towns, and that required the provision of housing stock and social facilities.

The idea of constructing housing estates for workers was initially implemented in En-
gland, followed by France and Germany. It was a response to the deteriorating housing con-
ditions and overpopulation of towns, flooded by people from the countryside in search of 
work. “Catastrophic workers’ housing conditions, repeat outbreaks of epidemics, the needs 
of factory owners, and the principles of production organization, requiring growing numbers 
of well-disciplined workers who did not resort to strikes, increasing social problems and sub-
sequent regulations on housing and the improvement of sanitary conditions forced the factory 
owners to build flats and large housing estates”6. The housing complexes constructed close 
to particular factories also fulfilled the main objectives of the factory owners by assuring the 
increase of productivity and effective labour force management7.

With time, the housing estates were designed with the intention to improve the living 
conditions of their residents. A typical model of a workers’ housing estate was developed. It 
was urbanistically distinguished in many towns with distinct urban plans, often high-quality 
architecture, and well-arranged green areas. The Garden City concept determined by the end 
of the 19th century was a response to the deteriorating housing and living standards. It was 
proposed by Ebenezer Howard. His Garden City was an independent urban unit, immersed in 
greenery and equipped with many public spaces, comfortably connected with the city’s cen-
tre. The Garden City fulfilled various functions and created ordered and harmonious space8. 
According to the definition formulated by the Garden City Association, the intention was to 
attain “a city designed for healthy life and industry; in the size assuring a complete social 
life, but not to large, and surrounded by an agrarian belt”9. Such an independent urban unit 
became an alternative for deteriorating villages and overpopulated metropolitan cities.

The urban complexes of factory housing estates originated in Chrzanów under the influ-
ence of the Garden city concept, although on a smaller scale, implemented in many European 
and Polish cities, in the form of compact housing estates, with specific housing, functional, 
and social programmes.

5 B. Podhalański, op. cit., p. 84.
6 J. Sokołowska-Moskowiak, Idea miasta-ogrodu na przykładach osiedli miast górnośląskich, Wy-

dawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2011, p. 14.
7 Ibidem, p. 11.
8 E.M. Szczęśniak, Miasto ogród jako wzorzec kształtowania ładu przestrzennego, M.A. Thesis, Poli-

technika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii, Warszawa 2012, p. 2.
9 A. Zachariasz, Zieleń jako współczesny czynnik miastotwórczy ze szczególnym uwzględnieniem roli 

parków publicznych, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2006, p. 44.
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5. Selected examples – description

There are three workers’ housing estates, situated within the town limits of Chrzanów 
(Ill. 1). The oldest one was built close to the “Matylda” Coal Mine in 1912-1913. However, 
few houses have remained in the original design of the original complex. For that reason, we 
should rather concentrate on two other housing estates.

The “Fablok” housing estate was constructed in connection with the development of the 
first Polish Steam Locomotive Factory in Chrzanów in 1920. That was a significant project 
which affected the economic, social, and urban development of the town. The factory has 
implemented a number of engineering projects since the 1920’s. The housing estate was 
erected in parallel to the factory development (1921-1924). Two house complexes and the 
associated street network were completed. The facilities were located close to the factory, 
along the Kolonia Fabryczna St. The flats were meant mainly for the administration workers. 
Another complex designed for the workers was erected along the Kolonia Rospontowa St.10 
The modernistic forms of the houses in both complexes included several types, although they 
were quite similar. In that way, new boroughs of the town were established, Rospontowa and 
Fabryczna, which regularly increased their surface areas.

The “Fablok” Factory still owned 46 houses located within the housing estates in the town 
(two pre-war tenement houses) in 197011. Since 1964, the factory owned a worker’s hostel, with 
a library and a community centre, in the pre-war Kolonia Fabryczna. The complex was supple-

10 B. Krasnowolski, Zabytki i wartości kulturowe, [in:] Chrzanów, studia z dziejów miasta, Vol. II, 
Chrzanów współczesny, Part 1, Chrzanów 1999, p. 352.

11 Sz. Świątek, Zarys historii Fabloku, [in:] Fablok w Chrzanowie, Monograph, Collective Work, Edit-
ed by B. Krasnowolski, 2004, p. 47.

Ill. 1. The locations of present-day workers’ housing estates, within the current Chrzanów town limits: 
A – “Stella”, B – “Fablok”, C – town centre (designed by the author)

Il. 1. Lokalizacja osiedli pracowniczych we współczesnych granicach miasta Chrzanów: a) osiedle 
“Stella”, b) osiedle “Fablok”, c) centrum miasta (oprac. K. Elwart)
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mented with a kindergarten (the building has not been preserved in the original condition) and 
a stadium, with sports facilities. Other projects were also associated with the Factory, e.g. an 
elementary school, a vocational school, a nursery, a grocery, and a health clinic12.

Another important housing estate is “Stella” which was erected close to the “Stella” Ce-
ramic Factory in 1929. It is situated in the southern section of Chrzanów. The complex was 
initially composed of four modernist buildings, representing diverse forms. The following were 
commissioned in 1930: three-family house (no. 5), two-family house (no. 2), and the Director’s 
Villa (no. 3). The Dom Kawalerski (no. 1), with two family flats and hotel rooms, was complet-
ed in 1935. A transformer station was converted into two family units (no. 10). A bathhouse, 
locker room, kitchen, and canteen were also added13. In 1949, the “Stella” estate was expanded. 
In 1950, two residential buildings were completed (no. 6 and 7). Later, the Young Metallurgist 
House was built. In 1951-1953, eleven houses were built for the workers of the Chrzanów Fac-
tory14, with a paved road from the factory gate to the Podwale St. in Chrzanów (ca. 3 km). In 
1954, two more houses, a nursery, and a kindergarten were built. Within the next several years, 
three other houses, a pressure tank, and a potable water tank were added. The following shops 
were arranged and commissioned in the “Stella” housing estate: grocery, butcher, restaurant, 
and shoemaker. In 1959, a Culture Centre was built and furnished. It became a very active 
place. The Young Metallurgist House was converted first into the Workers’ Hostel and later into 
Elementary School No. 4. Next, the Workers’ Hostel with 300 beds and a cafeteria were built, 
followed by the Factory Vocational School and the Secondary Vocational School for Working 
Students completed in 1973. Two years later, a dormitory was provided for the students. In 
1977, the construction of a sports field was commenced next to the Workers’ Hostel and the dor-
mitory of the Factory Vocational School. Social facilities and a cafeteria were added in 1978.

It is worth mentioning that those housing estates, in addition to residential buildings, were 
furnished with extensive social facilities which improved the standard of life and created the 
self-sufficiency of such settlement units, regardless of the main town. Large proportions of the 
housing estates were also occupied by green areas located in between the houses, with deco-
rative or utility functions, as well as sports playgrounds. The urban designs of the estates for 
workers displayed particular compositional values owing to their architecture and the presence 
of general-access green areas, with various forms and functions. A special role was played by 
the greenery that improved the appearance and quality of the residents’ life. The 20th century 
green areas accompanying the industrial structures have not been adequately studied15.

6. Research description

6.1. Analysis of the Spatial Composition

The industrial development of Chrzanów affected the urban design of the town. The res-
idential estates accompanying industrial structures constituted satellite colonies in respect of 

12 R. Kałuża, Fablok w życiu Chrzanowa, [in:] Fablok w Chrzanowie…, op. cit., p. 223.
13 S. Szczepanik, Chrzanowskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych, Monograph MCMXXIX – 

MCMLXXIX, Chrzanów 1979, p. 133.
14 Ibidem, p. 134.
15 K. Łakomy, Zieleń XIX-wiecznych górnośląskich miast i ośrodków przemysłowych – zarys problema-

tyki, „Architektura Krajobrazu”, No. 4, 2011, p. 52.
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the old town. Both “Fablok” and “Stella” were compact housing complexes, composed of 
stand-alone buildings integrated with the green areas which were treated as important com-
ponents of the social programme, in accordance with the Garden City concept.

The estates belonging to the “Fablok” Factory were also associated with allotments 
and green patches among the houses. The “Fablok” also owned a sports stadium and tennis 
courts16. A considerable portion of the pre-war structures of the Kolonia Fabryczna estate has 
deteriorated and had to be demolished.

This paper presents an attempt at providing an analysis of the spatial structure of the “Stel-
la” housing estate which represents the Garden City concept in the closest way. In that case, the 
separation of the estate from the town’s centre is a characteristic element, and that allows the 
estate to maintain its “satellite colony” status. Current aerial photographs show a green belt of 
forests surrounding the housing complex and the factory. They are mostly pine woods.

The “Stella” housing estate was constructed in stages. Initially, it was composed of several 
buildings along the Kolonia Fabryczna St., leading to the factory. That complex represented the 
simplest urban design, a street plan. Subsequent projects expanded the plan by the addition of 
17 residential buildings and public utility buildings such as the Cultural Centre, Young Metal-
lurgist’s House, elementary school, kindergarten, and nursery. The plan assumed an expanded 
form, with a geometric shape. The complex was composed of three-level houses, designed in 

16 M. Ornatowski, Historia Towarzystwa Sportowo-Oświatowego „Fablok” do roku 1939, [in:] Dziedzictwo 
kulturowe i przyrodnicze Ziemi Chrzanowskiej. Materiały z sesji popularnonaukowej zorganizowanej 
z okazji 50-lecia Muzeum w Chrzanowie, Muzeum w Chrzanowie, Chrzanów 2011, pp. 197-217.

Ill. 2. Staging of the urban plan development of the “Stella” housing estate in Chrzanów 
(designed by the author 2014)

Il. 2. Etapy rozwoju układu urbanistycznego osiedla “Stella” w Chrzanowie (oprac. 
K. Elwart 2014)
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the Socialist Realism style, and continued the Garden City concept17. We can conclude that the 
“Stella” housing estate was based on a well designed and consistently implemented urban plan.

The green areas of the “Stella” housing estate completed its urban design. Once the estate 
was expanded, the public green areas were placed between the multi-family houses, with green 
decorative yards and utility grounds. The central part of the composition contained a public park, 
sports fields belonging to schools, and tennis courts. Later, another sports playground, with a brick 
surface, was converted into allotments located in the back of the health clinic at the Kolonia St. 
The oldest structures along the Kolonia Fabryczna St. were also supplemented with small adja-
cent gardens composed of decorative plots and the main garden in the back of the building.

The analysis shows that the estate “Stella” presents a high proportion of green areas in the 
urban tissue and is characterized by a rich social program, which adds to the attractiveness of 
the housing unit, which is to a large extent independent of the city.

Presently, the “Stella” housing estate makes an impression of a particularly petrified 
location. The only place concentrating local life and trade is the old building if the Cul-
tural Centre. The stagnation of the district results from the shrinking activities of nearby 

17 B. Krasnowolski, op. cit., p. 353.

Ill. 3. Characteristic compositional elements of public green areas of the “Stella” housing 
estate in Chrzanów: a) arranged public park, b) green yards, c) front gardens from the first 
stage of the estate’s expansion (1930), d) sports playgrounds (designed by the author 2014)

Il. 3. Charakterystyczne elementy kompozycyjne zieleni publicznej osiedla „Stella” 
w Chrzanowie: a) urzadzony park publiczny, b) zielone dziedzińce, c) przedogródki 
budynków mieszkalnych z pierwszej fazy rozwoju osiedla (1930), d) tereny sportowe 
(oprac. K. Elwart 2014)
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Ill. 4. Public park at the “Stella” housing estate in Chrzanów (photo by the author 2014)

Il. 4. Park publiczny na osiedlu “Stella” w Chrzanowie (fot. K. Elwart 2014)

businesses and the shortage of new significant capital investments. There is a playground 
which is part of one of the yards amid multi-family houses. Also the area has undergone 
numerous transformations which resulted in the damage of their stylistic features. The ur-
ban layout is rich in public spaces and greenery but only few citizens can be seen around.

6.2. Analyze of the threats of green areas in “Stella” housing estate

T a b l e  1

Historical forms of greenery

Historical greenery form The rate of composition conversion Threats

Public park Partly converted

– total obliteration of the 
composition 
– deepening of the spatial 
chaos  
– visually obscured 
– the disappearance of the 
composite character of the 
city – the garden 
– mediocrity, boredom 
– decrease of interest in 
public lands

Courtyards Partly converted, new functions added

Frontyards Intended use

Sport areas Existing areas used as intended ,
Partly converted in other form of greenery

Playrground Intended use

School area Converted

Nursery School area Converted

Nursery area Converted

Allotent gardens Intended use
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7. The results of analysis, indications for protection

The “Stella” factory housing estate is distinguished in respect to other housing units in 
Chrzanów by its diversity in both architectural and functional terms. It will be useful to 
provide a detailed analysis describing the factory estates situated in Chrzanów, allowing the 
clear description of their residential values.

This article only indicates the problems associated with post-settlement green areas. In 
the case of the estate “Stella” threats coming from the contemporary use of existing public 
green space are not yet blocking the possibility of restoration of their historic character. It is 
possible to partially reconstitute the composition (manifested in systems of paths, flowerbeds 
and tree stand) on the basis of the available materials and the restoration of greenery forms. 
It is also advisable to enter the new features of green areas in compositional (parking, play-
ground) and provide a more attractive public park situated within the estate.

The main function of the protection measures applicable to the urban design should con-
sist in the preservation and continuation of the present nature and composition of the housing 
estate. A revitalization programme should also be considered. Such a programme is defined 
as a process of spatial, social, and economic transformation of degraded town boroughs, 
contributing to the improvement of the standard of life and of the natural and cultural envi-
ronment conditions, with the reinstatement of the spatial order, economic revival, and recon-
struction of social bonds18.

8. Conclusions

Recently, many large companies were either shut down, or they have considerably re-
duced their operations in Poland. The former factory buildings have changed their owners, 
or have been neglected, without any revitalization projects, or have deteriorated in extreme 
cases. Comprehensive revitalization programmes are required.

In the regions under discussion there are a number of unique structures and historical com-
plexes, or facilities which may become landmarks, remaining unknown, and often isolated 
owing to their poor technical condition19. Many of them are quite interesting since they repre-
sent the early examples of modernism in urban design and architecture. Certain hopes for the 
concentration of attention on the former workers’ housing estates are expressed in the Małopol-
ska Regional Operating Programme20, where revitalisation of degraded areas is one of detailed 
objectives, and that also refers to residential housing. “A desired effect of such activities would 
be to initiate positive economic and social changes on the urban areas, including those which 
declined together with the conclusion or reduction of previous operations by industrial com-
panies, coal mines, or military facilities. (…) Selected areas will be reintroduced into valuable 
urban systems, and the local residents will be protected against social exclusion”21.

18 K. Mazur, Przekształcanie obszarów miejskich (programy rewitalizacji), [in:] Uwarunkowania roz-
woju małych miast, (ed.) K. Heffner, T. Marszał, „Biuletyn”, Vol. 226, Polska Akademia Nauk, Ko-
mitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa 2006, p. 189.

19 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, p. 82.
20 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 – A Project implemented by the 

Marshal’s Office of the Małopolskie Region, with EU funding.
21 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, p. 64.
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Implementation of revitalization projects in the residential areas of Chrzanów will in-
crease the capabilities of that centre, associated with fast formation of a new and positive 
image of the present-day medium-sized town, situated in the Polish southern metropolitan 
belt, between Katowice and Kraków22.

The need of protecting European cultural heritage is well understood. Workers’ housing 
estates constitute parts of the regions’ history and local identity. They also occupy an import-
ant place among industrial structures. Some of such estates have been well protected against 
further deterioration in Poland, others were refurbished, as it was the case of the housing 
estates situated along the Technological Landmark Trail of the Silesian Region23. However, 
the majority of such facilities are losing the battle of survival not only with time. We have an 
impression that in Poland we still fail to appreciate the unused potentials of factory housing 
estates. Due to the need of the revitalization of forgotten post-industrial housing estates it 
is worth to remember what the Charter of the New Urbanism24 says: “physical solutions by 
themselves will not solve social and economic problems, but neither can economic vitality, 
community stability, and environmental health be sustained without a coherent and support-
ive physical framework”.
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1. Wprowadzenie

Przedmiotem szerszych badań są osiedla przemysłowe, będące pod wpływem dwóch 
aglomeracji: katowickiej i krakowskiej. Lokalizacja ta jest strategiczna ze względu na bliskie 
położenie stolic obydwu województw. Dotychczas w Koncepcji Zagospodarowania Prze-
strzennego Kraju1 metropolie katowicka i krakowska postrzegane są jako odrębne organizmy, 
zarysowuje się jednak koncepcja bipolarnego rozpatrywania ich wzajemnych relacji2. Zgod-
nie z Koncepcją Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju3 jest to teren obejmujący 
zasięg potencjalnego bieguna polaryzacji (węzła efektywności, konkurencyjności, innowa-
cji i przedsiębiorczości, w polu dwubiegunowego połączenia ośrodków), potencjalnego pa-
sma przyspieszonego rozwoju i strefy przyspieszonych przekształceń strukturalnych – rów-

1 Wstępny projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033, Warszawa 2007.
2 B. Podhalański, Budowanie policentryczności regionu metropolitalnego Krakowa i Katowic, „Czaso-

pismo Techniczne”, 5-A/2008, Kraków 2008, s. 76.
3 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2001 r., Monitor Polski, 2001, Nr 26, poz. 432.
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noważenia metropolizacji, aktywnej restrukturyzacji, a także narastającej koncentracji 
potencjału cywilizacyjno-ekonomicznego, konkurencyjnego w skali gospodarki europejskiej  
i światowej XXI w. Wiąże się z tym również modernizacja, rozbudowa i budowa systemu 
infrastruktury technicznej o znaczeniu krajowym i międzynarodowym.

W związku ze wspomnianymi prognozami dla regionu ważne wydaje się zainteresowanie 
istniejącymi już terenami mieszkaniowymi, ich dziedzictwem i możliwościami wykorzysta-
nia. Wiele wartościowych osiedli o wysokich walorach kulturowych pozostaje zapomnia-
nych i zaniedbanych. Ich potencjał nie jest wykorzystywany, a przestrzenie publiczne i tere-
ny zieleni zatracają swoją kompozycję.

2. Cel badań

Niniejszy artykuł ma na celu przeprowadzenie próby oceny współczesnego stanu założeń 
urbanistycznych osiedli poprzemysłowych, zlokalizowanych na terenie miasta Chrzanów. 
Szczególną uwagę zwraca się na tereny zieleni tam występujące oraz zagrożenia związane 
z ich obecnym użytkowaniem.

W związku z narastającą krytyką nowo realizowanych zespołów mieszkaniowych zrodzi-
ła się chęć zwrócenia uwagi na dziedzictwo, jakie kryją przedwojenne osiedla, na ich czytel-
ną urbanistykę i kompozycję zieleni, a także program socjalny im towarzyszący. Artykuł ma 
zatem również na celu wskazanie wartości, jakie kryją w sobie wybrane osiedla.

3. Stan badań

Przedmiotem badań poruszonych w artykule jest przestrzeń publiczna osiedli w Chrzano-
wie, tworzonych w duchu idei miasta-ogrodu4. Rozważano też osiedla patronackie towarzy-
szące przemysłowi, które powstały przede wszystkim w XIX oraz na początku XX w. Dwa 
opisane przykłady pochodzą z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Są to: kolonia 
„Stella” przy Chrzanowskich Zakładach Materiałów Ogniotrwałych i kolonia przy Fabryce 
Lokomotyw „Fablok”. Badano również okres po II wojnie światowej, ponieważ osiedla te 
rozwijały się i powstawały w kilku etapach. Próba współczesnej oceny tych osiedli wymaga-
ła zapoznania się z ich historią, również powojenną, która miała wpływ na ich obecny kształt 
i stan zachowania układów przestrzennych.

W ramach metod badawczych zastosowano takie techniki jak: wizja terenowa, obserwa-
cja, dokumentacja fotograficzna, analiza porównawcza oraz studia przypadku.

4. Osiedla przyfabryczne – kontekst historyczny

Rozkwit średnich miast uzależniony był często od dynamicznie rozwijającego się w nich 
przemysłu, powodującego również zwiększenie zaludnienia5. Rosło zapotrzebowanie na siłę 

4 Idea miasta satelitarnego stworzona została przez Ebenezera Howarda pod koniec XIX w. w Anglii. 
Opisał ją w książce Tomorrow: A Peaceful Path to Real Reform (1898) i jej drugim wydaniu Garden 
Cities of Tomorrow (1902).

5 B. Podhalański, op. cit., s. 84.
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roboczą, aby utrzymać właściwe funkcjonowanie zakładów przemysłowych. Zaczęto brać 
pod uwagę zatrudnianie pracowników spoza miasta, co wiązało się z zapewnieniem im bazy 
mieszkalnej i socjalnej.

Idea budowy osiedli robotniczych zrodziła się początkowo w Anglii, a później we Francji 
i w Niemczech. Była odpowiedzią na pogarszające się warunki mieszkalne i przeludnienie 
miast, do których napływała duża liczba ludności wiejskiej w poszukiwaniu pracy. „Kata-
strofalne warunki mieszkaniowe robotników, powtarzające się wybuchy epidemii, potrzeby 
ówczesnych fabrykantów oraz zasady organizacji produkcji wymagającej coraz większej 
liczby zdyscyplinowanych, a nie strajkujących robotników spowodowały, że narastający pro-
blem społeczny oraz kolejno pojawiające się ustawy, dotyczące mieszkalnictwa i poprawy 
warunków sanitarnych, zmusiły fabrykantów do budowy mieszkań, a później całych osiedli 
robotniczych”6. Zespoły zabudowy mieszkaniowej, budowane w pobliżu zakładów przemy-
słowych, realizowały nadrzędne cele właścicieli. Miały zapewnić m.in. wzrost wydajności 
produkcji oraz bardziej efektywne zarządzanie siłą roboczą7.

Z czasem osiedla te zaczęto projektować z myślą o polepszeniu warunków życia mieszka-
jących tam robotników. Wykształcił się wtedy charakterystyczny typ osiedla przeznaczonego 
dla pracowników, który wyróżniał się w urbanistyce wielu miast klarownym rozplanowa-
niem, często wysokiej jakości architekturą i urządzonymi terenami zieleni. Zrodzona pod ko-
niec XIX w. „idea miasta-ogrodu” była odpowiedzią na pogarszające się warunki mieszkania 
i życia. Autorem tej idei był Ebenezer Howard. Przedstawione przez niego miasto-ogród to, 
zatopiona w zieleni i wyposażona w dużą ilość przestrzeni publicznych, niezależna jednost-
ka miejska, dogodnie połączoną z miastem centralnym. Spełniające różne funkcje miasto-
-ogród tworzyło przestrzeń uporządkowaną i harmonijną8. Zgodnie z definicją, sformułowa-
ną przez Towarzystwo Miast Ogrodów, było to: „miasto zaprojektowane dla zdrowego życia 
i przemysłu; w wielkości zapewniającej pełnię życia społecznego, ale nie większej, otoczone 
rolniczym pierścieniem”9. Taka samodzielna jednostka mieszkaniowa była alternatywą dla 
upadających wsi i przeludnionych metropolii.

Zespoły urbanistyczne osiedli przyfabrycznych w Chrzanowie powstawały pod wpły-
wem koncepcji miasta-ogrodu. Jednak w wersji o mniejszej skali, którą realizowano w wielu 
europejskich i polskich miastach w postaci niewielkich zespołów mieszkaniowych o okre-
ślonym programie mieszkaniowym, funkcjonalnym i społecznym.

5. Wybrane przykłady – charakterystyka

W granicach miasta Chrzanów znajdują się trzy osiedla pracownicze (il. 1). Najstarsze 
wybudowano przy kopalni „Matylda” w latach 1912-1913. Z tego zespołu zachowało się 
jednak niewiele domów w stanie bliskim pierwotnemu. Warto jednak zwrócić uwagę na po-
zostałe dwa osiedla.

6 J. Sokołowska-Moskowiak, „Idea miasta-ogrodu” na przykładach osiedli miast górnośląskich, Wy-
dawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2011, s. 14.

7 Ibidem, s. 11.
8 E.M. Szczęśniak, Miasto-ogród jako wzorzec kształtowania ładu przestrzennego, praca magisterska, 

Politechnika Warszawska, Warszawa 2012, s. 2.
9 A. Zachariasz, Zieleń jako współczesny czynnik miastotwórczy ze szczególnym uwzględnieniem roli 

parków publicznych, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2006, s. 44.



72

Osiedle „Fablok” powstało w związku z budową w Chrzanowie pierwszej w Polsce Fabryki 
Lokomotyw w 1920 r. Było to znaczące przedsięwzięcie, mające wpływ na ekonomiczny, społecz-
ny, a także urbanistyczny rozwój miasta. Zakład prowadził liczne inwestycje budowlane już od lat 
20. XX w. Do budowy osiedla przystąpiono równolegle z budową zakładu (1921-1924). Powstały 
dwa kompleksy budynków oraz związana z nimi sieć uliczna. Obiekty zlokalizowane w sąsiedz-
twie fabryki, przy ul. Kolonia Fabryczna, przeznaczone zostały przede wszystkim dla urzędników. 
Nowszy kompleks, przy ul. Kolonia Rospontowa, wybudowano dla robotników10. Modernistyczne 
formy domów w obydwu zespołach prezentowały kilka powtarzających się typów i zachowane 
były w tym samym stylu architektonicznym. W ten sposób powstały nowe dzielnice miasta – Ro-
spontowa, Fabryczna, które systematycznie zwiększały swoją powierzchnię.

Zakład „Fablok” w 1970 r. był właścicielem 46 budynków mieszkalnych, położonych na 
terenach osiedli przyzakładowych i w mieście (dwie przedwojenne kamienice)11. Od 1964 r. 
fabryka posiadała hotel robotniczy z punktem bibliotecznym i świetlicą na terenie przed-
wojennej Kolonii Fabrycznej. Założenie to zostało uzupełnione o przedszkole (budynek nie 
zachował się w stanie pierwotnym) oraz stadion z kompleksem sportowym. Związane z za-
kładem były też inne inwestycje, w postaci: szkół (podstawowa i zasadnicza zawodowa), 
żłobka, spółdzielni spożywczej, ośrodka zdrowia12.

Kolejny ważny zespół mieszkaniowy to osiedle pracownicze „Stella”, które powstało 
w 1929 r. przy Zakładach Ceramicznych Stella S.A. Usytuowane jest w południowej części 
miasta Chrzanowa. Składało się początkowo z czterech modernistycznych budynków o zróż-
nicowanych formach i programach. Były to oddane w 1930 r.: dom trzyrodzinny (nr 5), dom 
dwurodzinny (nr 2), Willa Dyrektora (nr 3) oraz oddany w 1935 r. Dom Kawalerski (nr 1) 
z dwoma mieszkaniami rodzinnymi i pokojami hotelowymi. Przebudowano również na dwa 
rodzinne pomieszczenia mieszkalne wnętrze transformatora (nr 10). Oddano do użytku łaźnię, 
szatnię, kuchnię i kantynę13. W 1949 r. osiedle „Stella” zostało rozbudowane. W 1950 r. po-
wstały dwa budynki mieszkalne (nr 6 i 7). Oddano do użytku Dom Młodego Hutnika.

W latach 1951-1953 wybudowano dla załogi zakładów 11 budynków mieszkalnych14, a od 
bramy zakładu do ulicy Podwale w Chrzanowie (ok. 3 km) – drogę asfaltową. W 1954 r. wy-
budowano kolejne dwa budynki mieszkalne, żłobek oraz przedszkole. W ciągu kolejnych lat 
powstały jeszcze 3 obiekty mieszkalne, hydrofornia i zbiornik wody konsumpcyjnej. W osiedlu 
„Stella” urządzono i oddano do użytku: sklepy spożywczy i mięsny, a także bar i placówkę usług 
szewskich. W 1959 r. wybudowano i wyposażono Dom Kultury, który prężnie funkcjonował. 
Dom Młodego Hutnika zamieniono na Hotel Robotniczy, a później na Szkołę Podstawową nr 4. 
Następnie powstał hotel robotniczy z 300 miejscami i stołówką, a w 1973 r. Przyzakładowa Za-
sadnicza Szkoła Zawodowa oraz Średnie Studium Zawodowe dla Pracujących. Dwa lata później 
uczniom szkoły przekazano internat. W 1977 r. rozpoczęto budowę boiska obok hotelu robotni-
czego i internatu Przyzakładowej ZSZ, a w 1978 r. obiektów socjalnych, w tym jadłodajni.

10 B. Krasnowolski, Zabytki i wartości kulturowe, [w:] Chrzanów. Studia z dziejów miasta, t. II: Chrza-
nów współczesny cz. 1, Chrzanów 1999, s. 352.

11 Sz. Świątek, Zarys historii Fabloku, [w:] Fablok w Chrzanowie. Monografia, praca zbiorowa pod 
red. B. Krasnowolskiego, Poznań 2004, s. 47.

12 R. Kałuża, Fablok w życiu Chrzanowa, [w:] Fablok w Chrzanowie..., op. cit., s. 223.
13 S. Szczepanik, Chrzanowskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych, Monografia MCMXXIX –  

MCMLXXIX, Chrzanów 1979, s. 133.
14 Ibidem, s. 134.
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Warto zauważyć, że osiedla te poza budynkami mieszkalnymi wyposażone były w bo-
gate zaplecze socjalne. Ułatwiało to życie mieszkańcom oraz stanowiło o samodzielności 
takich jednostek osadniczych, niezależnych często od miasta. Dużą część osiedli zajmo-
wały również tereny zielone o funkcji ozdobnej bądź użytkowej, a także tereny sportowe. 
Układy urbanistyczne opisywanych osiedli robotniczych, dzięki swojej architekturze oraz 
obecności ogólnodostępnych terenów zieleni o różnej formie i funkcji, posiadają duże wa-
lory kompozycyjne. Szczególną rolę pełni tu zieleń, wpływając na podniesienie estetyki 
miejsca oraz poprawę jakości życia mieszkańców. Tereny XX-wiecznej zieleni, towarzy-
szącej ośrodkom o charakterze przemysłowym, stanowią jednak tematykę w niewielkim 
zakresie rozpoznaną15.

6. Opis badań

6.1. Analiza kompozycji przestrzennej

Rozwój przemysłu w Chrzanowie wpłynął na urbanistykę miasta. Towarzyszące fabry-
kom osiedla przemysłowe stanowiły satelitarne względem śródmieścia kolonie. Zarówno 
„Fablok”, jak i „Stella” były zwartymi zespołami, kompozycyjnie złożonymi z wolno stoją-
cych budynków zintegrowanych z zielenią, która – zgodnie z „ideą miasta-ogrodu” – trakto-
wana była jako ważny element programu socjalnego.

Osiedla należące do Zakładu „Fablok” posiadały ogródki działkowe oraz śródblokowe 
tereny zieleni. „Fablok” miał też stadion sportowy i korty tenisowe16. Znaczna część przed-
wojennej zabudowy Kolonii Fabrycznej uległa jednak zniszczeniu lub rozbiórce.

W przypadku osiedla „Stella” wciąż charakterystyczne jest oddalenie od centrum miasta, co 
pozwala na zachowanie statusu „kolonii satelitarnej”. Współczesne fotografie lotnicze pokazu-
ją zielony pierścień lasów, okalający zespół mieszkaniowy i fabrykę. Są to lasy w przewadze 
sosnowe.

Osiedle „Stella” powstawało etapowo (il. 2). Początkowo składało się z zespołu kilku bu-
dynków wzdłuż ul. Kolonia Fabryczna, prowadzącej do zakładu pracy. Zabudowa ta tworzyła 
najprostszy układ urbanistyczny zwany ulicówką. Kolejne rozbudowy powiększyły zespół urba-
nistyczny o 17 budynków mieszkalnych oraz budynki publiczne, takie jak: Dom Kultury, Dom 
Młodego Hutnika, szkoła podstawowa, przedszkole i żłobek. Układ przybrał formę rozbudowa-
ną, a zabudowa – zgeometryzowaną. Kompozycja, złożona z dwupiętrowych domów o socreali-
stycznej architekturze, kontynuowała ideę „miasta-ogrodu”17. Można zatem stwierdzić, że osiedle 
„Stella” było przemyślaną i konsekwentnie realizowaną koncepcją urbanistyczną.

Tereny zieleni osiedla „Stella” dopełniają jego układ urbanistyczny. Na zieleń publiczną 
po rozbudowie osiedla składały się tereny międzyblokowe, gdzie wyróżnić można zielo-
ne dziedzińce o funkcji ozdobnej oraz tereny zieleni o funkcji użytkowej (il. 3). W cen-

15 K. Łakomy, Zieleń XIX-wiecznych górnośląskich miast i ośrodków przemysłowych – zarys problema-
tyki, „Architektura Krajobrazu”, 4/2011, s. 52.

16 M. Ornatowski, Historia Towarzystwa Sportowo-Oświatowego „Fablok” do roku 1939, [w:] Dzie-
dzictwo kulturowe i przyrodnicze Ziemi Chrzanowskiej. Materiały z sesji popularnonaukowej zor-
ganizowanej z okazji 50-lecia Muzeum w Chrzanowie, Muzeum w Chrzanowie, Chrzanów 2011, 
s. 197-217.

17  B. Krasnowolski, op. cit., s. 353.
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trum kompozycji usytuowano park publiczny (il. 4), tereny sportowe, należące do ośrodków 
szkolnych, oraz korty tenisowe. Później boisko o ceglanej nawierzchni z czasem zamienione 
zostało na ogródki działkowe, zlokalizowane na tyłach ośrodka zdrowia przy ul. Kolonia. 
Najstarsza zabudowa wzdłuż ul. Kolonia Fabryczna posiada też niewielkie ogrody przydo-
mowe, składające się z ozdobnego przedogródka oraz właściwego ogrodu użytkowego na 
tyłach budynku.

Z wykonanych analiz wynika, iż osiedle „Stella” prezentuje wysoki udział zieleni w tkan-
ce urbanistycznej oraz cechuje się bogatym programem socjalnym, co stanowi o atrakcyjno-
ści tej jednostki mieszkaniowej, w dużym stopniu niezależnej od miasta.

Obecnie osiedle „Stella” sprawia wrażenie miejsca zaniedbanego i opuszczonego. Na 
jego stagnację wpływa zmniejszenie aktywności pobliskich zakładów pracy oraz brak no-
wych znaczących inwestycji. Jedynym ośrodkiem życia i handlu jest budynek byłego Domu 
Kultury, w którym obecnie zlokalizowany jest dom weselny oraz sklep. Na terenie osiedla 
w ramach jednego z dziedzińców znajduje się plac zabaw. Zlokalizowane na terenie założe-
nia obiekty architektoniczne zostały poddane licznym przekształceniom, takim jak: zmia-
na dachu, termomodernizacje, wymiany okien, co poskutkowało zatarciem cech stylowych 
większości zabudowy. Układ urbanistyczny bogaty jest w przestrzenie publiczne oraz zieleń. 
Mimo to rzadko można natknąć się tu na spacerowiczów.

6.2. Analiza zagrożeń terenów zieleni osiedla Stella

T a b e l a  1

Historyczne formy zieleni i ich zagrożenia. Oprac. K. Elwart 2014

Historyczny 
rodzaj zieleni Stopień przekształcenia kompozycji Zagrożenia

Park publiczny Częściowo przekształcone

– całkowite zatarcie 
kompozycji
– pogłębianie się chaosu 
przestrzennego
– zaburzenie estetyki
– zanik charakteru 
komponowanego miasta-
ogrodu
– nijakość, pospolitość, nuda
– zmniejszenie zainteresowania 
terenami publicznymi 

Dziedzińce – podwórka Częściowo przekształcone, dodanie nowych 
funkcji

Przedogródki Zgodne z przeznaczeniem

Tereny sportowe
Istniejące użytkowane zgodnie 
z przeznaczeniem, część przekształcona 
w inne formy zieleni

Plac zabaw dla dzieci Zgodnie z nową funkcją

Teren przyszkolny Przekształcone

Teren przy przedszkolu Przekształcone

Teren przy żłobku Przekształcone

Ogródki działkowe Zgodne

Ogrody użytkowe Przekształcone
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T a b e l a  2

Formy zieleni zastosowane na terenie osiedla. Oprac. K. Elwart 2014

Formy zieleni Stan zachowania

Szpaler formowany –

Szpaler nieformowany +

Żywopłot +/–

Samotnik –

Rabaty użytkowe +/–

Rabaty ozdobne –

Współcześnie tereny zieleni „Stelli” zostały w dużej mierze przekształcone. Z biegiem 
czasu potrzeby komunikacyjne i nowsze wymagania mieszkaniowe doprowadziły do zmiany 
pierwotnej funkcji terenów i nadania im nowych funkcji. Obecnie zauważyć można następu-
jące problemy związane z przestrzenią publiczną osiedla:
 – brak pielęgnacji, usuwanie drzew, np. owocowych w podwórkach, zanikanie piętra 

pośredniego w parku i rabat, np. przed dawnym Domem Kultury,
 – brak zastępowania wyciętego drzewostanu nowym (klony, świerki, topole),
 – sukcesja naturalna, samosiewy (nieatrakcyjnych gatunków ekspansywnych),
 – budowa parkingów, poszerzanie ulic, budowa nowych chodników, ścieżek,
 – zmiana lub wprowadzanie nowych funkcji i wynikająca z tego likwidacja terenów zieleni,
 – brak zainteresowania społeczności dbałością o tereny zielone.

Ze współczesnego użytkowania terenów osiedla wynikają konkretne zagrożenia, takie 
jak całkowite zatarcie historycznej kompozycji urbanistycznej i zanik charakteru kompono-
wanego miasta-ogrodu. Ponadto przekształcenia tkanki architektonicznej mogą doprowadzić 
do pogłębienia się chaosu przestrzennego i zaburzenia estetyki miejsca. Sprowadza się to do 
nijakości i pospolitości przestrzeni, a tym samym do zmniejszenia zainteresowania społecz-
ności lokalnych terenami publicznymi. Tereny ogrodów oraz przedogródków, mimo że użyt-
kowane, poddawane są również negatywnym działaniom, jak np. wprowadzanie wtórnych 
podziałów czy zmiana ich formy.

7. Wyniki analiz – wskazania dla ochrony

Osiedle patronackie „Stella” wyróżnia się na tle innych jednostek mieszkaniowych 
w Chrzanowie swoim zróżnicowaniem zarówno architektonicznym, jak i funkcjonalnym. 
Przydatne będzie sporządzenie dokładniejszych kart analiz osiedli przyfabrycznych na tere-
nie Chrzanowa, pozwalających na wyraźniejsze ukazanie ich walorów.

Artykuł jedynie sygnalizuje problemy związane z terenami zielonymi osiedli poprzemysło-
wych. W przypadku osiedla „Stella” zagrożenia płynące ze współczesnego użytkowania wystę-
pujących tam zielonych przestrzeni publicznych nie blokują jeszcze możliwości przywrócenia 
ich historycznego charakteru. Możliwe jest częściowe odtworzenie kompozycji (przejawiającej 
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się w układach ścieżek, rabatach, drzewostanie) na podstawie dostępnych materiałów histo-
rycznych oraz przywrócenie form zieleni (szpalery, żywopłoty, rabaty). Wskazane jest również 
wpisanie nowych funkcji terenów zielonych w układ kompozycyjny (parkingi, plac zabaw) 
oraz nadanie większej atrakcyjności parkowi publicznemu znajdującemu się na terenie osiedla.

Główną funkcją ochrony w wymiarze urbanistycznym winno być zachowanie i kontynu-
acja historycznego charakteru i kompozycji osiedla. Należy też podjąć temat rewitalizacji, 
która definiowana jest jako proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych 
w zdegradowanych dzielnicach miast, przyczyniający się do poprawy jakości życia miesz-
kańców, stanu środowiska naturalnego i kulturowego, przywrócenia ładu przestrzennego 
oraz ożywienia gospodarczego i odbudowy więzi społecznych18.

8. Podsumowanie

Osiedla przyfabryczne były zapleczem mieszkaniowym dla zakładów pracy. Obecnie 
w Polsce wiele zakładów przemysłowych zostało zamkniętych albo nie funkcjonują one na 
tak dużą skalę jak dawniej. Budynki osiedli zmieniają właścicieli, nie mają dobrej polityki 
rewitalizacyjnej, a w skrajnych przypadkach popadają w ruinę. Stąd potrzeba kompleksowej 
rewitalizacji.

W regionie znajduje się wiele unikatowych obiektów i zespołów zabytkowych oraz kan-
dydujących do rangi zabytku, które są nieznane, a nawet często odizolowane ze względu 
na zły stan techniczny19. Wiele z nich to niezwykle interesujące obiekty, stanowiące wcze-
sne przykłady modernizmu. Pewne nadzieje na skupienie uwagi na osiedla robotnicze daje 
Małopolski Regionalny Program Operacyjny20, którego jednym z celów szczegółowych 
jest rewitalizacja obszarów zdegradowanych, w tym dotyczących budownictwa mieszka-
niowego. „Pożądanym efektem tych działań jest wywołanie pozytywnych zmian gospo-
darczych i społecznych na obszarach miejskich, w tym tych, które podupadły ze względu 
na prowadzoną tam wcześniej działalność przemysłową, górniczą czy wojskową. (…) Wyse-
lekcjonowane obszary na powrót zostaną włączone do pełnowartościowej substancji urbani-
stycznej, a ich mieszkańcy uchronieni przed zjawiskiem marginalizacji społecznej”21.

Osiedla robotnicze stanowią element historii regionu i tożsamości miejsca oraz zajmują 
ważne miejsce wśród obiektów poprzemysłowych. W Polsce część z nich została zabezpie-
czona przed zniszczeniami, a część zyskała drugie życie, jak stało się w przypadku osiedli na 
Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego22. Większość z nich przegrywa jednak 

18 K. Mazur, Przekształcanie obszarów miejskich (programy rewitalizacji), [w:] Uwarunkowania roz-
woju małych miast, pod red. K. Heffnera i T. Marszała, „Biuletyn”, z. 226, Polska Akademia Nauk, 
Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa 2006, s. 189.

19 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, s. 82
20 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 – projekt realizowany z ramienia 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przy wsparciu funduszy Unii Europejskiej.
21  Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, s. 64
22 Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego – tematyczny szlak turystyczno-kulturowy, łą-

czący obiekty związane z kulturą dziedzictwa przemysłowego województwa śląskiego. W jego skład 
wchodzi 36 obiektów, w tym kilka kolonii robotniczych, m.in. Giszowiec i Nikiszowiec w Katowi-
cach czy Kolonia Robotnicza „Ficinus” w Rudzie Śląskiej-Wirku (http://www.zabytkitechniki.pl/ 
– dostęp: 27.11.2014).
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walkę nie tylko z czasem. Odnosi się wrażenie, że w Polsce wciąż niedoceniany i niewyko-
rzystany pozostaje potencjał osiedli poprzemysłowych. W zaistniałej potrzebie rewitalizacji 
takich założeń warto pamiętać o ideach zawartych w Karcie Nowej Urbanistyki23: „rozwią-
zania przestrzenne same w sobie nie rozstrzygną problemów społecznych i ekonomicznych, 
jednakże żywotność ekonomiczna, stabilizacja społeczna ani zdrowe środowisko naturalne 
nie mogą obejść się bez spójnych i wspomagających je ram przestrzennych”. Podjęcie rewi-
talizacji obszarów osiedlowych w Chrzanowie zwiększy możliwości tego ośrodka, związa-
ne z szybkim kreowaniem nowego pozytywnego wizerunku współczesnego miasta średniej 
wielkości, położonego w południowym paśmie metropolitarnym, pomiędzy Katowicami 
i Krakowem24.

23 http://www.cnu.org/ [dostęp: 27.11.2014].
24 Zgodnie z: Program rewitalizacji centrum Chrzanowa na lata 2008-2014, Urząd Miejski w Chrza-

nowie, s. 115.
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1. Introduction

According to the Thesaurus of the gardening art a botanical garden is “a special type 
of garden created mainly in order to present the widest possible range of species and kinds 
of vegetation for educational purposes”1. Botanical gardens are commonly associated with 
a type of open museum, where different species of plants having the appropriate information 
plaques are presented.

In view of the expansion of the man-made world, depletion of natural resources and 
climate change, botanical gardens, whose main function is to save and preserve endangered 
species of plants, are being faced with increasingly greater challenges and have to live up to 
new social expectations. The traditional image of botanical gardens as contemplative muse-
um facilities which often have important historical value and are associated with a clearly 
defined profile of users (school-age, young or elderly people) seems to be becoming obsolete. 
Lately, an increasing number of botanical gardens have been opening to a broad range of 
users. In order to meet the expectations of these new users’, botanical gardens are changing 
into vibrant cultural and educational centres as well as centres of social life for local com-
munities. Open days as well as workshops and gardening courses for children and adults are 
organised in botanical gardens. Apart from traditional gardens presenting plant collections, 
also community gardens are being established; these are aimed to grow produce or perform 
a therapeutic function. One of the main objectives of the international organisation Botanic 
Garden Conservation International (BGCI) is to increase the social function of botanical gar-
dens2. This shows that a new, clear concept of the functioning of botanical gardens and their 
role in society has been defined.

2. Aim of the research

The aim of this study is to attempt to answer the question as to whether the increase in 
the social role of botanical gardens presents an opportunity or a threat to their functioning.

3. Current state of research

According to the Environmental Protection Act, a botanical garden is a site that has been 
landscaped and developed for the purpose of practicing ex situ conservation and growing 
plants from different climate zones and habitats as well as particular species of plants, and 
with the aim of carrying out research studies as well as for educational purposes3.

The idea of botanical gardens has been known for centuries. There are traces of gardens 
dating to as early as ancient times. However, the first public botanical gardens started to be 
established in Italy during the Renaissance, for example, in Pisa (1534), Florence (1543) and 
Padua (1545), and later also in other European countries, i.e. in Leipzig (1580) and Heidel-
berg (1597). The oldest botanical gardens in Poland date back to 1650. The Botanical Garden 

1 M. Siewniak, A. Mitkowska, Tezaurus sztuki ogrodowej, Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa 
1998, p. 43.

2 BGCI’s website: The global network. http://www.bgci.org/global/5yrplan/.
3 Journal of Laws of 2004 no. 92, item 880, Environmental Protection Act dated 16 April 2004, p. 5.
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of the Jagiellonian University in Cracow is the oldest existing garden of this kind in Poland 
(1783). Among the largest and most famous botanical gardens in contemporary Europe are: 
the Kew gardens in London (which were founded in 1756 and have an area of 120 ha), Ed-
inburgh (about 25 ha), Berlin-Dahlem (42 ha), Gothenburg (150 ha) and Moscow (360 ha).

From the beginning of their existence, the primary objective of botanical gardens has been 
to identify, classify and preserve plants from all over the world. However, certain aspects of 
their functioning have changed over the centuries. In the botanical gardens of the 16th and 17th 
centuries great emphasis was placed on using plants in medicine. The botanical gardens that 
were established at that time were mainly located in schools, research centres and universi-
ties where they were usually connected with the faculties of medicine. They were developed 
based on the examples of medieval herb gardens4. In the 18th century botanical gardens were 
increasingly used as teaching institutions that exhibited selected plant species in accordance 
with the accepted classification of plants. The collections of plants were becoming more 
and more eclectic and varied in the 19th and 20th centuries. Botanical gardens were gradually 
equipped with specialist facilities such as museums, laboratories, libraries, etc.5

Development of gardens towards scientific units of specific specialization and related 
requirements in management and equipment often resulted in creating new gardens at the 
outskirts of the cities regardless of the previous plans.

In Polish gardens education was and still is emphasized very explicitly. An interesting 
example of combining a garden with a museum was the proposition made by Michał Jer-
zy Mniszcha in 1775 concerning the establishment of the Museum Polonicum which had 
planned a botanical garden with herbarium and a room for plant preparations. The proposi-
tion was not fulfilled; however, the idea was partially used in the implementation of botanical 
gardens under the patronage of universities6. Examples include the botanical gardens of uni-
versities in Lvov, Warsaw and Krakow7.

It seems that lately the main function of these gardens has been to raise society’s eco-
logical awareness. Scientists around the world agree that botanical gardens are natural and 
cultural resources of great ecological, scientific and educational value and, as such, these 
gardens are even considered to be a link between people and the natural world.

The organisation Botanic Gardens Conservation International defined the contemporary 
strategic tasks of botanical gardens, for example: creating collections of plants with known, 
documented origins, obtaining complete documentation of plant collections that have been 
imported from their natural habitats, observing and monitoring plant collections, using the 
collected plants to perform scientific research, making gardens available to the public on 
a large scale, publishing materials and disseminating knowledge about gardens, and imple-
menting ex situ conservation projects with respect to endangered and alien species8.

These tasks are consistent with botanical gardens’ functions that are specified in Art. 69, 
para. 1 of the Environmental Protection Act, i.e.

4 L. Majdecki, Historia ogrodów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, p. 181.
5 Ibidem, p. 375.
6 J. Grzonkowska, Botanical gardens as scientifically-elaborated museum collections, “Muzealnic-

two”, 55, 2014, p. 97-106.
7 B. Stępniewska, Tendencje kształtowania zieleni w wiekach XIX i XX w Europie, Oficyna Wydawni-

cza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1996, p. 131.
8 BGCI’s website: Plants for the Planet. http://www.bgci.org/ourwork/.
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• participating in scientific research studies that are aimed to protect naturally existing 
species from extinction;

• providing education about the protection of plant species, including the conservation of 
biological diversity;

• breeding plants that represent endangered species in order to implement ex situ 
preservation projects, and then introducing the plants into the natural environment as part 
of programmes aimed at protecting these species;

• growing plants in conditions that meet their biological needs;
• maintaining breeding documentation9.

Therefore, the activity of botanical gardens in Poland primarily involves performing spe-
cific research and teaching tasks and actively protecting endangered species or species that 
are dying out. Consequently, their social function is mainly based on presenting plant collec-
tions to visitors as well as showing groups of visitors around and disseminating knowledge 
about plants from all over the world.

There are currently 2500 botanical gardens in the world, of which more than 500 are lo-
cated in Western Europe and 200 in North America. According to the register of the General 
Directorate for Environmental Protection, there are currently 38 botanical gardens, arboreta 
and palm houses in Poland10.

4. Description of the research

In order to find the answer to the research question stated in this paper, the functioning 
of two selected botanical gardens, i.e. the Eden Project and San Francisco Botanical Garden, 
was analysed.

5. Research findings – the social function of contemporary botanical gardens

The fact that botanical gardens such as the Eden Project, which was implemented several 
years ago in Cornwall, or the large garden complexes: The New York Botanical Garden, Chi-
cago Botanic Garden or San Francisco Botanical Garden enjoy great popularity undoubtedly 
shows that the image of botanical gardens is changing.

The Eden Project garden was founded on the initiative of the British businessman Tim 
Smith on the site of a former kaolin pit. It has an area of 13 hectares and is divided into: the 
Dry Tropics Biome, Humid Tropics Biome and Outdoor Biome as well as The Core, which 
was built in 2007 and which provides interesting points of view on nature. The construction 
consisting of transparent domes which house plants from different parts of the world and 
which was designed by the British architect Nicholas Grimshaw constitutes the most import-
ant part of the complex. The domes are made of several hundred hexagonal or pentagonal 
semi-transparent plastic “windows” that are permeable to moisture and air. One of the domes, 
i.e. the one that houses the tropics biome, which is 55 metres high and over 200 metres in 
diameter and covers as much as 1.3 hectares in area, is the largest greenhouse in the world. 

9 Journal of Laws of 2004 no. 92, item 880, Environmental Protection Act dated 16 April 2004, p. 63.
10 General Directorate for Environmental Protection’s. http://www.gdos.gov.pl/wykaz-ogrodow-botan-

icznych-w-polsce.
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There are, for example, bamboo and banana trees. The greenhouse that constitutes the dry 
biome has an area of 0.6 ha and is 135 metres in diameter; grapes and olives are grown there, 
among other plants11.

The idea of the Eden Project is innovative in that it has led to turning a botanical garden 
into an interactive, ecological education centre. Passive education was practically replaced 
here by the personal experience of the relationship between plants, the environment, and 
human beings. A huge number of tourists are attracted by the multimedia lecture rooms as 
well as exhibitions, concerts and workshops that are organised for people of all ages, and the 
often provocative way of passing down knowledge. The Eden Project is also a scientific and 
artistic centre which focuses on cooperating with the public and where the contact with the 
users and their involvement in the garden’s activity is a top priority.

The Eden Project is visited by 1.2 million people every year. This project’s great popu-
larity seems to indicate that a new trend in the functioning of botanical gardens has emerged. 
It turns out that these gardens can successfully serve as a main regional tourist attraction 
and a catalyst for tourism growth in a given region. Research shows that 48% of visitors to 
Cornwall report that the Eden Project is the reason of their visit12. Garden tourism is becom-
ing increasingly popular, which means that, as it turns out, gardens have great potential for 
reviving local economies, and the Eden Project is a perfect example of this trend. The market 
research that was conducted in 2003-2005 confirmed that the Eden Project had had a positive 
influence on the regional economy – local business reported an increased turnover (38%), 
a higher revenue (27%) and an improvement in the company’s image (29%)13.

The botanical garden in San Francisco was established much earlier than the Eden Project, 
i.e. in 1890, on John McLaren’s initiative. Due to the specific microclimate (mild temperatures, 
wet winters and dry summers), the conditions for growing the tropical plants of Central and 
South America as well as Southeast Asia are excellent there. More than 8000 different kinds 
of plants from all over the world grow in the area covering 55 acres. The garden consists of 
several thematic zones, such as: the English-style Shakespeare Garden, garden of tree ferns and 
rhododendrons, Strawberry Hill, Japanese Tea Garden, Bison Paddock as well as the Victorian 
Conservatory of Flowers and California Academy of Sciences with a large aquarium, planetar-
ium and natural history museum14. Like the Eden Project, the San Francisco Botanical Garden 
also exemplifies the changes and the new trend in the functioning of botanical gardens. San 
Francisco’s botanical garden shows that the creation of a cosy local community garden increas-
es the social role of gardens (Ill. 1). This can be achieved by incorporating gardens into a whole 
range of programmes (e.g. school gardening, neighbourhood gardening and green youth farms) 
which involve the local community in various events and the everyday functioning of gardens. 
For example, properly trained volunteers conduct tours or workshops for children or assist gar-
deners. One can also do gardening (Saturday drop-in gardening).

In spite of the fact that the social function of the San Francisco Botanical Garden is very 
well developed, both introduction of necessary infrastructure and opening of the garden to 
the different groups of users did not result in any clear adverse changes in the historical and 
natural tissue of the garden. Certainly, it is partly due to the large size of the space and the 

11 The Eden Project’s website: http://www.edenproject.com/visit-us/whats-here.
12 R.W. Benfield, Garden Tourism, Cabi, Oxfordshire 2013, p. 229.
13 Ibidem.
14 San Francisco Botanical Garden’s website: http://www.sfbotanicalgarden.org/about/index.html.
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related freedom to create green buffer zones as well as new, noisier areas, requiring freedom 
in shaping and use (e.g. children’s garden, outdoor workshop zones) far away from the his-
torical centres and glades most precious in terms of culture and landscapes.

6. Summary/Conclusions

Botanical gardens are faced with the need to re-examine their mission and objectives. 
They are undoubtedly unique places where rare and endangered plant species are conserved. 
The new vision of botanical gardens as educational and integrative centres seems to be ex-
tremely attractive and desirable. However, this vision will not be developed equally every-
where, mainly because first changes in public awareness must take place.

The social role of both these facilities goes much beyond what one can observe in a tra-
ditional botanical garden. These gardens’ social function involves:
• adapting the programme to the needs of a broad range of users, involving the local 

community in a garden’s activity (e.g. volunteer activities or community gardens 
performing a utilitarian function);

• providing education (training courses as well as gardening and botanical workshops, etc.);
• shaping environmental awareness in society;
• participating in actions for the local environment and community;
• improving a given region’s image and stimulating socio-economic activities.

Ill. 1. The botanical garden in San Francisco and its cosy atmosphere

Il. 1. Ogród botaniczny w San Francisco pełen swojskich klimatów
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Such botanical gardens not only cease to be facilities that merely provide passive education 
to people, but they also start to operate as educational and integrative centres which act for the 
benefit of local communities. The new dimension of botanical gardens’ social role can bring 
much good to society and the environment. But can, or should, this dimension be implemented 
everywhere? It seems that there exist significant barriers to the development of gardens’ social 
function. The source of funding is the first such limitation. The growing social role of gardens 
makes it necessary to look for new sources of funding and involve local communities in the pro-
cess of taking care of gardens (extensive volunteering programmes and the activity of societies 
of a given garden’s enthusiasts). Unfortunately, not every community is ready to participate in 
the life of a garden. Institutions which manage a given facility and which intend to maintain 
a garden’s traditional character (which is here understood as an institutional character) is the 
second clearly visible barrier to the development of gardens’ social function.

The third barrier, very important in Poland, is the sensitivity of the historical and natural 
resources, that without due protection, can be subject to devastation because of the influence 
of the new forms of use and growth in the number of visitors.

However, keeping necessary caution in broadening the social function understood as:
• treating existing cultural and natural resources always as paramount;
• determining supplementary areas not directly associated with the main establishment 

where it will be possible to locate new forms of exploitation and facilities for use.
It can contribute to the growth in importance of a botanical garden regarding social 

awareness and development.
It does not seem that the increase in the social role of botanical gardens can be a real threat 

to the functioning of these gardens. Therefore, it seems advisable to take this trend into account 
when developing and designing the functioning of such gardens as well as to seek an “intermedi-
ate” path of development of gardens (i.e. between the concept of the Eden Project and traditional 
botanical gardens that serve as research centres). There seems to be a need for a trade-off between 
the peace and quiet of a garden which is isolated from the outside world and the elements that are 
necessary in order to provide certain services to visitors (an information centre, restaurants and 
shops), which bring the hustle and bustle of a city into a garden, as well as new forms of gardens’ 
social activities that turn them into vibrant educational and integrative centres.
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1. Wstęp

Według Tezaurusa sztuki ogrodowej ogrody botaniczne to „specjalna odmiana ogrodu, 
w którym znaczenie naczelne ma eksponowanie w celach dydaktycznych możliwie szerokiej 
gamy gatunków i rodzajów roślinności”1. W powszechnej świadomości kojarzone są jako 
rodzaj otwartego muzeum, w którym prezentowane są różne gatunki roślin, posiadające od-
powiednie tabliczki informacyjne. Wobec ekspansji świata zbudowanego przez człowieka, 
kurczenia się zasobów przyrodniczych i zmian klimatycznych przed ogrodami botanicznymi, 
których główną funkcją jest ratowanie i ochrona ginących gatunków roślin, pojawiają się coraz 
większe wyzwania, a także nowe oczekiwania społeczne. Jednak tradycyjny obraz ogrodów 
botanicznych jako placówek naukowych o charakterze kontemplacyjnym, posiadających czę-
sto istotne wartości historyczne i kojarzące się z wyraźnie określonym profilem użytkowników 
(młodzieżą szkolną lub osobami starszymi), wydaje się odchodzić w zapomnienie. W ostatnim 
czasie coraz więcej ogrodów botanicznych otwiera się na szerokie spektrum użytkowników. 
Wychodząc naprzeciw ich nowym oczekiwaniom, przeistaczają się one w tętniące życiem 
ośrodki kulturowe, edukacyjne i centra lokalnej społeczności. Na ich terenie organizowane 
są dni otwarte, prowadzone są warsztaty i kursy ogrodnicze dla dzieci i dorosłych, a obok tra-
dycyjnych kolekcji roślin pojawiają się ogrody społeczne o funkcji produkcyjnej lub terapeu-
tycznej. Międzynarodowa organizacja Botanic Garden Conservation International (BGCI) za 
jeden z głównych celów swojej działalności postawiła sobie właśnie wzrost funkcji społecznej 
ogrodów botanicznych2. Wskazuje to na wyraźnie określoną, nową koncepcję funkcjonowania 
ogrodu botanicznego i wzrost jego roli w społeczeństwie.

2. Cel badań

Celem badań jest próba odpowiedzi na pytanie: Czy wzrost roli społecznej ogrodów bo-
tanicznych jest szansą czy zagrożeniem dla ich funkcjonowania?

3. Stan badań

Według Ustawy o ochronie przyrody ogród botaniczny jest to urządzony i zagospodarowa-
ny teren, będący miejscem ochrony ex situ, uprawy roślin różnych stref klimatycznych i sie-
dlisk, uprawy roślin określonego gatunku oraz prowadzenia badań naukowych i edukacji3.

Ogrody botaniczne są znane od setek lat. Zachowały się ślady istnienia ogrodów już 
w czasach starożytnych. Jednak pierwsze publiczne ogrody botaniczne zaczęto zakładać we 
Włoszech w okresie renesansu, m.in. w Pizie (1534), Florencji (1543) i Padwie (1545), póź-
niej także w innych miastach europejskich: w Lipsku (1580), Heidelbergu (1597). Najstarsze 
ogrody botaniczne w Polsce pochodzą z 1650 r. Najstarszym wciąż istniejącym ogrodem 
botanicznym w Polsce jest Ogród Botaniczny UJ w Krakowie (1783). Do największych 
i najbardziej znanych ogrodów botanicznych współczesnej Europy należą ogrody botaniczne 

1 M. Siewniak, A. Mitkowska, Tezaurus sztuki ogrodowej, Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa 
1998, s. 43.

2 http://www.bgci.org/global/5yrplan/.
3 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004, Nr 92, poz. 880), s. 5.



87

w Kew w Londynie (założony 1756, powierzchnia 120 ha), Edynburgu (ok. 25 ha), Berlinie-
-Dahlem (42 ha), Göteborgu (150 ha) czy Moskwie (360 ha).

Od początków swojego istnienia po czasy współczesne ogrody botaniczne jako cel nad-
rzędny stawiały sobie identyfikację, klasyfikację i ochronę roślin pochodzących z różnych 
stron świata. Jednak pewne aspekty funkcjonowania ogrodów botanicznych zmieniały się 
na przestrzeni wieków. W ogrodach botanicznych XVI i XVII w. duży nacisk kładziono 
na wykorzystanie roślin w medycynie. Zakładane ówcześnie ogrody botaniczne lokalizo-
wano przede wszystkim przy szkołach, ośrodkach naukowych i uniwersytetach, w powią-
zaniu zazwyczaj z wydziałami medycyny. Wzory dla ich zagospodarowania czerpano ze 
średniowiecznych ogrodów zielarskich4. W XVIII w. ogrody botaniczne stawały się w coraz 
większym stopniu placówkami dydaktycznymi, demonstrującymi wyselekcjonowane gatun-
ki, zgodnie z przyjętą klasyfikacją roślin. W XIX i XX w. prezentowane kolekcje stawały 
się bardziej eklektyczne i różnorodne. Ogrody botaniczne stopniowo wyposażano w specja-
listyczne obiekty: muzea, laboratoria, biblioteki i inne5. Rozwój ogrodów w kierunku jed-
nostek naukowych o konkretnej specjalizacji i związane z tym wymagania w zakresie zago-
spodarowania i wyposażenia spowodowały, że nierzadko, niezależnie od starych założeń, 
realizowano nowe na pograniczu miast.

W polskich ogrodach botanicznych bardzo wyraźnie była i jest eksponowana funkcja 
dydaktyczna. Ciekawy przykładem łączenia ogrodu z muzeum był postulat z 1775 r. Michała 
Jerzego Mniszcha utworzenia Musaeum Polonicum oraz planowanego jako jego część ogro-
du botanicznego z zielnikiem i gabinetem preparatów roślinnych. Postulat nie został zreali-
zowany, jednak idea została częściowo wykorzystana w realizacji ogrodów botanicznych 
pod patronatem uczelni wyższych6. Przykładem są m.in. ogrody botaniczne przy uniwersyte-
tach we Lwowie, w Warszawie i w Krakowie7.

W ostatnim czasie funkcja ogrodów botanicznych wydaje się skupiać na poszerzaniu 
świadomości ekologicznej w społeczeństwie. Naukowcy z całego świata zgadzają się, że 
ogrody botaniczne stanowią zasób przyrodniczy i kulturowy o ogromnej ekologicznej, na-
ukowej i dydaktycznej wartości. Jako takie ogrody botaniczne uważane są nawet za ogniwo 
łączące ludzi ze światem natury.

Organizacja Botanic Garden Conservation określiła, że do strategicznych zadań ogrodu 
botanicznego należy współcześnie m.in.: tworzenie kolekcji roślin o znanym, udokumento-
wanym pochodzeniu, posiadanie pełnej dokumentacji kolekcji roślinnych sprowadzanych ze 
stanowisk naturalnych, prowadzenie obserwacji i monitoringu kolekcji, wykorzystywanie 
zgromadzonych roślin do badań naukowych, szerokie udostępnianie ogrodu społeczeństwu, 
wydawanie publikacji o ogrodach i popularyzacja wiedzy, prowadzenie ochrony ex situ ga-
tunków zagrożonych i obcych8.

Powyższe zadania są zgodne z funkcjami ogrodów botanicznych, określonymi w art. 69 
ust. 1 Ustawy o ochronie przyrody, do których należy:

4 L. Majdecki, Historia ogrodów, PWN, Warszawa 2007, s. 181.
5 Ibidem, s. 375.
6 J. Grzonkowska, Ogrody botaniczne jako naukowo opracowane kolekcje muzealne, „Muzealnic-

two”, 55, 2014, s. 97-106.
7 B. Stępniewska, Tendencje kształtowania zieleni w wiekach XIX i XX w Europie, Oficyna Wydawni-

cza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1996, s. 131.
8 http://www.bgci.org/ourwork/.



88

• uczestnictwo w badaniach naukowych, które mają na celu ochronę gatunków zagrożonych 
wyginięciem w stanie wolnym;

• edukacja w zakresie ochrony gatunkowej roślin, z uwzględnieniem ochrony różnorodności 
biologicznej;

• prowadzenie hodowli roślin gatunków zagrożonych wyginięciem w celu ich ochrony ex 
situ, a następnie wprowadzenie do środowiska przyrodniczego w ramach programów 
ochrony tych gatunków;

• przetrzymywanie roślin w warunkach odpowiadających ich potrzebom biologicznym;
• prowadzenie dokumentacji hodowlanej9.

Działalność ogrodów botanicznych w Polsce polega zatem przede wszystkim na zada-
niach naukowych i dydaktycznych oraz aktywnej ochronie gatunków zagrożonych i giną-
cych. Funkcja społeczna w tym przypadku koncentruje się zwłaszcza na udostępnianiu zwie-
dzającym kolekcji, a także oprowadzaniu grup zwiedzających i szerzeniu wiedzy na temat 
roślin na całym świecie.

Na świecie aktualnie istnieje 2500 ogrodów botanicznych. W Europie Zachodniej jest 
ich ponad 500, w Ameryce Północnej 200. Według rejestru Generalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Polsce aktualnie istnieje 38 ogrodów botanicznych, arboretów i palmiarni10.

4. Opis badań

Aby znaleźć odpowiedź na postawione pytanie, poddano analizie (na podstawie dostęp-
nych w Internecie i literaturze informacji) funkcjonowanie dwóch wybranych ogrodów bota-
nicznych: Eden Project i San Francisco Botanical Garden.

5. Wyniki badań – funkcja społeczna ogrodów botanicznych współcześnie

Przykłady ogromnej popularności takich ogrodów botanicznych, jak zrealizowany kilka 
lat temu Eden Project w Kornwalii czy też istniejące od lat duże założenia New York Bo-
tanical Garden, Chicago Botanic Garden lub San Francisco Botanical Garden, świadczą, iż 
oblicze ogrodów botanicznych zmienia się ponad wszelką wątpliwość.

Eden Projekt powstał w 2001 r. z inicjatywy brytyjskiego biznesmana Tima Smita na 
terenie dawnego wyrobiska kaolinu. Kompleks zajmuje powierzchnię 13 ha i podzielony 
jest na: biom tropikalny suchy, biom tropikalny wilgotny oraz biom zewnętrzny, a także do-
budowaną w 2007 r. część zwaną The Core, gdzie pokazane są interesujące aspekty natu-
ry. Zasadniczą częścią założenia jest budowla autorstwa brytyjskiego architekta Nicholasa 
Grimshawa, składająca się z przepuszczających światło kopuł, w której uprawiane są rośliny 
z różnych części świata. Kopuły wykonane są z kilkuset sześciokątnych lub pięciokątnych 
na wpół przezroczystych plastikowych plastrów, mających zdolność przepuszczania wilgoci 
i powietrza. Jedna z kopuł, w której znajduje się biom tropikalny, o wysokości 55 m i dłu-
gości ponad 200 m, zajmuje powierzchnię aż 1,3 ha i jest największą szklarnią na świecie. 

9 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004, Nr 92, poz. 880), s. 63.
10 http://www.gdos.gov.pl/wykaz-ogrodow-botanicznych-w-polsce.
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Można tam znaleźć m.in. bambusy i bananowce. Szklarnia z biomem suchym ma powierzch-
nię 0,6 ha i 135 m długości, rosną tam m.in. winogrona i oliwki11.

Nowatorskość idei Eden Project polega na uczynieniu z ogrodu botanicznego interak-
tywnego centrum edukacji ekologicznej. Funkcja biernej edukacji została tutaj praktycznie 
wyeliminowana na rzecz żywego doświadczania relacji rośliny – środowisko – człowiek. 
Multimedialne sale wykładowe, wystawy, koncerty i warsztaty dla osób w różnym wieku 
oraz nierzadko prowokacyjny sposób przekazywania wiedzy przyciąga ogromne rzesze tury-
stów. Eden Project to także zorientowane na współpracę ze społeczeństwem centrum nauko-
wo-artystyczne, w którym kontakt z użytkownikami i ich zaangażowanie w funkcjonowanie 
ogrodu jest priorytetowe.

Eden Project odwiedza corocznie 1,2 mln osób. Fakt ogromnej popularności Eden Project 
wydaje się świadczyć o nowym trendzie w funkcjonowaniu ogrodów botanicznych. Okazuje 
się, że mogą one z powodzeniem pełnić rolę głównej atrakcji turystycznej regionu oraz ka-
talizatora dla aktywizacji turystycznej regionu. Jak wskazują badania, 48% odwiedzających 
Kornwalię za powód przyjazdu podało właśnie Eden Project12. Turystyka ogrodowa staje się 
coraz popularniejsza, posiadając – jak się okazuje – doskonały potencjał dla lokalnego oży-
wienia gospodarczego, a Eden Project doskonale wpisuje się w ten trend. Wykonane w latach 
2003-2005 badania rynku potwierdziły pozytywny wpływ Eden Project na gospodarkę regio-
nu – lokalni przedsiębiorcy odnotowali zwiększone obroty (38%), dochody (27%) i poprawę 
wizerunku (29%)13.

Ogród botaniczny w San Francisco, w przeciwieństwie do Eden Project, został założony 
dużo wcześniej, bo w 1890 r. z inicjatywy Johna McLarena. Ze względu na specyficzne wa-
runki mikroklimatyczne (łagodne temperatury, mokre zimy i suche lata) posiada doskonałe 
warunki dla roślinności tropikalnej centralnej i południowej Ameryki i Azji Południowo-
-Wschodniej. Na 55 akrach rośnie ponad 8000 różnych rodzajów roślin z całego świata. 
W ogrodzie zlokalizowanych jest kilka stref tematycznych, m.in.: ogród Szekspira, urządzo-
ny w stylu angielskim; ogród paproci drzewiastych i rododendronów; wzgórze Strawberry 
Hill; japoński ogród herbaciany; wybieg bizonów, a także wiktoriańskie konserwatorium 
kwiatów oraz Kalifornijska Akademia Nauk (California Academy of Science) z wielkim 
akwarium, planetarium i muzeum historii naturalnej14. Na przykładzie San Francisco Botani-
cal Garden również (jak w przypadku Eden Project) można zauważyć zmiany i nowe tenden-
cje w sposobie funkcjonowania ogrodów botanicznych. Ogród botaniczny w San Francisco 
dobrze pokazuje wzrost roli społecznej ogrodu przez tworzenie ogrodu lokalnej społeczności 
o swojskim charakterze (il. 1). Odbywa się to przez włączanie ogrodu do wielu programów 
(np. school gardening, neighborhood gardening, green youth farm), angażujących lokalną 
społeczność w różne wydarzenia i codzienne funkcjonowanie ogrodu. Wolontariusze po od-
powiednim przeszkoleniu np. oprowadzają wycieczki dla dzieci, prowadzą warsztaty lub 
pełnią funkcje asystentów ogrodników. Istnieje też możliwość wykonywania prac ogrodni-
czych (saturday drop-in gardening).

Pomimo że funkcja społeczna jest w San Francisco Botanical Garden bardzo dobrze rozwi-
nięta, to zarówno wprowadzenie koniecznej infrastruktury, jak i otwarcie się ogrodu na różne 

11 http://www.edenproject.com/visit-us/whats-here.
12 R.W. Benfield, Garden Tourism, Cabi, Oxfordshire 2013, s. 229.
13 Ibidem.
14 http://www.sfbotanicalgarden.org/about/index.html.
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grupy użytkowników nie spowodowało wyraźnych negatywnych zmian w tkance historycznej 
i przyrodniczej ogrodu. Z pewnością przyczyniła się do tego znaczna powierzchnia obiektu 
i związana z tym swoboda w tworzeniu zielonych stref buforowych oraz możliwość lokalizacji 
nowych, bardziej gwarnych i wymagających swobody w kształtowaniu i użytkowaniu stref 
(np. ogród dziecięcy, miejsca warsztatów plenerowych) w oddaleniu od historycznego centrum 
i najbardziej cennych pod względem kulturowym i krajobrazowym polan.

6. Podsumowanie i wnioski

Ogrody botaniczne stoją w obliczu konieczności przeanalizowania na nowo ich misji 
i celów. Są one z pewnością unikatowym miejscem ochrony rzadkich i zagrożonych ga-
tunków roślin. Nowa wizja ogrodów botanicznych jako centrów edukacyjno-integracyj-
nych wydaje się niezwykle atrakcyjna i pożądana. Nie wszędzie jednak będzie rozwijana 
równie dynamicznie, przede wszystkim z powodu konieczności zmian w świadomości 
społecznej.

W obu przedstawionych przypadkach społeczna rola obiektów wybiega daleko poza to, 
co możemy obserwować w tradycyjnym ogrodzie botanicznym. Polega ona na:
• dostosowywaniu oferty programowej do szerokiego spektrum użytkowników, 

angażowaniu lokalnej społeczności w działalność ogrodu (np. pod postacią wolontariatu, 
społecznych ogrodów użytkowych);

• edukacji (kursy, szkolenia i warsztaty ogrodnicze, botaniczne i inne);
• kształtowaniu proekologicznej świadomości społecznej;
• włączaniu się w działalność na rzecz lokalnego środowiska i społeczności;
• poprawie wizerunku regionu oraz aktywizacji społeczno-gospodarczej.

Ogrody botaniczne w tym przypadku nie tylko przestają być obiektami biernej edukacji, 
ale stają się centrami edukacyjno-integracyjnymi, działającymi na rzecz lokalnego środo-
wiska. Wydaje się, iż nowy wymiar społecznej roli ogrodów botanicznych może przynieść 
społeczeństwu i środowisku wiele dobrego. Czy jednak może i powinien być realizowany 
wszędzie? Istnieją istotne bariery dla rozwoju funkcji społecznej ogrodów. Pierwszym ogra-
niczeniem jest źródło finansowania. Wzrost funkcji społecznej ogrodów wiąże się z poszuki-
waniem nowych możliwości finasowania oraz angażowaniem lokalnej społeczności w proces 
dbania o ogród (rozwinięty wolontariat, działalność stowarzyszeń sympatyków ogrodu). Nie 
wszędzie społeczność jest gotowa, by w pełni uczestniczyć w życiu ogrodu. Druga wyraźnie 
rysująca się bariera to instytucja zarządzająca placówką, która może chcieć utrzymać trady-
cyjny (rozumiany w tym przypadku jako instytucjonalny) sposób funkcjonowania ogrodu. 
Trzecia bariera, bardzo istotna w warunkach polskich, to wrażliwość na historyczne i przy-
rodnicze zasoby, które bez należytej ochrony mogą ulegać dewastacji pod wpływem nowych 
form użytkowania i wzrostu liczby odwiedzających.

Jednak przy zachowaniu niezbędnej ostrożności w poszerzaniu społecznej funkcji, rozu-
mianej jako:
• traktowanie istniejących zasobów kulturowych i przyrodniczych zawsze jako nadrzędnych,
• wyznaczenie stref uzupełniających, niepowiązanych bezpośrednio z głównym założeniem, 

w których będą mogły być lokalizowane nowe formy i obiekty użytkowania,
• może się ona przyczynić do wzrostu znaczenia ogrodu botanicznego w świadomości 

społecznej i jego rozwoju.
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Słuszne wydaje się uwzględnienie w zagospodarowaniu i funkcjonowaniu ogrodów ten-
dencji wzrostu znaczenia funkcji społecznej oraz znalezienie pośredniej (między koncepcją 
Eden Project a tradycyjnym ogrodem botanicznym-ośrodkiem naukowym, w którym odwie-
dzający są właściwie zbędni) ścieżki rozwoju ogrodu. Kompromis między ciszą, spokojem 
i izolowaniem ogrodu od świata zewnętrznego a niezbędnymi jednak do jego funkcjonowa-
nia elementami obsługi zwiedzających (centrum informacji, restauracje, sklepy), niosący-
mi aktywność i hałas, oraz nowymi formami społecznej działalności ogrodów, czyniącymi 
z nich żywe ośrodki edukacyjno-integracyjne, wydaje się niezbędny.
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1. Introduction

The Benedictine Orders have a history of more than one thousand years in Poland. The 
convents of this congregation used to function as autonomous and independent abbeys and 
thanks to their activities, first schools and self-sufficient farms were built, from which the art 
of gardening and forestry developed. The Benedictine rule ora et labora was fulfilled, among 
other activities, by hard work in the garden. The monk’s activities had a very big influence on 
the shape of medieval gardens and the cultivation of crops and ornamental plants. Thanks to 
numerous improvements and the first attempts at acclimatization of new plants, new species 
were distributed in the area. Various branches of the order developed a certain way of orga-
nizing monastery gardens – the principles of locating and compositional layout often corre-
sponded with the design of their home buildings1. In the gardens of the Benedictine abbeys 
the most common elements were the patio, orchard, vineyard, olive grove2.

Staniątki Abbey near Niepołomice is the oldest Benedictine convent run by nuns in Po-
land. This Benedictine monastery complex, which includes the Blessed Virgin Mary and 
St. Wojciech church, the monastery, bell tower and the surroundings inside the fence, was 
inscribed in the immovable monuments list of Lesser Poland (Malopolska) voivodeship on 
April 4, 19683.

2. Objective, state of research and methodology

The aim of this study is to analyze the changes of the Staniątki monastery garden by com-
paring the historical and contemporary condition, and above all, to identify current threats 
that the garden faces.

In the study the following conditions (among others) were analyzed:
• historical and contemporary photographic and cartographic materials,
• publications (books, press releases) of the monastery and its surroundings,
• dendrological inventory.

The most important publication about the Staniątki monastery garden is Magdalena 
Swaryczewska’s and the Department of Landscape Architecture IUPP of Cracow University 
of Technology team’s4 research entitled Staniątki, ogród przyklasztorny PP. Benedyktynek 
(Staniątki, Benedictine monastery garden) that is a part of Katalog Zabytkowych Założeń 
Zielonych Miasta Krakowa i Województwa Miejskiego (The Catalogue of the Historical 
Green Zones in the City of Krakow and the Municipal Region), 1980.

In this study, you can find the most complete description of the garden, inventory 
of the plants, garden interiors’ division, a map showing composition of the garden and 
view axes, as well as conservation guidelines. Other publications primarily relate to 
the church and monastery buildings. The garden itself was also briefly mentioned in 
these publications rather.

1 L. Majdecki, Historia Ogrodów, T. I: Od starożytności po barok, Warszawa 2010, p. 63.
2 A. Mitkowska, Historia ogrodów europejskiego kręgu kulturowego, Cz. I: Od starożytności do rene-

sansu, Kraków 2012, p. 74.
3 http://www.wuoz.malopolska.pl/images/2013_rejestr/rejestr%20powiaty_aktualne.pdf [access: 30.09.2014].
4 For historical data Jolanta Więckowska was held responsible, and for the inventory of greenery – 

Katarzyna Fabijanowska-Balas.
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3. A brief history of the Staniątki monastery garden

The monastery, which initially was supposed to be built on top of Vinnitsa, as Benedictine 
tradition and rule dictated, was built eventually in a valley on the grounds of Chroście, which 
was a habitat for many amphibians5. Determining the exact origin of the abbey is extremely 
difficult, but the most probable hypothesis is put forward by Bolesław Ulanowski and con-
firmed later by Zofia Birkenmajerowa; according to them, the foundation of the abbey was 
laid in the years 1228-12386. Presumably there was already a monastery garden in 1253 and 
patio already existed7. In 1656 the monastery was plundered by the Swedes, and after 1668 
the Swede John stayed there, who was the steward of the monastery garden and, according 
to tradition, it was his decision to create a garden in the east of the monastery complex8. On 
the request of Bishop Andrzej Załuski, who lived in the monastery in the years 1753-1773, 
a new Italian garden for nuns was created in the western part of the establishment9. It was 
most likely at least a two-interior-garden, where the interiors were separated by a hornbeam 
alley oriented in an east-west direction (from the gate of the churchyard wall)10. Also the 
eastern border of the interiors was determined by a similar alley, which crossed the previous 
one perpendicularly and it led to the western facade of the monastery (probably to the grotto 
with a statue of St. Benedict in the northern part of the wall of the garden)11. The garden pro-
bably had rectangular quarters, those located closer to the monastery could be of ornamental 
and floral type, and the others could be a place for vegetables and fruits12. In 1777 a granary 
was built as a part of farm establishment on the east side of the monastery13. In 1837 a ma-
nor house was built for the steward of the farm14. In the patio there was a well and to the 
north of the church there was a bell tower with a small green area (cemetery)15. Among the 
compositional arrangement there are the monastery walls in a shape of irregular polygon and 
a geometrical arrangement of the alleys. The first of the alleys ran from east to west and three 
further were perpendicular to the first one. The garden had four quarters and a narrow strip of 
greenery right next to the monastery. The quarters were planted with trees – most likely fruit 
trees. Two intersecting alleys (the first one located in the east-west direction and the second 
one, the closest to the monastery) were planted with hornbeams. The southern part of the 
garden consisted of a small pond and most probably of a vegetable garden. Adjacent to the 

5 Zarys historyi klasztoru PP. Benedyktynek w Staniątkach skreślony z okazyi pierwszego Kongresu 
Maryańskiego we Lwowie, Kraków 1905, p. 12-14.

6 L. Rotter, Duchowość i historia benedyktynek w symbolice dekoracji malarskiej kościoła w Staniąt-
kach, Kraków 2004, p. 66.

7 M. Swaryczewska, Staniątki, ogród przyklasztorny PP. Benedyktynek, Katalog Zabytkowych Zało-
żeń Zielonych Miasta Krakowa i Województwa Miejskiego, Zakład Architektury Krajobrazu IUPP 
Politechniki Krakowskiej, Kraków 1980, p. 3.

8 Zarys historyi klasztoru…, op. cit., p. 57, 194-195.
9 M. Swaryczewska, op. cit., p. 5.
10 Ibidem.
11 Ibidem.
12 Ibidem.
13 Zabytki architektury i budownictwa w Polsce. Województwo krakowskie i miasto Kraków, Biblioteka 

Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, seria A, t. VII, z. 7, Warszawa 1971.
14 M. Swaryczewska, op. cit., p. 7.
15 Staniątki sammt Ortschaft Chrosc in Galizien Bochnier-Kreis, Bezirk Staniątki, 1847, 1:2880, 

monastery’s archive.
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monastery there were two ponds of significant size (one outside the garden in the north-west 
and the other on the side of the driveway to the abbey)16. In 1930 construction of a new school 
building in the southeastern part of the garden began, on the side of the road, in 1933, porches 
were added17. Until 1939 the monastery had had an enclosed garden, and in the eastern part 
– a recreational garden for students. Behind the chapel of St. Benedict, from the south border 
till the end of the hornbeam alley, there was a part of the garden called “America”. During 
the World War II in the school buildings a German leisure base was created, and in 1945 the 
school was occupied by Soviet troops. Around 1948 or 1950 the farm was nationalized18. In 
the period from August 1954 until March 1957 the Sisters Servants of Silesia stayed in the 
monastery and the Benedictine nuns were deported to Alwernia19. The communist authorities 
closed the school20. In 1959 the former monastery farm was converted into a PGR (state 
farm), and in 1968 the monastery buildings were used by the Manufacturing Co-operative in 
Staniątki. In 1979 in a former farm there was the State Pedigree Breeding Centre – Wieliczka 
– Farm Staniątki functioning. There was a well in the patio as well as rose bushes, and the 
Swedish garden was surrounded by tall trees ad it was used for cult purposes21. In the 1980s, 
there was a fish poisoning in monastery ponds caused by industrial plants located above the 
monastery.

4. Contemporary look of the monastery garden

Currently, the entire area of the historic monastery garden is approx. 5 hectares. The most 
important elements of the composition are the gate’s compositional axis (on the northern side 
where it meets a large ash tree), the central composition with the road, greenery and sculptu-
ral composition, functional and compositional series running from the gate to the hornbeam 
alley where the axis opened to the slope (Ill. 1). The last of these elements is the oldest22; 
on the north side it is completed with a grotto with a statue of St. Benedict hidden under 
a hornbeam gazebo, while on the south side, in the axis, a figure of the Virgin Mary is situated 
surrounded by magnolias. Scenic opening of the monastery on the south was once very clear, 
today it is unfortunately hazy – on the lower terrace farm and new rural buildings have been 
situated. Most of the roads and paths of the contemporary garden have been created recently 
and in an accidental way. The distinctive feature in the composition is the eighteenth-centu-
ry transportation string situated on a slope and ramified next to the pond. Among the most 
interesting greenery items one can find hedges of large uncut hornbeams, which were com-
plemented with elms. In the southern part of the complex one can find the unfinished school 
building from the interwar period, which is now in danger of collapsing.

In the garden there are also orchards with young apple trees and pear trees, apiary, tun-
nel, vineyard, vegetable garden, flowerbeds with flowers, farmland, rooms for chickens and 
cows and manure (Ill. 2). The garden has not lost its traditional usage, which is undoubtedly 

16 Ibidem.
17 M. Swaryczewska, op. cit., p. 9.
18 Ibidem.
19 Ibidem, p. 11.
20 http://www.benedyktynki.eu/index.php?ram=s&id=1 [access: 30.09.2014].
21 M. Swaryczewska, op. cit., p. 12.
22 Ibidem, p. 30.
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Ill. 2. The contemporary look of the monastic garden in Staniątki (photos by I. Kluza and M. Wąsik)

Il. 2. Współczesny wygląd ogrodu klasztornego w Staniątkach (fot. I. Kluza, M. Wąsik)

Ill. 1. The contemporary look of the monastic garden in Staniątki – plan and part of local development 
plan (http://geoportal.gov.pl/, http://www.niepolomice.eu/pl/articles.php#3,171,349,128,1)

Il. 1. Współczesny wygląd ogrodu klasztornego w Staniątkach – rzut i fragment miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego (http://geoportal.gov.pl/, http://www.niepolomice.eu/pl/articles.
php#3,171,349,128,1)

a positive manifestation of the activities of caring for the garden. The nuns keep growing 
chrysanthemums which they sell during the holiday season. They also have a shop where you 
can buy traditionally made sweets, honey, jams, tomato preserves, all made from the mona-
stery products. Funds obtained from the sale the nuns spend on their upkeep23. Of particular 
importance is the recent restoration of the ponds, which currently serve as ecological carp 

23 http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/1063056,siostry-ze-staniatek-walcza-z-bieda-sprzeda-
jac-karpie,id,t.html [access: 30.09.2014].
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farms. Fish that are fed with corn and wheat can be bought during Christmas by people who 
want to financially support the abbey.

The surrounding of the church entrance (Ill. 3) is poor. The representative part does not 
serve as it is supposed to and it looks unattractive with the number of impermeable surfaces. 
At the foot of the bell tower there is a modest garden decorated with thujas, rhododendrons, 
junipers and ground cover plants. In front of the entrance to the church there is also a play-
ground for ball games.

5. Today’s danger that threats the garden

The threats can be divided into several groups:
• threats arising from the difficult financial situation of the abbey,
• threats related to improper land use,
• lack of cooperation with specialists in the art of gardening.

The first group of threats is associated with the extremely difficult financial situation of 
the abbey. The priority is the renovation of the monastery buildings that are in a very poor 
condition. Currently, the roof is being changed, dehumidification of the rooms and secu-
ring the structure of the buildings are being carried out. As a result of spending a significant 
amount of money on renovation of the buildings the garden area is currently underfunded. 
Cutting costs usually involve job cuts, in this case, people who take care of the garden. The 
number of nuns is getting smaller and the ones that still live there no longer have sufficient 
strength for full-time work in the garden. Nevertheless, the most important work in the gar-
den is being done (the grass is cut, the nuns are growing potatoes, corn, planting flowers and 
vegetables). With more employees it would be possible to use the full acreage and increase 
the harvest. In the garden there are many neglected and forgotten places, such as alleys and 
the area surrounding the ponds which should and could be put right24. An important thing 

24 The ponds are equipped with the infrastructure necessary for breeding carp, which is unaesthetic and 
excessively exposed. An appropriate masking could improve its appearance.

Ill. 3. Surrounding of the St. Wojciech and the Blessed Virgin Mary Church in Staniątki (photo by 
I. Kluza and M. Wąsik)

Ill. 3. Otoczenie kościoła pw. św. Wojciecha i Najświętszej Maryi Panny w Staniątkach (fot. I. Kluza, 
M. Wąsik)
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is the renovation of the unfinished school building which threatens to collapse25. The funds 
could also be used for a complex design of the garden restoration with its historical shape 
reconstructed and a renovation of the farm buildings26.

The second group of threats consists of the ill-conceived decisions related to spatial po-
licy of the local government. The center of Staniątki is densely built-up and the landscape 
protection zone around the monastery is too small. The scenic openings that once existed 
have lost their importance. Landscape exposures are not protected. It also seems necessary to 
protect the monastery from selling part of the land.

The third group of threats stems from the lack of consultation with specialists in the art 
of gardening. The most recent research in this area was carried out 34 years ago. There has 
been no dendrological consultancy in terms of old trees and new plantings27. Sisters work 
in a spontaneous and random manner. Currently, the historical plan is visible only in the 
part closest to the monastery. Another problem is the lack of decisions on how to develop 
individual buildings in the garden. All of which causes costs and the dormant buildings to 
deteriorate.

6. Summary

Apart from the representative section located closest to the monastic buildings, the com-
positional scheme of the garden has been significantly changed. The nuns cannot lead to its 
restoration due to difficult financial situation. First, the funds are directed to the rescue of the 
historic church and maintenance of the monastery. The greatest contemporary threat for the 
garden is the further destruction of compositional system, lack of care or consultation with 
professionals regarding the restoration program. The garden could become a real gem and 
represent the traditional look of Benedictine monastery gardens that for years have been per-
fectly pictured by the principle of ora et labora. Unfortunately, in the public consciousness 
deep conviction about the historical gardens value is still not functioning. Certainly, it is ne-
cessary to perform the up-to-date dendrological inventory, as well as a careful examination of 
what is left of the historic complex. The most recent scientific studies are poor when it comes 
to information about the garden, which also could be improved.

In an attempt to develop the concept of solving the problems of the abbey it is worth 
mentioning the wide offerings addressed to different audiences, which the sisters could 
support. Currently there is a guest house in the former school building, where in addition 
to prayerful contemplation one can also take up jobs in the picturesque surroundings of the 
monastery garden28. The sisters invite to their seclusion both individual tourists and orga-
nized trips. Nuns manage all this by selling their own products. You could even go as far 
as saying that they have developed a local brand. Despite their age and the monastic rule 
they can skillfully use modern means of communication – they have a Facebook profile, 
where they share current novelties of monastic life, or a web page describing how you 

25 http://www.tvp.pl/krakow/region/wideo/o-renowacji-klasztoru-benedyktynek-w-staniatk-
ach/16428032 [access: 30.09.2014].

26  Such a document provides a basis for applying for a considerable amount of funds for restoration of 
the whole complex.

27  For example, thujas are currently planted along the wall.
28  http://www.benedyktynki.eu/index.php?ram=s&id=29 [access: 30.09.2014].
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can financially support the monastery. The sisters are also very active in the media29. The 
church hosts many cultural events, such as concerts, biblical meditations and abbey open 
days. One option is to transform the school building that could become a museum-library-
-reading centre, which could improve the poor finance situation of the nuns. An interesting 
idea would be to organize New Year’s Eve prayers, parish retreats for various groups, or 
therapies with elements of horticultural therapy, workshops and work in the garden. All 
actions must be coordinated and well thought out in order not to harm the abbey and its 
garden surroundings.
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1. Wstęp

Zakony benedyktyńskie mają ponadtysiącletnią historię na ziemiach polskich. Klasz-
tory tego zgromadzenia funkcjonowały jako autonomiczne i samodzielne opactwa, dzięki 
ich działalności powstawały pierwsze szkoły, samowystarczalne gospodarstwa rolne, roz-
wijała się sztuka ogrodowa i gospodarka leśna. Benedyktyńska zasada ora et labora była 
wypełniana m.in. przez ciężką pracę w ogrodzie. Działalność zakonników wywarła bardzo 
duży wpływ na kształt średniowiecznych ogrodów oraz uprawę roślin użytkowych i ozdob-
nych. Dzięki licznym udoskonaleniom oraz pierwszym próbom aklimatyzacji nowych roślin, 
nowe gatunki były rozpowszechniane w najbliższej okolicy. Poszczególne gałęzie zakonów 
wytworzyły określony sposób organizowania ogrodów klasztornych – zasady sytuowania 
i rozplanowania układu kompozycyjnego, które często nawiązywały do wzorów budowli 
macierzystych1. W ogrodach przy opactwach benedyktyńskich znajdowały się najczęściej 
takie elementy jak wirydarz, sad, winnica i gaj oliwny2.

Opactwo w Staniątkach koło Niepołomic jest najstarszym klasztorem sióstr benedykty-
nek w Polsce. Zespół klasztorny benedyktynek, czyli kościół pw. Najświętszej Maryi Panny 
i św. Wojciecha, klasztor, dzwonnica oraz otoczenie w obrębie ogrodzenia zostało wpisane 
do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego 4 kwietnia 1968 r.3

1 L. Majdecki, Historia Ogrodów, T. I: Od starożytności po barok, Warszawa 2010, s. 63.
2 A. Mitkowska, Historia ogrodów europejskiego kręgu kulturowego, Cz. I: Od starożytności do rene-

sansu, Kraków 2012, s. 74.
3 http://www.wuoz.malopolska.pl/images/2013_rejestr/rejestr%20powiaty_aktualne.pdf [dostęp: 30.09.2014].
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2. Cel, stan badań i metodologia

Celem pracy jest próba analizy przemian ogrodu klasztornego w Staniątkach z uwzględ-
nieniem porównania stanu historycznego oraz współczesnego, ale przede wszystkim próba 
identyfikacji współczesnych zagrożeń ogrodu. W ramach badań przeanalizowano m.in.:
• historyczne i współczesne materiały kartograficzne oraz fotograficzne,
• publikacje (książki, artykuły prasowe) dotyczące klasztoru i jego otoczenia,
• inwentaryzację dendrologiczną.

Najważniejszą publikacją dotyczącą ogrodu klasztornego jest opracowanie Magdaleny 
Swaryczewskiej i zespołu4 z Zakładu Architektury Krajobrazu IUPP Politechniki Krakow-
skiej, pt. Staniątki, ogród przyklasztorny PP. Benedyktynek, wchodzące w skład Katalogu 
Zabytkowych Założeń Zielonych Miasta Krakowa i Województwa Miejskiego z 1980 r. Moż-
na w nim znaleźć najpełniejszy opis założenia ogrodowego, inwentaryzację roślinności, 
podział na wnętrza ogrodowe, mapę obrazującą kompozycję ogrodu oraz osie widokowe, 
jak również wytyczne konserwatorskie. Pozostałe publikacje dotyczą najczęściej budynku 
kościoła i klasztoru, zaś sam ogród potraktowano w nich dość pobieżnie.

3. Krótka historia ogrodu klasztornego w Staniątkach

Klasztor miał być początkowo wybudowany na górze Winnicy, jak nakazywała tradycja i reguła 
benedyktyńska, jednak ostatecznie powstał w dolinie na gruncie Chroście, które było siedliskiem 
wielu płazów5. Ustalenie dokładnej daty powstania opactwa jest niezwykle trudne, jednak za naj-
bardziej prawdopodobną hipotezę można uznać tę wysuniętą przez Bolesława Ulanowskiego, a po-
twierdzoną później przez Zofię Birkenmajerową – według nich fundacja opactwa przypadła na lata 
1228-12386. Przypuszczalnie już w 1253 r. istniał ogród przyklasztorny oraz wirydarz7. W 1656 r. 
klasztor został zrabowany przez Szwedów, zaś po 1668 r. przebywał w nim Szwed Jan, który był 
zarządcą ogrodu klasztornego i według tradycji przypisuje mu się decyzję o utworzeniu ogrodu 
na wschód od klasztoru8. Na życzenie biskupa Andrzeja Załuskiego, który przebywał w klaszto-
rze w latach 1753-1773, powstał nowy ogród włoski dla zakonnic w zachodniej części założenia9. 
Najprawdopodobniej był to ogród przynajmniej dwuwnętrzowy, gdzie wnętrza oddzielone były 
aleją grabową zorientowaną w kierunku wschód – zachód (od bramy w przykościelnym murze)10. 
Również wschodnia granica wnętrz wyznaczona była przez podobną aleję, która z kolei przecinała 
poprzednią pod kątem prostym i poprowadzono ją wzdłuż zachodniej fasady klasztoru (prawdopo-
dobnie do groty z figurą św. Benedykta w północnej części muru ogrodu)11. Ogród przypuszczalnie 

4 Za dane historyczne odpowiadała Jolanta Więckowska, a za inwentaryzację zieleni – Katarzyna Fa-
bijanowska-Bałas.

5 Zarys historyi klasztoru PP. Benedyktynek w Staniątkach skreślony z okazyi pierwszego Kongresu 
Maryańskiego we Lwowie, Kraków 1905, s. 12-14.

6 L. Rotter, Duchowość i historia benedyktynek w symbolice dekoracji malarskiej kościoła w Staniąt-
kach, Kraków 2004, s. 66.

7 M. Swaryczewska, Staniątki, ogród przyklasztorny PP. Benedyktynek, Katalog Zabytkowych Zało-
żeń Zielonych Miasta Krakowa i Województwa Miejskiego, Zakład Architektury Krajobrazu IUPP 
Politechniki Krakowskiej, Kraków 1980, s. 3.

8 Zarys historyi klasztoru…, op. cit., s. 57, 194-195.
9 M. Swaryczewska, op. cit., s. 5.
10 Ibidem.
11 Ibidem.



103

posiadał prostokątne kwatery, z których te położone bliżej klasztoru mogły mieć charakter ozdob-
ny i kwiatowy, zaś dalsze stanowiły miejsce dla warzyw i owoców12. W 1777 r. powstał spichlerz 
wchodzący w skład zabudowań folwarcznych po wschodniej stronie klasztoru13. W 1837 r. wybu-
dowano dworek pełniący funkcję rządcówki folwarku14. W wirydarzu znajdowała się studnia, na 
północ od kościoła dzwonnica z niewielkim terenem zielonym (cmentarzem) 15. W skład układu 
kompozycyjnego wchodził nieregularny wielobok murów klasztornych oraz geometryczny układ 
alejek. Pierwsza z nich przebiegała z wschodu na zachód, zaś trzy kolejne przebiegały prostopadle 
do niej. Ogród posiadał cztery kwatery i wąski pas zieleni przy samym klasztorze. Kwatery były 
obsadzone drzewami – najprawdopodobniej owocowymi. Dwie przecinające się alejki (pierwsza 
położona w układzie wschód – zachód oraz druga, najbliższa budynku klasztoru) obsadzone były 
grabami. Południowa część ogrodu składała się z niewielkiego stawu oraz najpewniej warzywnika. 
Do klasztornego założenia przylegały dwa stawy znaczących rozmiarów (jeden za granicą ogro-
du, od północnego zachodu, zaś drugi po stronie drogi dojazdowej do opactwa)16. W 1930 r. roz-
poczęto budowę nowego budynku szkoły w południowo-wschodniej części ogrodu, przy drodze 
zaś w 1933 r. dobudowano do niego ganki17. Do 1939 r. klasztor posiadał ogród klauzurowy, a we 
wschodniej części rekreacyjny dla uczennic. Za kapliczką św. Benedykta, od południa, od zakończe-
nia alejki grabowej, znajdowała się część ogrodu zwana „Ameryką”. W okresie II wojny światowej 
w budynkach szkoły znajdowała się wypoczynkowa baza niemiecka, zaś w 1945 r. szkoła została 
zajęta przez wojska radzieckie. W latach 1948-1950 doszło do upaństwowienia gospodarstwa i fol-
warku18. W okresie od sierpnia 1954 do marca 1957 r. w klasztorze przebywały siostry służebniczki 
ze Śląska, a benedyktynki zostały wysiedlone do Alwerni19, zaś władze PRL skasowały szkołę20. 
W 1959 r. dawne gospodarstwo klasztorne zostało przekształcone w PGR, zaś w 1968 r. budynki 
klasztorne użytkowane były przez Spółdzielnię Produkcyjną w Staniątkach. W 1979 r. w dawnym 
folwarku działał Państwowy Ośrodek Hodowli Zarodowej – Wieliczka – Gospodarstwo Staniątki, 
w wirydarzu znajdowała się studnia oraz krzewy różane, a ogród szwedzki, otoczony wysokimi 
drzewami, użytkowany był na cele kultowe21. W latach 80. XX w. doszło do wytrucia ryb w stawach 
klasztornych przez wyżej położone zakłady przemysłowe.

4. Współczesny wygląd ogrodu klasztornego

Obecnie powierzchnia całego zabytkowego założenia ogrodowo-klasztornego wynosi 
ok. 5 ha. Do najważniejszych elementów kompozycyjnych zaliczyć należy m.in. oś kompo-
zycyjną bramy wejściowej (od strony północnej trafia na duży jesion), centralną kompozy-
cję z drogą, zespołem zieleni i kompozycją rzeźbiarską, ciąg funkcjonalny i kompozycyjny, 

12 Ibidem.
13 Zabytki architektury i budownictwa w Polsce. Województwo krakowskie i miasto Kraków, „Bibliote-

ka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków”, seria A, t. VII, z. 7, Warszawa 1971.
14 M. Swaryczewska, op. cit., s. 7.
15 Staniątki sammt Ortschaft Chrosc in Galizien Bochnier-Kreis, Bezirk Staniątki, 1847, 1:2880, archi-

wum klasztoru.
16 M. Swaryczewska, op. cit., s. 8.
17 Ibidem, s. 9.
18 Ibidem, s. 11.
19 Ibidem.
20 http://www.benedyktynki.eu/index.php?ram=s&id=1 [dostęp: 30.09.2014].
21 M. Swaryczewska, op. cit., s. 12.
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biegnący od bramy ogrodowej aż do szpalerów grabowych, z osią otwartą na skarpę (il. 1). 
Ostatni z wymienionych elementów jest najstarszy22. Od północy zakończony jest grotą z fi-
gurą św. Benedykta, schowaną pod grabową altaną, zaś od południa w osi usytuowana jest 
otoczona magnoliami figura Matki Boskiej. Otwarcie widokowe klasztoru na stronę połu-
dniową było niegdyś bardzo czytelne, współcześnie jest niestety zatarte – na dolnym tara-
sie usytuowano budynki gospodarcze i nową zabudowę wiejską. Większość dróg i ścieżek 
współczesnego ogrodu powstało niedawno i przypadkowo. Elementem wyróżniającym się 
w kompozycji jest XVIII-wieczny ciąg komunikacyjny, położony na skarpie i rozdzielony 
nad stawem. Do ciekawszych elementów zieleni należy zaliczyć szpalery dużych niestrzyżo-
nych grabów, które uzupełniono wiązami. W południowej części założenia znajduje się nie-
dokończony budynek szkoły z okresu międzywojennego, który obecnie grozi zawaleniem.

W ogrodzie znajdują się również sady z młodymi jabłoniami i gruszami, pasieka, tunel, 
winnica, warzywnik, grządki z kwiatami, pola uprawne, pomieszczenia gospodarcze dla kur 
i krów oraz obornik (il. 2). Ogród nie zatracił swojego tradycyjnego sposobu użytkowania, 
co jest niewątpliwie pozytywnym przejawem działalności opiekujących się ogrodem. Siostry 
zakonne prowadzą uprawę chryzantem, które sprzedają w okresie świątecznym. Posiadają one 
również sklepik, gdzie można nabyć tradycyjnie wytwarzane słodycze, miód, dżemy, przetwo-
ry z pomidorów z klasztornych zbiorów. Uzyskane ze sprzedaży środki finansowe przeznaczają 
na swoje utrzymanie23. Na szczególną uwagę zasługuje niedawne odtworzenie stawów, w któ-
rych obecnie prowadzona jest ekologiczna hodowla karpi. Ryby karmione kukurydzą i psze-
nicą stanowią bożonarodzeniową propozycję dla osób, które chcą pomóc finansowo opactwu.

Otoczenie wejścia do kościoła (il. 3) jest ubogie. Część reprezentacyjna nie pełni swojej 
funkcji i negatywnie zaskakuje ilością nieprzepuszczalnych nawierzchni. U stóp dzwon-
nicy znajduje się skromny ogródek ozdobny z żywotnikami, różanecznikami, jałowcami 
i roślinami okrywowymi. Na wprost wejścia do kościoła znajduje się również boisko do 
gry w piłkę.

5. Współczesne zagrożenia ogrodu

Zagrożenia można podzielić na kilka grup:
• zagrożenia związane z trudną sytuacją finansową opactwa,
• zagrożenia wynikające z niewłaściwego zagospodarowania terenu,
• brak współpracy ze specjalistami z dziedziny sztuki ogrodowej.

Pierwsza grupa zagrożeń związana jest z niezwykle trudną sytuacją finansową opac-
twa. Priorytetem jest remont zabudowań klasztornych, które są w bardzo złym stanie. 
Obecnie przeprowadzana jest wymiana dachu, odwilgocenie pomieszczeń oraz zabezpie-
czenie konstrukcji budynków. W wyniku poświęcenia znacznych środków na renowację 
obiektów architektonicznych, obszar ogrodu pozostaje obecnie niedofinansowany. Cięcia 
kosztów zazwyczaj pociągają za sobą redukcję etatów, w tym przypadku osób pielęgnu-
jących ogród. Sióstr zakonnych jest coraz mniej, a obecne rezydentki nie mają już wy-
starczających sił do pełnowymiarowej pracy w ogrodzie. Mimo wszystko w ogrodzie 
najważniejsze prace są wciąż wykonywane (trawa jest wykoszona, uprawia się ziemnia-
22 Ibidem, s. 30.
23 http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/1063056,siostry-ze-staniatek-walcza-z-bieda-sprzedajac-

karpie,id,t.html [dostęp: 30.09.2014].
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ki, kukurydzę, sadzi kwiaty i warzywa). Dzięki większej liczbie pracowników możli-
we byłoby wykorzystanie pełnego areału i zwiększenie zbiorów. W ogrodzie nie brak 
zaniedbanych i zapomnianych miejsc, jak np. alejki i otoczenie stawów, które powinny 
być uporządkowane24. Istotną kwestią jest remont budynku niedokończonej szkoły, który 
grozi zawaleniem25. Środki finansowe mogłyby być również przeznaczone na komplek-
sowy projekt rewaloryzacji ogrodu z odtworzeniem jego historycznego kształtu i remont 
zabudowań gospodarczych26.

Do drugiej grupy zagrożeń zaliczyć można nieprzemyślane decyzje związane z polityką 
przestrzenną gminy. Centrum Staniątek jest gęsto zabudowane, a strefa ochrony krajobrazu 
wokół klasztoru zbyt mała. Dawniej istniejące otwarcia widokowe współcześnie zdecydo-
wanie utraciły na znaczeniu. Ekspozycje widokowe nie są chronione. Konieczna wydaje się 
również ochrona założenia przed sprzedażą części ziemi.

Trzecia grupa zagrożeń wynika z braku konsultacji ze specjalistami z dziedziny sztuki 
ogrodowej. Ostatnie prace badawcze na tym obszarze prowadzone były 34 lata temu. Brak 
jest konsultacji dendrologicznych w zakresie starodrzewu oraz nowych nasadzeń roślin-
nych27. Działalność sióstr ma charakter spontaniczny i niekonsultowany. Obecnie historycz-
ny układ czytelny jest jedynie w części najbliższej budynkowi klasztoru. Problem stanowi 
również brak decyzji co do postępowania z poszczególnymi budynkami na terenie ogrodu, 
co generuje koszty i niszczenie niewykorzystanych budynków.

6. Podsumowanie

Oprócz części reprezentacyjnej, położonej najbliżej budynków klasztornych, układ kom-
pozycyjny ogrodu uległ znaczącemu zatarciu. Siostry ze względu na trudną sytuację finan-
sową nie są w stanie doprowadzić do jego rewaloryzacji. W pierwszej kolejności środki 
finansowe są kierowane na ratowanie zabytkowego kościoła oraz utrzymanie klasztoru. Do 
największych współczesnych zagrożeń ogrodu należy m.in. dalsze niszczenie układu kom-
pozycyjnego, brak pielęgnacji czy konsultacji z profesjonalistami w sprawie programu re-
waloryzacji. Ogród mógłby stać się prawdziwą perełką oraz prezentować tradycyjny wygląd 
benedyktyńskich ogrodów klasztornych, które doskonale wpisują się od lat w zasadę ora et 
labora. Niestety, w dalszym ciągu w społecznej świadomości nie funkcjonuje głębokie prze-
konanie o wartości historycznych założeń ogrodowych. Z pewnością konieczne jest wykona-
nie aktualnej inwentaryzacji dendrologicznej, jak również dokładne zbadanie, co pozostało 
z historycznego układu założenia. Najnowsze opracowania naukowe są ubogie jeśli chodzi 
o informacje dotyczące ogrodu, co również mogłoby ulec zmianie.

Podejmując próbę opracowania koncepcji rozwiązania problemów opactwa, wspomnieć 
należy o szerokiej ofercie adresowanej do różnych odbiorców, którą siostry mogłyby wy-
pracować. Obecnie funkcjonuje dom gości w budynku dawnej szkoły, gdzie oprócz modli-
tewnej kontemplacji można również poświęcić się pracy w malowniczym otoczeniu ogrodu 

24 Stawy wyposażone są w infrastrukturę konieczną do hodowli karpi, która jest nieestetyczna i nad-
miernie wyeksponowana. Przez odpowiednie zasłonięcie obiektu można by polepszyć jej wygląd.

25 h t tp : / /www.tvp.pl /krakow/region/wideo/o-renowacj i -k lasztoru-benedyktynek-w-
staniatkach/16428032 [dostęp: 30.09.2014].

26 Taki dokument stanowi podstawę do starania się o duże środki na rewaloryzację całego zagrożenia.
27 Na przykład obecnie wzdłuż muru posadzono żywotniki.
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klasztornego28. Siostry zapraszają do swojego zacisza zarówno indywidualnych turystów, jak 
i zorganizowane wycieczki. Zakonnice radzą sobie przez sprzedawanie własnych produktów. 
Można wręcz zaryzykować stwierdzenie, że potrafiły wypracować lokalną markę. Pomimo 
swojego wieku i reguły zakonnej potrafią umiejętnie wykorzystać nowoczesne środki prze-
kazu – posiadają stronę na portalu Facebook, gdzie informują na bieżąco o nowinkach z życia 
klasztornego, czy stronę internetową z dokładnie opisanymi możliwościami wsparcia finan-
sowego zakonu. Siostry są również aktywne w mediach29. W samym kościele organizowane 
są liczne wydarzenia kulturalne, m.in. koncerty, medytacje biblijne, dni otwarte opactwa. 
Rozważane jest przekształcenie grożącego zawaleniem budynku szkoły na centrum muze-
alno-biblioteczno-czytelnicze, które mogłoby polepszyć skromne finanse zakonnic. Cieka-
wym pomysłem byłoby organizowanie modlitewnego sylwestra, rekolekcji dla różnych grup 
czy terapii zajęciowej z elementami hortiterapii, warsztatów i pracy w ogrodzie. Wszystkie 
działania muszą mieć charakter skoordynowany i przemyślany, aby nie zaszkodziły opactwu 
i jego ogrodowemu otoczeniu.

28 http://www.benedyktynki.eu/index.php?ram=s&id=29 [dostęp: 30.09.2014].
29 Na przykład w sierpniu 2014 r. w Kronice Krakowskiej TVP Kraków ukazał się reportaż z klasztoru, 

po którym odbyła się dyskusja z ksienią benedyktynek w Staniątkach oraz władzami regionu. Dys-
kutowane były najważniejsze problemy opactwa oraz możliwe scenariusze rozwiązania finansowych 
problemów. Również w „Gazecie Krakowskiej” i „Dzienniku Polskim” ukazują się wzmianki o trud-
nej sytuacji benedyktynek.
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CHANGES IN THE PARK STEFAN ZEROMSKI 
IN SZCZECIN OVER THE PAST 50 YEARS

ZMIANY PARKU IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO 
W SZCZECINIE W OSTATNICH 50 LATACH

A b s t r a c t

This paper presents the changes that occurred in Stefan Żeromski park in Szczecin after World 
War II until present. The history of which is characterized by the contemporary state of wood-
lots and the other offerings of the park. Indicated on the causes of these changes, specified 
courses of action should be made to allow the development of the potential of the park so it 
may be fully exploited. It was noted that the protection of historic parks, as set out in the Flor-
ence Charter, does not interfere with the ability to adapt the program to the expectations of the 
modern user.

Keywords: public park, park program, historic urban greenery, Florence Charter, cemetery

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

W artykule przedstawiono przemiany, do jakich doszło na terenie Parku im. Stefana Żerom-
skiego w Szczecinie po II wojnie światowej. Scharakteryzowano historię miejsca, współcze-
sny stan zadrzewienia oraz ofertę programową parku. Wskazano na przyczyny zachodzących 
przemian. Określono kierunki działań, które pozwolą na to, by potencjał parku był w pełni 
wykorzystywany. Zwrócono uwagę na fakt, iż ochrona parku jako obiektu zabytkowego, zgod-
nie z zapisami Karty Florenckiej, nie kłóci się z możliwością dostosowania programu parku do 
oczekiwań współczesnego użytkownika.

Słowa kluczowe: park publiczny, program parku, zabytkowa zieleń miejska, Karta Florencka, 
cmentarz
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1. Introduction

The Stefan Żeromski Park in Szczecin covers approx. 25ha. It is located in the city center 
functions as city park. It is a compact complex of tall greenery within the structure of the 
city, creating a green island isolated from streets and buildings. The park fulfills important 
functions: natural and cultural. Although it fits into the structure of the city and is an attractive 
object, it fails to perform a broader social function, therefore its program and offerings have 
not attracted the modern inhabitants of Szczecin and the potential of the park is not used. It 
should be noted that, in light of the provisions of the Charter of Florence1, measures can be 
taken to stimulate areas protected as historical parks.

The results of the study conducted can be the basis for determining the direction of the 
changes that should be carried out in the Żeromski Park. This applies both to dealing with 
the resources of greenery and determining the direction of actions aimed at increasing the 
attractiveness, functionality and utility of the park.

2. State of research

The issue of restoration and protection of historic park and garden creations concerns vir-
tually all of the centers of large cities in Poland and the need to broaden their recreational and 
educational offering is reported by many authors – including specialists in urban planning, 
spatial planning, landscape architecture and greenery. Adaptation of these areas to the needs 
of today’s users is inevitable. There are many examples of historical parks located in city 
centers, among others in London, Paris, Berlin and Warsaw, which combined historical and 
modern functions (e.g. playgrounds were created, places for popular recreation, exhibitions, 
concerts and contemporary forms of leisure)2.

The accurate historical reconstruction of a park, taking into account the state of the 
environment and the functional and spatial conditions of the modern city, is not unrealis-
tic, and the actions of restoration should be derived from the original. An example is the 
restoration project of the Krasiński Garden in Warsaw which left many unfinished compo-
sitions creating natural and economic problems3. There are also many positive examples 
reported of historic manorial parks in Olsztyn serving public functions, they became, due 
to the dynamic development of the city in the 2nd half of the 19th century, surrounded by 
residential facilities4.

1 The Florence Charter – Charter Historic Garden (adopted on 21 May 1981) sets out the rules of con-
duct for historical assumptions.

2 A. Zachariasz, Ogród publiczny w centrum miasta – przemiany funkcji i formy, „Czasopismo Tech-
niczne”, z. 4-A/2008, Kraków 2008, pp. 295-304.

3 B. Fortuna-Antoszkiewicz, A. Gawłowska, J. Łukaszkiewicz, E. Rosłon-Szeryńska, Problemy re-
waloryzacji i ochrony parków historycznych w centrum miasta na przykładzie Ogrodu Krasińskich 
w Warszawie, „Czasopismo Techniczne”, z. 6-A/2012, Kraków 2012, pp. 145-166.

4 K. Młynarczyk, Olsztyńskie zabytkowe parki podworskie jako element przestrzeni publicznej, [in:] 
Zieleń w przestrzeni publicznej miast: funkcja – kreacja – identyfikacja, (ed.) E. Oleksiejuk, A. Jan-
kowska, Proceedings „Zieleń Miejska – Naturalne bogactwo miasta”, 21-23 October 2009, Salus, 
Toruń 2009, pp. 35-42.
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In Szczecin, the vast majority of the existing parks are historic sites, created on former 
cemeteries. Only a few survived to see their restoration or reconstruction, for example, 
Różanka from 1926, but its presentation, as places that serves a public function, is very 
poor5.

One of the ways to restore, maintain and manage historic gardens and parks is to create 
popularity for visiting them through promotion, organizing local events there and educating 
visitors6. Often, the economic factor is the most important; it determines the behavior of 
such an object, as directly affected by the effectiveness of management based on constant 
monitoring of the current level of services. Well-managed green areas can, in a broader sense, 
become an important element in promoting regional identity and a factor activating town 
development.

3. Research methods

In the years 2013-2014, an overall dendrological inventory of the Żeromski Park was per-
formed, as well as ways of its use were set out, in relation to the available resources and recre-
ational infrastructure (personal observation). An analysis was performed of the behavior of the 
spatial arrangement of the park based on a site inspection with iconographic and cartographic 
materials obtained from the Regional Office for the Protection of Monuments in Szczecin.

4. Analysis of changes

History of the park
In 1810, in the vicinity of the Leopold and Wilhelm defensive forts, the Szczecin fortress, 

a city park was established with French characteristics, in the 2nd half of the century it was 
used as a cemetery. Gradual liquidation of the cemetery began in the years 1900-1903, due to 
the lack of graves and space for burials and the developing streets adjacent to the cemetery. It 
was rebuilt to become a landscape city park, first covering the liquidated cemetery, and after 
World War II, two other areas, small cemeteries (of the Lutheran and Reformed churches). 
In the park, in 1905, a café called “Plantowa” was built – the building still exists today, it is 
currently a hotel and a restaurant (Hotel Park) (Ill. 1) – there is an indenter with a fountain 
near it (Ill. 2). In 1910, the cemetery was closed for burials, but a well-known and the rich-
est industrialist, Albert Eduard Toepfler, was buried there in 1924. His villa, surrounded by 
a garden, was located opposite the cemetery. Due to the value of the historical monuments of 
funerary art, conservation authorities of the city decided to keep them there. In 1914-1915, 
the area was described in urban plans as a “botanical garden”, and then in the 20s, as the 
“Grabowski Park” (“Grabower Anlagen”). In 1925-1927, part of the park was built along the 
5 M. Kubus, Zieleń Szczecina – stan, problemy i perspektywy rozwoju, Proceedings „Nowoczesna 

chirurgia drzew oraz funkcjonowanie zieleni miejskiej w Szcze¬cinie i wybranych terenach nadbał-
tyckich – zagrożenia, teraźniejszość i przyszłość”, Polskie Towarzystwo Chirurgów Drzew NOT, 
Urząd Miasta Szczecina, Szczecin 2008, pp. 13-17.

6 A. Zachariasz, Zabytkowe ogrody – problemy rewaloryzacji, utrzymania i zarządzania w świetle 
zaleceń Karty Florenckiej, Zarządzanie Krajobrazem Kulturowym, Prace Komisji Krajobrazu Kul-
turowego nr 10, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec 2008, pp. 150-161.
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present Matejko St. As late as 1933, single graves and urns were located there on pedestals 
in the Empire style, including the ones of President Sack and Hildebrandt, the painter. After 
World War II, Polish city authorities renamed the Grabowski Park and it became the Stefan 
Żeromski Park, with a bust sculpture of the writer located there. After 1960, the graves were 
liquidated and walking paths covered with asphalt7.

Currently, the original layout of the park and cemetery remain.

Tree stands
The tree stand being the basic structure of the park comes from the beginning of the last 

century. Studies published after World War II8 and research conducted in 2014 show notice-
able changes concerning the composition of dendroflora.

The stand suffered a loss of many valuable and rare species cultivated in Poland, for ex-
ample: the Kentucky coffee tree (Gymnocladus dioica), the European beech ‘Asplenifolia’ 
(Fagus sylvatica ‘Asplenifolia’), the white oak ladle-shaped (Quercus alba f. elongata), the 
Bur oak (Q. macrocarpa), the Georgian oak (Q. iberica), the Hungarian oak (Q. frainetto). 
The newly introduced plants are shrubs, such species as, among others: the Bodinier’s beau-
tyberry (Calicarpa bodinieri), the Chinese lichen (Decaisnea fargesii), the Japanese witch 
hazel (Hamamelis japonica), which slightly increase the attractiveness of the greenery. Fac-
tors affecting the condition of forest cover include: changes in climate – reducing the average 
annual rainfall, development of buildings in the park, modest area maintenance.

According to the classification by Majdecki9 (1993), the tree stand of the Żeromski Park is 
in the fourth stage of development. A significant loss of form has especially been seen there in 
the last 50 years, which should lead to the restoration of the stand, successive changes in the 
generation of trees and creating a multi-generation structure of the park ensuring its durability.

It is an important recommendation to reconstruct the lost species of trees and shrubs. 
Introducing new species, in particular cultivars should be strictly controlled and conduct-
ed according to the framework determined by conservators and dendrologists. A successful 
introduction of the lost species the European beech (Fagus sylvatica ‘Asplenifolia’) and in-
creasing the number of specimens of other trees, such as the maidenhair tree (Ginkgo biloba) 
the Katsura tree (Cercidiphyllum japonicum) and the white poplar (Populus alba). In the 
case of beech trees, success was achieved after several unsuccessful attempts, only when 
a sapling was planted at a distance of several meters from the original location. Past failures 
were probably associated with soil infected by fungi at the previous site – once the largest 

7 B. Frankiewicz, Szczecińskie cmentarze, Towarzystwo Przyjaciół Szczecina, Szczecin 2003, pp. 101-
104; B. Kozińska, B. Twardochleb, Szczecin Grabowo, Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość, 
Szczecin 2005, pp. 156-160; A. Stachak, U. Grinn, M. Haas-Nogal, M. Kubus, G. Nowak, M. Nowa-
kowska, Zieleń Szczecina. Ilustrowany przewodnik dendrologiczny, Oficyna In Plus, Szczecin 2000, 
pp. 20-21, 224.

8 S. Kownas, A. Sienicka, Obecny stan zadrzewienia miasta Szczecina, Szczecińskie Towarzystwo Na-
ukowe, t. XI, z. 1, Szczecin 1962, pp. 15-17, 21-97; A. Stachak, U. Grinn, M. Haas-Nogal, M. Kubus, 
G. Nowak, M. Nowakowska, op. cit., pp. 200-202, 224, 230-241; A. Stachak, B. Maślak, Drzewa 
i krzewy parków centrum Szczecina, „Rocz. Dendrol.”, 38, 1989, pp. 73-103; A. Stachak, M. Nowa-
kowska, Park Żeromskiego, przewodnik, Forum Środowiskowe „Zieleń Miejska”, Szczecin 1996, 
pp. 1-37.

9 L. Majdecki, Ochrona i konserwacja zabytkowych założeń ogrodowych, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 1993, pp. 15-16.
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specimen of this variety in Poland. The cited examples show that reconstruction of the stand 
will not be an easy task.

Program offer
In the last 50 years, it has not changed, that despite the fact that the Żeromski Park a city 

park, only meets the needs of local residents serving as a passage area for pedestrians of the 
nearby streets. It is not used by a wider group, residents of Szczecin from other districts do 
not have the habit of coming here to relax, because it fails to attract potential modern users.

The primary function of Żeromski Park, in the aspect of the recipient, is that the area is 
predominantly an area of relaxation and recreation. Users of public parks can be classified 
into groups using a variety of criteria, such as: age, usage of land or expectations10. Users of 
the Żeromski Park were assigned to the groups listed below, the fundamental criterion for 
classification was the method of using the resources of the park.

Users of lawns. Passive recreation users in the fullest sense of the word. All they need is 
a lawn, trees, sun and some shade to feel satisfied. These are pupils, students, parents with 
small children and adults. They satisfy their desire to spend time in the greenery in the sim-
plest form, sit, lay, read. They are rather local downtown residents, where private garden with 
a lawn is scarce. Actually, they could benefit from any green site with a lawn.

Walkers. They wander through the park without a specific purpose. To pursue their 
needs, they need a comfortable and safe network of pedestrian routes. There are people with 
children in strollers, people with a lot of free time, slowly walking across the park, enjoying 
the park furniture there: benches, litter bins etc. People walking with their dogs, the purpose 
of the subgroup is to walk their dogs for which they want to find a good place for their dogs 
to take care of their physiological needs and to play. In the park, there is an informal dog play 
area, a clearing situated in the north-eastern part of the site, it does not have any intentional 
equipment. Another subgroup is walkers interested in the valuable trees of the park. Their 
main purpose is to know or study interesting and rare – even in the country – trees and shrubs 
that are marked and signed in the park. This group includes pupils, students, nature enthu-
siasts and scientists. They are the only people among all of the mentioned groups who are 
willing to come to the park from another part of the city.

Passers. Their goal is to quickly move through the park from externally located point A to 
point B, they choose the shortest route, they rather o not use the park furniture.

Recreational runners. Their goal is to exercise. They use comfortable and safe pas-
sageways and can sometimes use the park furniture. The park area is completely flat, it is 
not highly attractive to them. These usually are young adults. This is a small group, which is 
due to the age structure of the inhabitants of nearby buildings, which is dominated by mid-
dle-aged and older people.

Cyclists. Their aim is to travel certain routes in the park or cycle through the park area. It 
should be noted that communication routes in the park are poorly connected to the externally 
situated cycling routes, as in Szczecin there is still no system of city bike paths. Cycling is an 
activity of conflict with other users of the park, because no bike paths or trails are designated 
on its territory, as well as there are no “fast lanes”. Cyclists wander along the well-maintained 
pedestrian routes; they sometimes use the park furniture.

10 A. Zachariasz, Zieleń jako współczesny czynnik miastotwórczy ze szczególnym uwzględnieniem roli 
parków publicznych, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2006, pp. 150-151.
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Younger children with a guardian. They use the scarce resources of the playground 
equipment, sometimes having fun on the lawns. This is a group of younger children with 
guardians; it is not a significant group of the park users, due to the age structure of the build-
ings in the neighborhood. Near the park, there are TBS buildings gathering more people 
with small children, but they use the playgrounds located directly next to their residential 
complexes, according to the principle that any playground “close to home” is used most 
extensively11.

The common feature of the described user groups is that they are stabilized with respect 
to quantity and that the existing park furniture and development is sufficient for them, al-
though not attractive. Certainly, the maximum simultaneous attendance in the Żeromski Park 
is usually not exceeded and even far from the average saturation of the area. Today, the poten-
tial of the park is not used, and its importance as a city park invariably is marginal.

11 Ibidem, p. 139.

a)                                                                                     b)

Ill. 1. View of the café building in the interwar period (www.sedina.pl) and in 2014 (photo by G. 
Nowak)

Il. 1. a) Widok na budynek kawiarni w latach międzywojennych (fotografia skopiowana, dostępna na: 
www.sedina.pl), b) i w 2014 r. (fot. G. Nowak)

ll. 2. View of the intender in 1912 (www.stetin.czejarek.pl) and in 2014 (photo by G. Nowak)

Il. 2. a) Widok na wgłębnik w 1912 (fotografia skopiowana, dostępna na: www.stetin.czejarek.pl),  
b) i w 2014 r. (fot. G. Nowak)

a)                                                                                     b)
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5. Direction of change

Steps should be taken to raise the awareness of residents about the value and attractive-
ness of the Żeromski Park. Szczecin residents should be encouraged to use the objects by 
extending the offerings of the park, as tailored to the expectations of the potential users of 
the park today. The fact that the Żeromski Park is an object of historical value is an asset, not 
a limitation for solutions aimed at bringing it back to life. Zachariasz12 claims that historical 
gardens should have new features added to be able to serve modern users. We should go be-
yond providing the basic standards (toilets, parking lots, etc.) by introducing attractions that 
will get the attention of new users. It is important to establish a framework of action to avoid 
direct conflict with the principles of conservation protection for the object, e.g. to determine 
the type of materials, the size of elements, colors, etc.

The popularity of Żeromski Park can be increased by:
 – organization of events with high social, cultural and media impact;
 – restoring the object’s strengths within the regeneration of attractive pieces of land, for 

example: the ground floor near the park house. It was a place with attractive arrangement 
of the ground floor, attractive colorful plants, seasonal accents of exotic plants in pots and 
an oval fountain (Ill. 2);

 – introducing new features, elements of development, and such attractions as the fountain 
lightening and sound effects, recreational lounge chairs on large surfaces of lawns, rock 
climbing equipment, dog playground, an interesting arrangement of meeting places for 
hobbyists, who could use this site at any convenient time;

 – systematic reconstruction of the stand, the current care of the greenery and replacing the 
basic equipment with aesthetically pleasing and functional ones.

6. Summary

The tree stands of the Żeromski Park are in a stage of old age and require a planned 
redevelopment. It is important to maintain the structure of the species of trees and plan the 
deployment of young specimens in such a way as to keep the spatial composition of the park 
as similar to the historical and natural status as possible.

The Żeromski Park in Szczecin does not have an attractive functional program tailored to 
contemporary expectations. Within the structure of the city, it is, as a city park, an important 
green area, with great unused potential. Historical values are its great advantage that should 
be highlighted. Changes should be made towards expanding the group of users of the park. 
Passive protection of the park as a historical object is insufficient for the park to carry out its 
functions as an object of this rank in the structure of the city. The direction of the Żeromski 
Park program offerings redevelopment should take into account the introduction of new at-
tractions tailored to the needs of modern users, which does not interfere with the basic tenets 
of its protection.

12 A. Zachariasz, Zabytkowe ogrody – problemy rewaloryzacji, utrzymania i zarządzania w świetle 
zaleceń Karty Florenckiej, Zarządzanie Krajobrazem Kulturowym, Prace Komisji Krajobrazu Kul-
turowego nr 10, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec 2008, pp. 150-161.



114

R e f e r e n c e s

[1]  Fortuna-Antoszkiewicz B., Gawłowska A., Łukaszkiewicz J., Rosłon-Szeryńska E., 
Problemy rewaloryzacji i ochrony parków historycznych w centrum miasta na przykła-
dzie Ogrodu Krasińskich w Warszawie, „Czasopismo Techniczne”, 6-A/2012, Kraków 
2012, pp. 145-166.

[2]  Frankiewicz B., Szczecińskie cmentarze, Towarzystwo Przyjaciół Szczecina, Szczecin 
2003.

[3]  Kozińska B., Twardochleb B., Szczecin Grabowo, Stowarzyszenie Czas Przestrzeń 
Tożsamość, Szczecin 2005.

[4]  Kownas S., Sienicka A., Obecny stan zadrzewienia miasta Szczecina, „Szczecińskie 
Towarzystwo Naukowe”, t. XI, z. 1, Szczecin 1962.

[5]  Kubus M., Zieleń Szczecina – stan, problemy i perspektywy rozwoju, Proceedings „No-
woczesna chirurgia drzew oraz funkcjonowanie zieleni miejskiej w Szczecinie i wybra-
nych terenach nadbałtyckich – zagrożenia, teraźniejszość i przyszłość”, Polskie Towa-
rzystwo Chirurgów Drzew NOT, Urząd Miasta Szczecina, Szczecin 2008, pp. 13-17.

[6]  Majdecki L., Ochrona i konserwacja zabytkowych założeń ogrodowych, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 1993.

[7]  Młynarczyk K., Olsztyńskie zabytkowe parki podworskie jako element przestrzeni pu-
blicznej, [w:] Zieleń w przestrzeni publicznej miast: funkcja – kreacja – identyfikacja, 
(ed.) E. Oleksiejuk, A. Jankowska, Proceedings „Zieleń Miejska – Naturalne bogactwo 
miasta”, 21-23 October 2009, Salus, Toruń 2009, pp. 35-42.

[8]  Stachak A., Grinn U., Haas-Nogal M., Kubus M., Nowak G., Nowakowska M., Zieleń 
Szczecina. Ilustrowany przewodnik dendrologiczny, Oficyna In Plus, Szczecin 2000.

[9]  Stachak A., Maślak B., Drzewa i krzewy parków centrum Szczecina, „Rocz. Dendrol.”, 
38, Warszawa 1989, pp. 73-103.

[10]  Stachak A., Nowakowska M., Park Żeromskiego. Przewodnik, Forum Środowiskowe 
„Zieleń Miejska”, Szczecin 1996.

[11]  Zachariasz A., Zieleń jako współczesny czynnik miastotwórczy ze szczególnym uwzględ-
nieniem roli parków publicznych, Monografia 336, Wydawnictwo Politechniki Kra-
kowskiej, Kraków 2006.

[12]  Zachariasz A., Zabytkowe ogrody – problemy rewaloryzacji, utrzymania i zarządzania 
w świetle zaleceń Karty Florenckiej, „Zarządzanie Krajobrazem Kulturowym, Prace 
Komisji Krajobrazu Kulturowego”, nr 10, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, So-
snowiec 2008.

[13]  Zachariasz A., Ogród publiczny w centrum miasta – przemiany funkcji i formy, „Cza-
sopismo Techniczne”, z. 4-A/2008, Kraków 2008, pp. 295-304.

[14]  www.sedina.pl.
[15]  www.stetin.czejarek.pl.



115

1. Wstęp

Park im. Stefana Żeromskiego w Szczecinie zajmuje ok. 25 ha i położony jest w Śród-
mieściu. Jest obiektem o randze parku miejskiego. Stanowi zwarty kompleks zieleni wy-
sokiej. W strukturze miejskiej jest zieloną wyspą, odizolowaną ulicami i zabudową. Park 
pełni istotne funkcje: przyrodniczą, kulturową, wpisuje się w strukturę miasta, jest obiektem 
atrakcyjnym, nie pełni jednak szerokiej funkcji społecznej, swoim programem i ofertą nie 
przyciąga współczesnego mieszkańca Szczecina. Potencjał parku nie jest wykorzystywany. 
Należy zauważyć, że w świetle zapisów Karty Florenckiej13 można prowadzić działania oży-
wiające tereny objęte ochroną jako parki zabytkowe.

Wyniki prowadzonych badań mogą być podstawą do określenia kierunku zmian, jakie 
powinny być prowadzone w Parku Żeromskiego. Dotyczy to zarówno postępowania z zaso-
bami zieleni, jak również określenia kierunku działań uatrakcyjnienia programu funkcjonal-
no-użytkowego parku.

2. Stan badań

Problematyka rewaloryzacji i ochrony historycznych założeń parkowych i ogrodowych 
dotyczy praktycznie wszystkich centrów dużych miast w Polsce, a konieczność poszerzenia 
ich oferty rekreacyjnej i edukacyjnej zgłasza wielu autorów, m.in. specjalistów z zakresu 
urbanistyki, gospodarki przestrzennej, architektury krajobrazu i terenów zieleni. Dostosowa-
nie tych terenów do potrzeb współczesnych użytkowników jest nieuniknione. Podawanych 
jest wiele przykładów parków historycznych położonych w centrach miast, m.in. w Lon-
dynie, Paryżu, Berlinie czy Warszawie, w których łączono funkcje historyczne i nowe (np. 
powstały place zabaw, miejsca popularnej rekreacji, wystaw, koncertów czy też popularnych, 
współczesnych form spędzania czasu)14.

Ścisła historyczna rekonstrukcja parku, przy uwzględnieniu stanu środowiska i uwarun-
kowań funkcjonalno-przestrzennych współczesnego miasta, nie jest bardzo realna, a działa-
nia rewaloryzacyjne powinny uwzględniać odstępstwa od pierwowzoru, czego przykładem 
jest projekt rewaloryzacji Ogrodu Krasińskich w Warszawie, który pozostawił wiele nie-
rozwiązanych problemów kompozycyjnych, przyrodniczych, programowych i ekonomicz-
nych15. Podawane są także pozytywne przykłady pełnienia funkcji publicznych przez zabyt-
kowe parki podworskie w Olsztynie, które na skutek dynamicznego rozwoju przestrzennego 
miasta w 2 połowie XIX w. znalazły się w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej16.

13 Karta Florencka – Karta Ogrodów Historycznych (uchwalona 21 maja 1981 r.) określa zasady postę-
powania w zakresie założeń historycznych.

14 A. Zachariasz, Ogród publiczny w centrum miasta – przemiany funkcji i formy, „Czasopismo Tech-
niczne”, z. 4-A/2008, Kraków 2008, s. 295-304.

15 B. Fortuna-Antoszkiewicz, A. Gawłowska, J. Łukaszkiewicz, E. Rosłon-Szeryńska, Problemy re-
waloryzacji i ochrony parków historycznych w centrum miasta na przykładzie Ogrodu Krasińskich 
w Warszawie, „Czasopismo Techniczne”, 6-A/2012, Kraków 2012, s. 145-166.

16 K. Młynarczyk, Olsztyńskie zabytkowe parki podworskie jako element przestrzeni publicznej, [w:] 
Zieleń w przestrzeni publicznej miast: funkcja – kreacja – identyfikacja, (red.) E. Oleksiejuk, A. Jan-
kowska, Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej „Zieleń Miejska – Naturalne bogactwo mia-
sta”, 21-23 października 2009 r., Salus, Toruń 2009, s. 35-42.
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W Szczecinie zdecydowana większość istniejących parków to tereny historyczne, założo-
ne na dawnych cmentarzach. Tylko nieliczne doczekały się rewaloryzacji lub rekonstrukcji, 
jak np. Różanka z 1926 r., jednak ich oferta programowa, jako miejsc, które pełnią funkcje 
publiczne, jest bardzo uboga17.

Jednym ze sposobów rewaloryzacji, utrzymania i zarządzania zabytkowymi ogrodami 
i parkami jest wprowadzenie mody na ich odwiedzanie przez ich promocję, organizację 
w nich wydarzeń lokalnych czy też edukację odwiedzających18. Często najważniejszy jest 
czynnik ekonomiczny, decydujący o zachowaniu obiektu, na który bezpośredni wpływ ma 
efektywność zarządzania, oparta na stałym monitoringu bieżącego poziomu usług. Dobrze 
zarządzane tereny zieleni w szerszym znaczeniu mogą stać się istotnym elementem promocji 
regionalnej tożsamości i elementem aktywizującym rozwój miejscowości.

3. Metody badawcze

W latach 2013-2014 przeprowadzono ogólną inwentaryzację dendrologiczną Parku im. 
S. Żeromskiego, jak również określono sposoby jego użytkowania w odniesieniu do do-
stępnych zasobów i infrastruktury rekreacyjnej (obserwacja własna). Wykonano analizę 
stanu zachowania układu przestrzennego parku w oparciu o wizję terenową oraz materia-
ły kartograficzne i ikonograficzne pozyskane z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków 
w Szczecinie.

4. Analiza przemian

Historia parku
W 1810 r. w sąsiedztwie obronnych fortów Leopolda i Wilhelma twierdzy Szczecin zało-

żono park miejski o cechach założenia francuskiego, w drugiej połowie tego wieku w części 
użytkowany jako cmentarz. Ze względu na brak wolnych miejsc na pochówek oraz zabudo-
wujące się przyległe do cmentarza ulice, w latach 1900-1903 rozpoczęła się stopniowa likwi-
dacja cmentarza. Został on przebudowany na krajobrazowy park miejski, obejmując począt-
kowo zlikwidowany cmentarz, a po II wojnie światowej tereny kolejnych dwóch niewielkich 
cmentarzy (kościołów luterańskiego i reformatorskiego). W parku w 1905 r. wybudowano 
kawiarnię „Plantowa” – budynek istniejący do dziś, pełniący obecnie funkcję hotelu i restau-
racji (Hotel Park, il. 1) – oraz w jego pobliżu wgłębnik z fontanną (il. 2). W 1910 r. cmentarz 
został zamknięty dla pochówków, jednak w 1924 r. został tu pochowany znany i najbogatszy 
wówczas przemysłowiec Albert Eduard Toepfler, którego willa, otoczona ogrodem, wznosiła 
się naprzeciwko cmentarza. Z uwagi na wartościowe zabytkowe pomniki sztuki sakralnej 
ówczesne władze konserwatorskie zadecydowały o ich zachowaniu. W latach 1914-1915 

17 M. Kubus, Zieleń Szczecina – stan, problemy i perspektywy rozwoju, Materiały konferencji „Nowo-
czesna chirurgia drzew oraz funkcjonowanie zieleni miejskiej w Szczecinie i wybranych terenach 
nadbałtyckich – zagrożenia, teraźniejszość i przyszłość”, Polskie Towarzystwo Chirurgów Drzew 
NOT, Urząd Miasta Szczecina, Szczecin 2008, s. 13-17.

18 A. Zachariasz, Zabytkowe ogrody – problemy rewaloryzacji, utrzymania i zarządzania w świetle 
zaleceń Karty Florenckiej, „Zarządzanie Krajobrazem Kulturowym, Prace Komisji Krajobrazu Kul-
turowego”, nr 10, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec 2008, s. 150-161.
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omawiany teren na planach miejskich określano jako „ogród botaniczny”, a następnie w la-
tach 20. XX w. Park Grabowski („Grabower Anlagen”).

W latach 1925-1927 część parku została zabudowana wzdłuż obecnej ul. Matejki. Jesz-
cze w 1933 r. stały pojedyncze nagrobki i urny na cokołach w stylu empire, m.in. prezydenta 
Sacka i malarza Hildebrandta. Po II wojnie światowej polskie władze miejskie przemiano-
wały Park Grabowski na Park im. Stefana Żeromskiego, ustawiając tu popiersie pisarza. Po 
1960 r. zlikwidowano nagrobki oraz pokryto asfaltem ciągi piesze19.

Obecnie pierwotny układ parku i cmentarzy jest zatarty.

Drzewostan
Drzewostan, budujący podstawową strukturę parku, pochodzi z początku ubiegłego wie-

ku. Z publikowanych po II wojnie światowej badań20 oraz badań prowadzonych w 2014 r. 
wynika, że zauważalne zmiany dotyczą składu dendroflory.

W drzewostanie odnotowano straty wielu cennych i rzadko uprawianych w Polsce gatun-
ków, jak np.: kłęk amerykański (Gymnocladus dioica), buk pospolity ‘Asplenifolia’ (Fagus 
sylvatica ‘Asplenifolia’), dąb biały forma łyżkowata (Quercus alba f. elongata), dąb wielko-
owocowy (Q. macrocarpa), dąb gruziński (Q. iberica), dąb węgierski (Q. frainetto). Nowo 
wprowadzone rośliny to kilka krzewów, gatunków takich jak m.in.: pięknotka Bodiniera 
(Calicarpa bodinieri), palecznik chiński (Decaisnea fargesii), oczar japoński (Hamamelis 
japonica), których wprowadzenie marginalnie podnosi atrakcyjność zieleni. Czynnikami 
mającymi wpływ na stan zadrzewienia są: zmiany w klimacie – obniżenie średniej rocznej 
sumy opadów, rozbudowa budynków na terenie parku, skromna pielęgnacja zieleni.

Według klasyfikacji Majdeckiego21 (1993) drzewostan Parku Żeromskiego znajduje się 
w stadium czwartym rozwoju – starości. Zwłaszcza w ostatnich 50 latach widoczny jest 
znaczny ubytek jego formy, co powinno prowadzić do rewaloryzacji układu drzewostanu, 
sukcesywnej zmiany generacji drzew oraz tworzenia wielopokoleniowej struktury parku za-
bezpieczającej trwałość parku.

Ważnym zaleceniem jest konieczność odtwarzania utraconych gatunków drzew i krze-
wów. Wprowadzanie nowych gatunków, a zwłaszcza odmian uprawnych, powinno być ści-
śle kontrolowane i prowadzone w określonych przez konserwatora i dendrologów ramach. 
Pomyślnym przykładem wprowadzenia utraconego gatunku jest posadzenie buka pospoli-
tego odmiany wycinanej (Fagus sylvatica ‘Asplenifolia’) oraz powiększenie liczby okazów 
innych drzew, jak np. miłorzębu dwuklapowego (Ginkgo biloba), grujecznika japońskiego 

19 B. Frankiewicz, Szczecińskie cmentarze, Towarzystwo Przyjaciół Szczecina, Szczecin 2003, 
s. 101-104; B. Kozińska, B. Twardochleb, Szczecin Grabowo, Stowarzyszenie Czas Przestrzeń 
Tożsamość, Szczecin 2005, s. 156-160; A. Stachak, U. Grinn, M. Haas-Nogal, M. Kubus, G. No-
wak, M. Nowakowska, Zieleń Szczecina. Ilustrowany przewodnik dendrologiczny, Oficyna In Plus, 
Szczecin 2000, s. 20-21, 224.

20 S. Kownas, A. Sienicka, Obecny stan zadrzewienia miasta Szczecina, „Szczecińskie Towarzystwo 
Naukowe”, t. XI, z. 1, Szczecin 1962, s. 15-17, 21-97; A. Stachak, U. Grinn, M. Haas-Nogal, M. Ku-
bus, G. Nowak, M. Nowakowska, op. cit., s. 200-202, 224, 230-241; A. Stachak, B. Maślak, Drzewa 
i krzewy parków centrum Szczecina, „Rocz. Dendrol.”, 38, 1989, s. 73-103; A. Stachak, M. Nowa-
kowska, Park Żeromskiego. Przewodnik, Forum Środowiskowe „Zieleń Miejska”, Szczecin 1996, 
s. 1-37.

21 L. Majdecki, Ochrona i konserwacja zabytkowych założeń ogrodowych, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 1993, s. 15-16.
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(Cercidiphyllum japonicum) i topoli białej (Populus alba). W przypadku buka udało się to 
po kilku nieudanych próbach, dopiero gdy posadzono młode drzewo w odległości kilkunastu 
metrów od pierwotnej lokalizacji. Wcześniejsze niepowodzenia prawdopodobnie wiązały się 
z zainfekowaniem przez grzyby gleby w miejscu wzrostu starego drzewa – niegdyś najwięk-
szego okazu tej odmiany w Polsce. Przytaczany przykład dowodzi, że odtworzenia drzewo-
stanu nie będą łatwym działaniem.

Oferta programowa
W okresie ostatnich 50 lat nie zmienił się fakt, iż Park Żeromskiego, mimo iż jest obiek-

tem o randze parku miejskiego, zaspokaja potrzeby tylko pobliskich mieszkańców lub jest 
tylko terenem przechodnim dla poruszających się pieszo przez pobliskie ulice. Nie służy 
szerokiemu odbiorcy – szczecinianie z innych dzielnic nie mają zwyczaju przyjeżdżania tu, 
by wypocząć, gdyż oferta programowa nie przyciąga potencjalnych współczesnych użyt-
kowników.

Podstawową funkcją Parku Żeromskiego w aspekcie odbiorcy jest to, że jest przede 
wszystkim terenem wypoczynku i rekreacji biernej. Osoby odwiedzające parki publiczne 
można zakwalifikować do grup, używając różnych kryteriów, jak np. wiek, sposób użyt-
kowania terenu czy oczekiwania22. Użytkowników Parku Żeromskiego przypisano do niżej 
podanych grup, a za podstawowe kryterium przynależności przyjęto sposób korzystania z za-
sobów parku.

Użytkownicy trawników. Miłośnicy odpoczynku biernego w pełnym tego słowa zna-
czeniu. Wystarczy im trawnik, drzewa, słońce i trochę cienia, by czuli się usatysfakcjonowa-
ni. Są to uczniowie, studenci, rodzice z raczej małymi dziećmi, dorośli. Zaspokajają swoją 
chęć obcowania z zielenią w najprostszej formie, siedzą, leżą, czytają. Są to raczej okolicz-
ni mieszkańcy Śródmieścia, gdzie własny ogródek z trawnikiem jest dobrem deficytowym. 
Właściwie mogliby korzystać z każdego terenu zieleni z trawnikiem.

Spacerowicze. Wędrują przez park bez konkretnego celu. Do realizowania swojej potrze-
by jest im potrzebna sieć wygodnych i bezpiecznych ciągów pieszych. Są to osoby z dziećmi 
w wózku, osoby z dużą ilością czasu, niespiesznie przemierzające park, które korzystają 
z wyposażenia: ławek, koszy na śmieci. Spacerujący z psem to podgrupa, dla której celem 
jest spacer psa, któremu należy znaleźć dogodne miejsce na załatwienie potrzeby fizjolo-
gicznej oraz miejsce bezpiecznej zabawy. W parku istnieje nieformalne miejsce psich zabaw 
– jest to polana położona w północno-wschodniej części terenu, nie posiadająca żadnego 
celowego wyposażenia. Kolejną podgrupą są spacerowicze zainteresowani wartościowym 
drzewostanem parku. Ich głównym celem jest poznanie czy badanie interesujących i rzad-
kich – nawet w skali kraju – drzew i krzewów, które na terenie parku są oznaczone i podpi-
sane. Osobami budującymi omawianą grupę są uczniowie, studenci, pasjonaci, naukowcy. 
Jako jedyne osoby z wszystkich wymienianych grup są w stanie przyjechać na teren parku 
z innej części miasta.

Przechodnie. Ich celem jest szybkie przejście przez park z zewnętrznie położonego 
punktu A do B, wybierają trasę najkrótszą, raczej nie korzystając z wyposażenia obiektu.

Biegacze rekreacyjni. Ich celem jest zrealizowanie określonego wysiłku fizycznego. 
Użytkują wygodne i bezpieczne ciągi komunikacyjne oraz mogą korzystać z wyposażenia. 

22 A. Zachariasz, Zieleń jako współczesny czynnik miastotwórczy ze szczególnym uwzględnieniem roli 
parków publicznych, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2006, s. 150-161.
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Teren parku jako zupełnie płaski nie jest dla nich wysoce atrakcyjny. Są to młodzi dorośli. 
Jest to niewielka grupa, co wynika ze struktury wiekowej mieszkańców pobliskiej zabudowy, 
w której dominują osoby w średnim wieku i starsze.

Rowerzyści. Ich celem jest przebycie określonej trasy po parku lub przejechanie przez 
teren parku. Należy zaznaczyć, iż ciągi komunikacyjne w parku są słabo powiązane z ze-
wnętrznie położonymi ciągami rowerowymi, gdyż w Szczecinie nie ma jeszcze systemu tras 
rowerowych oplatających miasto. Jazda na rowerze jest aktywnością kolizyjną z pozostałymi 
użytkownikami parku, gdyż na jego terenie nie ma wyznaczonych tras rowerowych czy też 
wskazanych tras „szybkiego ruchu”. Rowerzyści przemierzają przez dobrze utrzymane ciągi 
piesze i mogą korzystać z wyposażenia.

Dzieci młodsze z opiekunem. Wykorzystują skromne zasoby wyposażenia placów za-
baw. Czasami zabawy odbywają się na trawnikach. Jest to grupa dzieci młodszych z opie-
kunem. Nie jest to znacząca grupa użytkowników parku ze względu na strukturę wiekową 
w sąsiedzkiej zabudowie. Wprawdzie przy parku znajduje się zabudowa TBS-ów, skupiająca 
większą ilość osób z małymi dziećmi, jednak korzystają one z placów zabaw bezpośrednio 
przy zabudowie, zgodnie z zasadą, że plac zabaw „blisko domu” jest najintensywniej wyko-
rzystywany23.

Wspólnymi cechami przedstawionych grup użytkowników jest to, że są one ustabilizo-
wane ilościowo oraz to, że istniejące wyposażenie i zagospodarowanie obiektu jest dla nich 
wystarczające, chociaż nie atrakcyjne. Z pewnością w Parku Żeromskiego nie jest przekra-
czana frekwencja maksymalna jednoczesna, a nawet daleko do średniego wysycenia terenu. 
Współcześnie potencjał parku nie jest wykorzystywany, a jego znaczenie jako parku miej-
skiego niezmiennie ulega marginalizacji.

5. Kierunek zmian

Należy podjąć działania w kierunku podnoszenia świadomości mieszkańców miasta 
o wartości i atrakcyjności Parku Żeromskiego. Powinno się zachęcać szczecinian do użyt-
kowania obiektu przez rozszerzenie oferty programowej parku, dostosowanej do oczekiwań 
współczesnych potencjalnych użytkowników. To, że Park Żeromskiego jest obiektem o wa-
lorach historycznych jest atutem, a nie ograniczeniem dla rozwiązań ożywiających obiekt. 
Zachariasz24 podaje, że ogród historyczny powinien być uzupełniany o nowe funkcje, aby 
mógł służyć współczesnym użytkownikom. Należy wychodzić poza zapewnienie standardu 
podstawowego (toalety, parkingi itp.) przez wprowadzenie atrakcji, które przyciągną nowych 
użytkowników. Ważne jest, by określić ramy tego działania, by nie kłóciło się ono z założe-
niami ochrony konserwatorskiej dla obiektu, np. określenie rodzaju materiałów, wielkości 
elementów wprowadzanych, kolorystyki itp.

Rangę Parku Żeromskiego można podnieść przez:
 – organizowanie na jego terenie imprez i wydarzeń o dużym oddziaływaniu społecznym, 

kulturalnym i medialnym;
 – przywrócenie atutów obiektu w ramach rewaloryzacji atrakcyjnych fragmentów zago-

spodarowania, np. parter-wgłębnik koło domu parkowego. Było to miejsce przyciągające 

23 Ibidem, s. 139.
24 A. Zachariasz, Zabytkowe ogrody…, op. cit., s. 150-161.



120

szczecinian atrakcyjną aranżacją parteru barwnymi roślinami, akcentami z sezonowych 
roślin egzotycznych w donicach i fontanną na zarysie owalu (il. 2);

 – wprowadzenie nowych funkcji, elementów zagospodarowania czy atrakcji, np. fontanny 
z efektami światło i dźwięk, leżaków wypoczynkowych na dużych płaszczyznach 
trawników, skałki do wspinaczki, wyposażenia w elementy zabawowe placu aktywności 
dla psów, wyznaczenia i ciekawej aranżacji miejsca spotkań dla kolekcjonerów, hobbystów, 
którzy w dowolnym dla siebie czasie mogliby korzystać z tego miejsca;

 – systematyczną przebudowę drzewostanu, bieżącą pielęgnację zieleni i zmianę podstawo-
wego wyposażenia na estetyczne i funkcjonalne.

6. Podsumowanie

Drzewostan Parku Żeromskiego znajduje się w stadium starości i wymaga planowej prze-
budowy. Ważne jest utrzymanie struktury gatunkowej drzewostanu i zaplanowanie rozloko-
wania młodych okazów w taki sposób, by kompozycja przestrzenna parku była najbardziej 
zbliżona do stanu historycznego i charakteru obiektu.

Park Żeromskiego w Szczecinie nie posiada atrakcyjnego programu funkcjonalno-
użytkowego na miarę współczesnych oczekiwań. W strukturze miasta jest ważnym terenem 
zieleni o randze parku miejskiego, z dużym potencjałem, który to nie jest wykorzystywa-
ny. Walory historyczne są jego dużym atutem, który warto podkreślać. Zmiany powinny 
zmierzać w kierunku poszerzania grona użytkowników parku. Bierna ochrona parku jako 
zabytkowego założenia jest niewystarczającym działaniem, aby tej rangi obiekt w strukturze 
miasta pełnił właściwie swoje funkcje. Kierunek przebudowy oferty programowej Parku im. 
Żeromskiego powinien uwzględniać wprowadzanie nowych atrakcji na miarę współczesne-
go użytkownika, co nie kłóci się z podstawowymi założeniami jego ochrony.
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1. Introduction

The history of gardening in Poland has left a number of noteworthy examples of palace 
and park layouts located throughout the country. Mindful of this fact, one should be able to 
find such examples in one’s home region after having analysed its history. Places of this kind 
merit attention, care and promotion, as is the case with the palace and park complex built by 
Kazimierz Mieroszewski in Gzichów, a district of Będzin. Whereas the complex does not 
occupy an extremely large area, it is considered attractive by both local people and visitors 
from other areas in terms of spare-time recreation. Unfortunately, the site appears to be fall-
ing into gradual disarray and therefore necessary steps should be taken to restore it to order 
and prevent it from contemporary threats.

2. Location

As already mentioned, the complex is located in Będzin, Poland (Silesia Province)2, north-
west of the old quarter of the city, from which it is separated by the river Czarna Przemsza 
and urban premises. Originally, the manor was blended into a rural landscape, making visual 
connections to the Castle Hill (the Będzin Castle was built by King Casimir III the Great) and 
a church sitting on St. Dorothy’s Hill (in today’s Będzin-Grodziec)3.

3. History

The Mieroszewski Palace and Park Complex date back to the 1st half of the 18th century4. 
Its founder and first landlord was Kazimierz Mieroszewski. Being a person of rank and influ-
ence, he was able to start the erection of his new family residence in 1700. The construction 
works, which led to the enlargement and decoration of the property, were continued by his 
son, Stanislaw Kostka Mieroszewski. Stanislaw’s successor was Jozef Mieroszewski. He did 
not leave a male heir and, in turn, the property came into the hands of his daughter, Ludwika 
Mieroszewska, (later: Siemieńska). After her death, the property was inherited by the Sie-
mieński family, who sold it in 1860. In 1891 the property was transferred to the Sosnowiec 
Society of Coal Mines and Steelworks, in whose possession it remained until the outbreak 
of World War II.

Since 1913, the administrator of the property in Gzichów (on behalf of the Society) was 
Mieczysław Krąkowski. Between 1939 an 1945, the complex served as the headquarters of Sos-
nowitzer Bergwerks Und Hutten AG. Next, it was taken over by the State Centre of Agricultural 
Machinery; during that period the site underwent gradual devastation. In 1954 and 1958, the Pro-
vincial Monument Conservator in Katowice commanded that the complex be restored to order. 

2 D. Absalon, M. Leśniok, Położenie fizycznogeograficzne, [in:] Będzin przyroda i krajobrazy, Będzin 
2005, p. 8.

3 J.B. Parusel, A. Wower, Przyroda ożywiona – jej zasoby, zagrożenie i ochrona. Zieleń urządzona – 
parki, [in:] Będzin przyroda i krajobrazy, Będzin 2005, p. 92.

4 B. Witkowska, Wartości kulturowo- przyrodnicze dawnych parków miasta Będzina, cz. I: Założenie 
pałacowo-parkowe w Będzinie-Gzichowie, „Zeszyty Zagłębiowskie”, nr 5/2000, Muzeum Zagłębia 
w Będzinie, Będzin 2000, p. 118.
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In 1960, the complex became home to the Youth Culture Centre. In 1970, the Ministry of Culture 
and Art – the Board of Museums and Monument Protection agreed to incorporate the complex 
into central planning for the years 1971-1975 (and, by doing that, provided it with financial secu-
rity). At the same period, the southern annexe started to perform the role of builders’ and restorers’ 
base for the state-owned Ateliers for the Preservation of the Cultural Property. In 1982, the rescue 
works were completed; on 20 July 1982 the complex was officially handed over to the Museum 
of Dąbrowa Basin in Będzin (available to visitors since March, 1983)5.

4. Site analysis: the palace

The palace, which represents a baroque and classical stylistic blend, was built in the years 
1702-17186. It was made of brick7, on the site of a former larch manor8. The current size and 
shape of the complex should be ascribed to its already mentioned owners. Stanisław Kostka 
Mieroszewski started works intended to beautify and enlarge the residence; further extension 
took place when the property was owned by Ludwika Mieroszewska. In the late 18th and 
early 19th century, two one-passage side wings were added to the palace. Later on, Wincenty 
Siemieński, built two side annexes ornamented with front facades9.

The rooms in the palace form an enfilade10. They are rather small, often with rounded cor-
ners. On the ground floor, there is an elegant arterial hall decorated with stucco; it has three 
arcades on the western wall. There is a door in the middle arcade which leads to a narrow 
hallway facing the garden.

The most interesting and, at the same time, the most ornamented part of the palace is its 
eastern facade of (see Ill. 2) – as opposed to the western one, which is visibly more modest 
(it is a backdrop to the park and stone sculptures collected there)11.

5. Site analysis: the park

The park was founded in the early 18th century12. Its total area equals 2.62 ha13 (initially it 
occupied approximately 4 ha14). It has developed from symmetrical gardens which had a ter-
raced layout. The palace, facing the east, is located on the highest of the terraces.

5  A. Daab, Pałac 1702-2002. Zespół pałacowo-parkowy w Będzinie-Gzichowie, Muzeum Zagłębia 
w Będzinie, Będzin 2002, p. 6

6 J. Krajniewski, Będzińskie spacery, Będzińska Oficyna Wydawnicza, Będzin 1998, p. 55.
7 J.B. Parusel, A. Wower, op. cit., p. 92.
8 H. Król, Dokumentacja historyczna. Pałac w Będzinie-Gzichowie, województwo katowickie. Opra-

cowanie PKZ Zakład Architektury w Poznaniu, Poznań 1957, Wojewódzki Konserwator Zabytków 
w Katowicach, sygn. 3199/VII.

9 Muzeum zagłębia w Będzinie – zamek i zespół pałacowo-parkowy, Wydawnictwo ZET, Wrocław 
2004, p. 20.

10 J. Krajniewski, op. cit., p. 55.
11 A. Daab, op. cit., p. 10.
12 J. Krajniewski, op. cit., p. 56.
13 J.B. Parusel, A.Wower, op. cit., p. 89.
14 W. Genga, Studium historyczno-kompozycyjne parku w Będzinie-Gzichowie, województwo katowic-

kie. Opracowanie na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach w Instytucie 
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What should be remembered at this point is that the complex has undergone several sty-
listic transformations. For instance, at a certain period, references to the baroque gardening 
features were made by means of an axial arrangement governed by the palace being the archi-
tectural landmark15. By contrast, changes which took place at the turn of 18th and 19th century 
led to a more landscape-oriented character of the park, guided by the idea of making it more 
quiet and intimate. This was achieved by partially closing the entrance zone with annexes 
and planting new trees along the south-western boundary of the park. The terraced layout was 
eliminated, the communication infrastructure was rearranged16 and new flora was introduced 
in a more random manner17.

The 19th and 20th centuries brought the division of the park into three parts, namely 
the so-called “lower garden”, enclosed by a wall, the existing park and orchard, and the 
so-called “ornamental garden”18. After World War II, new residential buildings appeared 
in the vicinity of the complex, which dramatically obscured the surrounding classical 
landscape.

6. The current condition of the complex

Nowadays, the complex can be divided into two parts: the entrance zone and the park 
zone. The first part is located towards the east. It consists of a geometrically-shaped driveway 
and an area flanked by the annexes (see Ill. 1).

The second part occupies the western section of   the park. Remains of baroque architectur-
al features can be observed there (fragments of terraces, baroque statues depicting Flora and 
Bachus19 – see Ill. 2). However, the most visible are elements of the 19th century landscap-
ing layout. It is possible nowadays to recognise fragments of salles (“closets of greenery”) 
and scenic glades with old trees as landmarks20. Particular attention should be paid to the 
fragment of a row of single-seeded hawthorns (Crataegus monogyna) and the remains of an 
avenue of small-leaved lime (Tilia cordata).

Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Politechniki Krakowskiej, Kraków, November 1970, Wo-
jewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach, Biuro Badań i Dokumentacji Zabytków w Katowi-
cach, sygn. I/18, 1255.

15 B. Witkowska, op. cit., p. 119.
16 W. Genga, op. cit.
17 B. Witkowska, op. cit., p. 123.
18 W. Genga, op. cit.
19 These sculptures were made in 1718 by Jerzy Leonard Weber. The statues stand on pedestals and 

have near-natural dimensions. They are characterised by freedom, lightness, dynamism, and fairly 
accurate depiction of anatomical details. J. Krajniewski, op. cit., s. 57; W. Odrzywolski, P. Pen-
cakowski, Dokumentacja prac konserwatorskich kamiennych rzeźb Bachusa i Flory przy Pałacu 
Mieroszewskich w Będzinie, Kraków 1996, Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach, Ar-
chiwum Państwowe Służby Ochrony Zabytków w Katowicach, sygn. 7581, 7582.

20 W. Grygierczyk et al., Będzin-Gzichów. Zespół pałacowo-parkowy projekt rewaloryzacji zieleni, 
Gliwice 1997, Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach, Archiwum Państwowej Służby 
Ochrony Zabytków w Katowicach, sygnatura 7652, p. 31.
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7. Contemporary threats

The palace and park complex is not free from neglect and devastation. Whereas the east-
ern part of the park seems to be in good order, a number of items in the western part require 
immediate and decisive action. The major threats to the well-being of the complex include: 
lack of proper studies into the history of architecture while attempting to restore the site 
(which leads to blurring the original historical layout), rather selective nurturing (as reflected 

Ill. 1. The Mieroszewski Palace, plan of the complex (author B. Łebzuch)

Il. 1. Pałac Mieroszewskich, plan zespołu (oprac. B. Łebzuch)

Ill. 2. Eastern palace’s facade and part of the park (photos by B. Łebzuch)

Il. 2. Wschodnia elewacja pałacu oraz fragment parku (fot. B. Łebzuch)
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by the current condition of the park flora), as well as acts of vandalism (as evidenced by de-
stroyed garden artefacts and infrastructure).

While the palace building itself is well preserved, the vegetation around it calls for in-
tervention. The general phytosanitary condition of the plants is satisfactory; however, in-
sufficient care and damage caused by either devastation or unfavourable conditions can be 
observed. Some of the old trees have basal shoots and wounds caused by frost cracks or 
improper cutting.

Other alarming factors include: the way in which new plants have been introduced (which 
might be seen as not very well thought-out, or too spontaneous), areas of inconsistent surface 
(worn patches of lawn, blurred historical communication pathways), and neglected landscap-
ing elements (stairs, sculptures requiring constant care or renovation). All of the problems 
presented above necessitate specific solutions.

8. Suggested restoration actions

The palace and park complex in Bedzin-Gzichów has been arranged according to an 
apparently rich landscaping scheme. However, after taking a closer look at the current state 
of affairs, it emerges that there have been a number of design misconceptions followed by 
the neglect of the property caused by either little or improper maintenance. It would be an 
overstatement to say that the complex is completely unattended; still, it is rather far from 
utilising its full potential. For the reasons stated above, a restoration plan has been developed 
that assumes specific design solutions mentioned below.

The major guideline on the arrangement of the entire garden layout is that it should take 
the form of random landscape; however, due to the presence of traces of baroque composition 
on the site, certain references to that stylistic period ought to be made. It is recommended that 
the existing tree stand remain unchanged. The only two reasons for removing certain trees are 
either tree diseases or situations in which some trees make the surrounding flora extremely 
dense so that the growth of more prominent specimens is prevented.

In addition, to make the design concept coherent, it is suggested that certain old trees 
should be replanted and new trees should be introduced (in harmony with the already existing 
species). The new trees are intended to complement the historical arrangement of avenues in 
the western part of the park. New trees should also be implemented in the eastern part; they 
are to emphasise the visual axis between the park and the Będzin castle. Historical research 
has revealed that part of the park had a terraced layout; once re-introduced, it is supposed to 
contribute to the variety of the terrain.

Apart from the above, the design concept assumes making alterations to the existing com-
munication: the newly designed path shapes are to reflect the randomness of style. Rectilinear 
pathways should only remain along the recreated lime avenue and around the top terrace.

9. Conclusion

The restoration concept of the palace and park complex in Bedzin-Gzichów is aimed 
to create a public space of new quality, where everyone should be given an opportunity 
to recline and experience the effect of a “green oasis” amid the surrounding urban de-
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velopment. As the site is supposed to be visited by adults, children and older people, it 
should include elements appealing to each of these age groups. Moreover, by making 
reference to its own history and traditions, the complex after restoration should teach 
people to respect the past, recognise the beauty of the surrounding environment and, in 
turn, it should become the source of pride to both the city of Będzin and the region of 
Silesia and Dąbrowa Basin.
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1. Wprowadzenie

W polskiej tradycji ogrodowej spotykamy wiele interesujących założeń pałacowo-par-
kowych. Po głębszej analizie historycznej własnego regionu można się zorientować, że 
również w swojej najbliższej okolicy odnajduje się obiekty zasługujące na zainteresowa-
nie, opiekę, promocję. Właśnie z taką sytuacją spotykamy się w Gzichowie – dzielnicy 
Będzina. Znajduje się tam zespół pałacowo-parkowy, wybudowany przez Kazimierza Mie-
roszewskiego. Nie jest to założenie o dużej powierzchni, ale z pewnością jest miejscem, 
gdzie mieszkańcy pobliskich osiedli, a także ludzie przyjeżdżający spoza terenów miasta 
lubią spędzać wolny czas. Niestety, zespół ten popada w nieład. W związku z tym należy 
podjąć odpowiednie zabiegi, mające na celu przywrócenie mu dawnej postaci oraz niwe-
lację współczesnych zagrożeń.

2. Położenie obiektu

Wspomniany zespół znajduje się w Będzinie (woj. śląskie)1, na północny zachód od starej 
części miasta. Oddzielony jest od niego rzeką Czarną Przemszą oraz miejską zabudową. Pier-
wotnie gzichowskie dobra wkomponowane były w rolniczy krajobraz. Posiadały powiązania 
widokowe ze Wzgórzem Zamkowym (na którym za czasów panowania Kazimierza Wielkiego 
wzniesiono zamek) oraz z kościołem wybudowanym na Górze Świętej Doroty w Grodźcu2.

3. Historia obiektu

Zespół pałacowo-parkowy w Będzinie-Gzichowie jest rezydencją pochodzącą z 1 poło-
wy XVIII w.3 Jej fundatorem i pierwszym właścicielem był Kazimierz Mieroszewski. Dzięki 
swoim wpływom oraz pełnionym funkcjom rozpoczął on w 1700 r. budowę nowej siedziby 
rodu. Prace związane z powiększeniem i upiększeniem istniejącego założenia kontynuował 
jego syn – Stanisław Kostka Mieroszewski. Następcą Stanisława został hrabia Józef Miero-
szewski. Nie posiadał on męskiego potomka, dlatego majątek, w drodze dziedziczenia, prze-
szedł w ręce jego córki Ludwiki Siemieńskiej (Mieroszewskiej). Po jej śmierci właścicielami 
obiektu zostali Siemieńscy, którzy w 1860 r. sprzedali majątek. W 1891 r. dobra odstąpiono 
Towarzystwu Kopalń Węgla i Hut Sosnowieckich. Do czasu wybuchu II wojny światowej 
pałac wraz z otoczeniem pozostawał w posiadaniu tej instytucji.

W 1913 r. administratorem majątku gzichowskiego został Mieczysław Krąkowski. W la-
tach 1939-1945 obiekt pełnił rolę siedziby Sosnowitzer Bergwerks Und Hutten AG. Po tym 
okresie zespół został przejęty przez Państwowy Ośrodek Maszynowy i nastąpiła jego dewa-
stacja. W 1954 i 1958 r. Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach nakazał przepro-
wadzenie prac, mających na celu uporządkowanie dworu i jego otoczenia. W 1982 r. nastąpiło 

1 D. Absalon, M. Leśniok, Położenie fizycznogeograficzne, [w:] Będzin przyroda i krajobrazy, Będzin 
2005, s. 8.

2 J.B. Parusel, A. Wower, Przyroda ożywiona – jej zasoby, zagrożenie i ochrona. Zieleń urządzona – 
parki, [w:] Będzin przyroda i krajobrazy…, op. cit., s. 92.

3 B. Witkowska, Wartości kulturowo- przyrodnicze dawnych parków miasta Będzina, cz. I: Założenie 
pałacowo-parkowe w Będzinie-Gzichowie, „Zeszyty Zagłębiowskie”, nr 5/2000, Muzeum Zagłębia 
w Będzinie, Będzin 2000, s. 118.
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zakończenie prac związanych z ratowaniem zespołu. Dnia 20 lipca 1982 r. odbył się komisyjny 
odbiór robót i przekazanie obiektu Muzeum Zagłębia w Będzinie (publiczne udostępnienie dla 
zwiedzających – marzec 1983 r.)4.

4. Analiza obiektu – pałac

Barokowo-klasycystyczny pałac wzniesiono w latach 1702-17185. Wybudowano go z ce-
gły6 na miejscu wcześniejszego modrzewiowego dworu7. Do rozbudowy i obecnego kształtu 
zespołu przyczynili się wspomniani już właściciele. Stanisław Kostka Mieroszewski roz-
począł prace związane z upiększaniem i powiększeniem rezydencji. Za czasów Ludwiki 
Mieroszewskiej nastąpiła rozbudowa pałacu. Na przełomie XVIII/XIX w. dobudowano do 
niego jednotraktowe boczne skrzydła. Z kolei hrabia Wincenty Siemieński rozbudował bryłę 
o dwie boczne oficyny i wzbogacił je frontową fasadą8.

Obecnie budynek posiada amfiladowy układ pomieszczeń9. Sale pałacu są nieduże, czę-
sto o zaokrąglonych narożach. Na parterze znajduje się reprezentacyjna, ozdobiona stiukową 
dekoracją sień przelotowa z trzema arkadami na ścianie zachodniej. W środkowej części 
znajdują się drzwi, które prowadzą do wąskiej sieni skierowanej na ogród. Najciekawsza 
i zarazem najbardziej ozdobna jest wschodnia elewacja pałacu (il. 2) – w przeciwieństwie do 
zachodniej, skromniejszej, stanowiącej tło dla założenia parkowego (oraz zgromadzonych 
w nim kamiennych rzeźb)10.

5. Analiza obiektu – park

Park założony został na początku XVIII w.11 Jego powierzchnia wynosi 2,62 ha12 (po-
czątkowo zajmował obszar ok. 4 ha13). Rozwinął się z symetrycznych ogrodów o tarasowym 
układzie. Pałac, zwrócony frontem ku wschodowi, usytuowano na najwyższym z nich.

4 A. Daab, Pałac 1702-2002. Zespół pałacowo-parkowy w Będzinie-Gzichowie, Muzeum Zagłębia 
w Będzinie, Będzin 2002, s. 6.

5 J. Krajniewski, Będzińskie spacery, Będzińska Oficyna Wydawnicza, Będzin 1998, s. 55.
6 J.B. Parusel, A. Wower, op. cit., s. 92.
7 H. Król, Dokumentacja historyczna. Pałac w Będzinie-Gzichowie, województwo katowickie. Opra-

cowanie PKZ Zakład Architektury w Poznaniu, Poznań 1957, materiały archiwalne Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Katowicach, sygn. 3199/VII.

8 Muzeum zagłębia w Będzinie – zamek i zespół pałacowo-parkowy, Wydawnictwo ZET, Wrocław 
2004, s. 20.

9 J. Krajniewski, op. cit., s. 55.
10 A. Daab, op. cit., s. 10.
11 J. Krajniewski, op. cit., s. 56.
12 J.B. Parusel, A. Wower, op. cit., s. 89.
13 W. Genga, Studium historyczno-kompozycyjne parku w Będzinie-Gzichowie, województwo katowic-

kie. Opracowanie na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach w Instytucie 
Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Politechniki Krakowskiej, Kraków, listopad 1970, maszy-
nopis ze zbiorów Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach, Biuro Badań i Dokumen-
tacji Zabytków w Katowicach, sygn. I/18, 1255.
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Obiekt posiadał kilka faz kompozycyjnych. Początkowo pojawiły się w nim nawiązania 
do ogrodnictwa barokowego, charakteryzujące się osiowym układem, podporządkowanym 
dominancie pałacu14. Zapoczątkowane na przełomie XVIII i XIX w. przemiany spowodowały 
przekształcenie istniejącego wcześniej parku w kierunku krajobrazowym. Dążono wówczas 
do nadania mu spokojnej, kameralnej formy. Osiągnięto to m.in. przez przymknięcie partii 
wjazdowej za pomocą oficyn oraz obsadzenie południowo-zachodniej granicy drzewami. 
Dokonano niwelacji układu tarasowego, przekomponowano komunikację15, zieleń zaczęto 
sadzić w swobodny sposób16.

W XIX i XX w. nastąpił podział założenia na otoczony murem tzw. ogród dolny, istnieją-
cy wraz z sadem park oraz ogród ozdobny17. Po II wojnie światowej powstająca wokół zespo-
łu nowa zabudowa mieszkaniowa skutecznie i szczelnie zasłoniła klasycystyczny krajobraz 
towarzyszący obiektowi.

6. Obecny stan założenia

Współcześnie teren zespołu można podzielić na dwie części: część wjazdową oraz park. 
Pierwsza z nich usytuowana jest w kierunku wschodnim. Składa się z podjazdu o geome-
trycznym kształcie oraz przestrzeni otoczonej oficynami (il. 1).

Część druga obejmuje zachodni obszar parku. Można w niej zauważyć pozostałości po baro-
kowych rozwiązaniach (fragmenty tarasów, rzeźby Flory i Bachusa18) (il. 2). Najbardziej czytelne 
są tu elementy XIX-wiecznego założenia krajobrazowego. W terenie nadal można dostrzec frag-
menty salonów ogrodowych, a także polan widokowych, w których rolę dominant pełniły zacho-
wane drzewa19. Na szczególną uwagę w tej części parku zasługuje fragment szpaleru, składające-
go się z głogu jednoszyjkowego (Crataegus monogyna), jak również pozostałości alei tworzonej 
przez lipę drobnolistną (Tilia cordata).

7. Zagrożenia

Zespół pałacowo-parkowy nie jest wolny od zaniedbań i dewastacji. Wschodnia część 
parku jest uporządkowana, natomiast w części zachodniej odnajdujemy wiele elementów 
wymagających natychmiastowych i zdecydowanych działań. Zagrożenia występujące w par-

14 B. Witkowska, op. cit., s. 119.
15 W. Genga, op. cit.
16 B. Witkowska, op. cit., s. 123.
17 W. Genga, op. cit.
18 Rzeźby te powstały w 1718 r. Ich twórcą był Jerzy Leonard Weber. Figury stoją na postumentach 

i mają wymiary zbliżone do naturalnych. Cechuje je swoboda, lekkość, dynamizm oraz w miarę 
dokładne oddanie anatomii. J. Krajniewski, op. cit., s. 57; W. Odrzywolski, P. Pencakowski, Do-
kumentacja prac konserwatorskich kamiennych rzeźb Bachusa i Flory przy Pałacu Mieroszew-
skich w Będzinie, Kraków 1996, materiały ze zbiorów Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
w Katowicach, Archiwum Państwowe Służby Ochrony Zabytków w Katowicach, sygn. 7581, 
7582.

19 W. Grygierczyk z zesp., Będzin-Gzichów. Zespół pałacowo-parkowy. Projekt rewaloryzacji zieleni, 
Gliwice 1997, materiały archiwalne ze zbiorów Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowi-
cach, Archiwum Państwowej Służby Ochrony Zabytków w Katowicach, sygnatura 7652, s. 31.
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ku dotyczą przede wszystkim: braku przeprowadzania studiów z zakresu historii architektury 
przy podejmowaniu prób rewaloryzacyjnych (zatarcie historycznych układów), stosowania 
wybiórczej pielęgnacji (stan zachowania zieleni), występowania aktów wandalizmu (znisz-
czenia artefaktów ogrodowych oraz elementów komunikacji).

O ile budynek samego pałacu jest dobrze zachowany, o tyle forma zieleni wymaga inter-
wencji. Stan fitosanitarny roślinności występującej w założeniu jest dobry. Nie brak jednak 
zaniedbań pielęgnacyjnych, uszkodzeń spowodowanych niekorzystnymi warunkami czy de-
wastacją. Niektóre stare drzewa mają odrosty korzeniowe oraz rany spowodowane pęknię-
ciami mrozowymi czy niewłaściwie wykonanym cięciem.

Zastrzeżenia budzą również wprowadzane bezmyślnie, w sposób spontaniczny, nowe 
nasadzenia, brak uporządkowania w niektórych miejscach nawierzchni (wydeptane place, 
tzw. przedepty, zacieranie historycznego przebiegu komunikacji) oraz zaniedbane elementy 
małej architektury (schody i rzeźby wymagające stałej opieki oraz renowacji). Wszystkie te 
problemy wymagają konkretnych rozwiązań.

8. Propozycje działań mających na celu rewaloryzację zespołu

Po analizie stanu obecnego zespołu dostrzega się w nim wiele błędów projektowych oraz 
zaniedbań, wynikających z niewłaściwej pielęgnacji lub jej braku. Obiekt nie jest całkowicie 
pozbawiony opieki, ale możliwości i zadania, jakie ma spełniać, obecnie są dalekie od ide-
ału. Właśnie te powody stały się podstawowym bodźcem do stworzenia planu rewaloryzacji, 
zawierającego konkretne rozwiązania projektowe.

Całość założenia należy utrzymać w stylu krajobrazowym, swobodnym, jednak ze 
względu na ślady barokowej kompozycji w projekcie powinny znaleźć się nawiązania do tej 
epoki. Zaleca się pozostawienie istniejącego drzewostanu. Usunięciu mogą ulec drzewa cho-
re lub w znacznym stopniu powodujące zagęszczenie roślinności, uniemożliwiające rozwój 
bardziej elitarnych okazów. Oprócz tego ze względów projektowych można zaproponować 
przesadzenie niektórych drzew oraz wprowadzenie nowych egzemplarzy (ich dobór ujedno-
licić w stosunku do już występujących gatunków). Posłużą one do uzupełnienia historyczne-
go układu alei znajdującej się w zachodniej części parku. Nowe drzewa warto wprowadzić 
również we wschodniej części (podkreślenie osi widokowej łączącej pałac z zamkiem w Bę-
dzinie). Ze studiów historycznych wiadomo, iż fragment parku posiadał tarasowy układ. Jego 
odtworzenie przyczyni się do urozmaicenia terenu.

W koncepcji projektowej pojawia się również pomysł skorygowania komunikacji. Jej nowo 
zaproponowany kształt nawiązuje do stylu swobodnego. Prostokreślny przebieg ścieżek powinno 
zachować się tylko wzdłuż odtworzonej alei lipowej oraz przy górnym, najwyższym tarasie.

9. Wniosek

Koncepcja rewaloryzacji zespołu pałacowo-parkowego w Będzinie-Gzichowie ma na 
celu stworzenie przestrzeni o nowej jakości. Miejsca, gdzie każdy znajdzie trochę wytchnie-
nia – oazę zieleni wśród miejskiej zabudowy. Założenie, odwiedzane zarówno przez doro-
słych, osoby starsze, jak i przez dzieci, powinno zawierać w sobie elementy atrakcyjne dla 
każdej grupy odbiorców. Obiekt, nawiązując dodatkowo do historycznej tradycji założenia, 
ma uczyć szacunku dla przeszłości i pozwalać zrozumieć otaczające nas piękno. Stanowić 
tym samym powód do dumy dla miasta i całego regionu Zagłębia Śląsko-Dąbrowskiego.





ANNA MAJDECKA-STRZEŻEK*

CONTEMPORARY THREATS TO HISTORICAL PARKS  
AND GARDENS IN URBANIZED AREAS

WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA ZABYTKOWYCH PARKÓW 
I OGRODÓW NA OBSZARACH ZURBANIZOWANYCH

A b s t r a c t
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S t r e s z c z e n i e

Zagrożenia, jakie dotykają zabytkowe parki, mają wiele różnych przyczyn. Ze względu na rodzaj i skalę 
przestrzenną występują trzy główne rodzaje zagrożeń: zagrożenia zewnętrzne, wynikające z warunków 
otoczenia obiektu parkowego; zagrożenia wewnętrzne, związane bezpośrednio z terenem ogrodu i za-
grożenia o charakterze ogólnym. Współcześnie coraz mocniej zauważalne są niekorzystne trendy, które 
przejawiają się licznymi i nader swobodnie traktowanymi działaniami modernizacyjnymi w zabytkowych 
parkach. Prowadzą one do niszczenia charakterystycznych, wykształconych dotychczas form. Wprowa-
dzają też elementy nowe, często zupełnie przypadkowe, o charakterze uniwersalnym. Powoduje to zatrace-
nie cech tożsamościowych. Prace rewaloryzacyjne wymagają indywidualnego podejścia, gdyż każdy park 
niezależnie od cech wspólnych ma własne indywidualne oblicze. Oblicze, które zostało zdeterminowane 
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People with their power of destruction

can be more violent than the brutal power of nature1

Georg Dehio

1. Introduction

A specific nature of gardens, animate the results of human creative effort, its continuous 
development, persistence and internal changes. Time is a factor that provided added value 
to gardens and enable them to reach their complete and excellent form. Garden facilities re-
quire time to have the creative thought fully expressed through a mature form of plants used. 
Threats to all historical facilities, not only gardens, are also related to time. “The elapsing 
time necessitates changes (…)”2 it contributes to ageing, thus causing damage to plants, as 
well as inanimate matter comprising an indispensable part of the facility. These changes, 
however, are natural and result from a development cycle of a garden.

But time brings not only changes related to ageing. It also brings destruction caused by 
ever changing social, political and economic factors. They influence the perception of histor-
ical facilities, their value and the need to protect them.

Historical site conservation is an issue which always needs to be perceived in the context 
of the risk of damage or loss. The perception of historical gardens is crucial with this respect 
in terms of the role they once played, play today and will play in the future, but also as re-
gards directions or trends in their conservation. Changing conditions of human life have their 
major influence on the perception of the world, sensitivity to art, need for knowledge and 
everything which surrounds people and comprises their cultural heritage.

2. Types of threats

Threats to historical parks have various origins. There are three main types as regards 
their kind and scale: internal threats resulting from outside conditions of a given park fa-
cility, internal one related directly to the area occupied by the garden and general threats3. 
Regardless the typology adopted, the basis of the majority of destructive influence is human 
behavior.

Mutual influence of an individual and the natural environment is gradually dominated by 
human activity. This leads to a number of destructive changes of particular elements of the 
natural environment, and consequently the status of historical gardens. Those processes are 
particularly vivid in urbanized areas. They involve changes of water conditions and increas-
ingly significant deterioration of soil, air and water. It also happens that the changes extend 
beyond state borders. Threats, which origin is situated beyond the area of a park but has 
a major impact on its status, is usually linked with the development of city infrastructure in 
urbanized areas and business activity in the vicinity of a historical facility.

1 P. Kosiewski, J. Krawczyk, Zabytek i historia. Wokół problemów konserwacji i ochrony zabytków 
w XIX wieku, Muzeum Pałac w Wilanowie 2012, p. 343.

2 S. Shoemaker, Czas bez zmiany, “Rocznik Filozoficzny”, Vol. LV, no. 1/2007, KUL Lublin, p. 266.
3 L. Majdecki, Ochrona and rewaloryzacja zabytkowych założeń ogrodowych, Wydawnictwo Nauko-

we PWN, Warszawa 1993, p. 144.
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3. Threats within historical parks

The analysis of the contemporary status of historical gardens enable indistinguishing sev-
eral main symptoms of park and garden dilapidation and loss of their specific features. This is 
particularly visible in the contemporary use and adaptation of historical parks. Recently, we 
have observed much stronger signs of degradation. Those can be divided into the following 
groups:
1)  Spatial threats

New facilities are frequently developed in cities without any reference to the traditional 
spatial system, facilities which stay in contrast with minor scale of existing architectural 
development. This results in the lack of uniformity and coziness. Changes bring unnecessary 
contrast and excessive domination within the space. The same problem applies to city parks 
where new larger scale facilities are developed as a response to demand of mass users, and 
consequently parks are adapted to contemporary needs. The same issue applies to architectur-
al facilities developed in the vicinity of historical buildings or the vicinity of historical parks 
and gardens. An example of this problem is the tall building in Szczawnica, the hotel building 
in Kudowa, and further plans for developing similar projects.

A new example of such controversial activity is a tail building erected at Unia Lubelska 
Square in Warsaw built in October 2013, which replaced the former supermarket and domi-
nated one of the major historical views within the Royal Baths from Chinese Avenue to the 
Belvedere. In the past, the Belvedere situated on top of the embankment was decorated with 
park trees, whereas today the Belvedere Palace is overwhelmed by the silhouette of the tall 
building. The facility developed in result of an architectural competition underwent analysis 
by a team of designers and architects as regards to its impact on its immediate surround-
ings. Particular attention was put to the fact that the building closed the perspective view on 
Puławska Street as well as influenced the perception of Unia Lubelska Square. The objective 
was to fit the body of the building into the city skyline and unique context in terms of its 
historical value as well as landscape in this part of the city. The final shape of the building 
resulted from the perception analysis from various angles and distances in its immediate 
neighborhood4. The analytical part of the designing process for the immediate neighborhood 
did not cover the foot of the embankment, especially the relations with the area of the histor-
ical Łazienki Królewskie, since the planning permit for the area did not refer to such a broad 
impact area.

Situated in Łazienki Królewskie is one of the most precious park facilities in Warsaw. 
Łazienki Królewskie were rehabilitated immediately after World War II5. Still today, the 
work continues under a strict supervision of the Conservation Authority. The importance 
of the park is tremendous and thus the supervision is exercised by the Minister of Culture 
and National Heritage. Despite the supervision, the city failed to protect the park which led 
to the loss of its value deteriorated by disturbed historical composition of its axis. Łazien-
ki Królewskie is strictly protected within its boundaries. However, there is no buffer zone 

4 See RONET.PL Architectural portal content and awards in competition to develop the site of a former 
supermarket.

5 Project of rehabilitation of a park developed by L. Majdecki in 1962. History of the park, its trans-
formation and method of rehabilitation presented by: L. Majdecki, Rejestr Ogrodów Polskich, z. 7, 
PWN, Warszawa 1969.
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around the park to control the scale of new developments and maintaining reference to the 
historical composition and nature of buildings in the vicinity. Therefore, in line with the law, 
with the approval from the Conservation Authority, urban planners, city government and 
many more institutions… a new building was erected in the city space, the presence of which 
has deteriorated the value of the precious historical garden.
2) Threats related to new elements of the functional programme and equipment set within 

the area
This threat is related to introducing new garden facilities which are strange in their form 

and scale, e.g. pavilions, arbors, terraces, concert halls (such as those in spa parks), as well 
as fountains, sculptures, lanterns, benches, pergolas, trellises, etc. It is not only their spatial 
form and additional elements that count but also their location in the garden, material used, 
local tradition and harmonious placement in the spatial and aesthetic arrangement of a gar-
den. There are numerous examples of good projects, but also many controversial ones. While 
analyzing a number of examples we may conclude that the rehabilitation of gardens in the 
past, despite attempts to highlight historical forms and content, show clear signs of the times 
contemporary for their introduction.

The proper assessment of adaptation is equally important, since it is a basis for introduc-
ing new elements to the programme. In many Polish cities, since new parks are not devel-
oped, changes to the programme are introduced in historical ones. Unfortunately, such an 
activity frequently diminishes the value of old parks. New aesthetic and programme changes 
to those historical facilities are controversial. It is important to understand that historical 
parks require special treatment and approach that will help avoiding depreciation of their val-
ue. Effort should be made to sensitize people to the beauty of historical facilities and raising 
awareness as to the need for developing a separate approach.
3) Threats to elements of gardens and forms of plants

Each period of garden art has its characteristic plant forms which distinguish a given 
style. Durability of plants depends on the matter used, and the most durable forms are devel-
oped with trees and the least durable with flowers. The selection of species specific for their 
time is also very important. Compliance of forms and their materials is difficult however it is 
crucial for maintaining a specific nature of a historical garden. Unfortunately, in reality, this 
condition is not always met.
4) Threats from roads and functional system

Changes introduced not always apply to the road system but also type of surface used. 
Such changes have been done in the past and they take place today as well. It is important that 
changes introduced do not have an adverse impact on the garden. After World War II, parks 
were designated for the public use so roads in parks had to have a new comfortable surface 
layer. In 1960s and 70s, in many public gardens in Europe, asphalt surfaces were popular to 
be later considered inappropriate and removed in 1990s restoring their original gravel sur-
face. Today, in Poland, in public parks, gravel surfaces of roads and squares is replaced with 
paving bricks made from concrete. This has a negative impact on the appearance of those 
locations.
5) Threats due to excessive investment in garden facilities

A new phenomenon, although not very enduring, is modernization of gardens involving 
exchange of simple garden solutions with engineered garden facilities. Excessive engineer-
ing solutions are quite frequent, such as artificial walls, stone vessels instead of flower beds, 
concrete curbing, heavy bridges for pedestrians etc. showing high a degree of freedom in 
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changes and modification of gardens. Particular elements and entire spatial garden systems 
are valuable and should be protected. Specific solutions cannot be temporary in their nature, 
or changed repeatedly, and needless to say they cannot be accidental. Otherwise, they lead to 
depletion by excessive simplification and loss of characteristic features of a garden facility. 
For this reason, it is necessary to provide increased conservation supervision and promotion 
of model solutions.
1) Social threats6

Important threats include failure to apply any protection measures to historical gardens. 
This applies to former Polish residential complexes which were nationalized after World War 
II and public parks, as well as foreign heritage which became Polish due to the change of 
borders. Negligence is a threat equal in its impact to unwanted development. Consequently, 
both lead to deterioration of historical gardens. Unfortunately, this type of threat becomes 
a permanent and frequent trend.

4. Summary

Once we are aware of those threats we may instigate protective measures. The scope 
of changes and deterioration result in a growing number of negative effects. This calls for 
more intensive conservation. To be efficient, harmonious cooperation between represen-
tatives of various sectors is necessary, together with active implementation of the state 
conservation policy and also stimulation of the interest of the general public. It is neces-
sary to revise the activity of conservation authorities and city governments and introduce 
the required legislative changes which will support the effort to protect historical garden 
heritage and beyond.

6 See A. Tomaszewski, Ku nowej filozofii dziedzictwa, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 
2012, p. 242.

Ill. 1-2. Łazienki Królewskie: View historical and contemporary compositional axis viewing from the 
Chinese Avenue at the Belvedere palace by F. Dietrich (figure – Warsaw 1831, photo by the author)

Il. 1-2. Łazienki Królewskie. Widok historyczny i współczesny osi kompozycyjno-widokowej z Drogi 
Chińskiej na pałac belwederski wg F. Dietricha (rycina – Warszawa 1831, fot. autor)
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1. Wprowadzenie

Specyficzną własnością ogrodów, jako ożywionych dzieł pracy twórczej człowieka, jest 
nieustanny rozwój, trwanie i dokonujące się w nich przemiany. Czas jest czynnikiem dodają-
cym wartości obiektom ogrodowym i umożliwiającym osiągnięcie pełnej, doskonałej formy. 
Dzieła ogrodowe wymagają czasu, by myśl twórcza mogła zostać wyrażona w pełni przez 
dojrzałą formę zastosowanych składników roślinnych. Zagrożenia dla wszystkich obiektów 
zabytkowych, nie tylko ogrodów, wiążą się jednak z upływem czasu. „Upływ czasu z ko-
nieczności wymaga zmiany (…)”1. Przyczynia się do starzenia, a więc do powstawania znisz-
czeń tak w obrębie substancji roślinnej, jak i nieożywionej, stanowiącej niezbędny składnik 
obiektu. Są to zmiany o charakterze naturalnym, wynikającym z cyklu rozwojowego ogrodu.

1 S. Shoemaker, Czas bez zmiany, „Rocznik Filozoficzny”, t. LV, nr 1/2007, s. 266.

Ill. 3. Łazienki Kórlewskie. Illumination on the Chinese 
Avenue, the state of contemporary (photo by the author)

Il. 3. Iluminacja na Drodze Chińskiej. Stan współczesny 
(fot. autor)
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Ale czas to nie tylko zmiany wynikające z procesu starzenia, to również zmiany destruk-
cyjne, wywołane zmieniającymi się uwarunkowaniami społecznymi, politycznymi i gospo-
darczymi. A to wpływa na postrzeganie obiektów zabytkowych, ocenę ich znaczenia i po-
trzebę ich ochrony.

Ochrona zabytków jako zagadnienie istnieje zawsze w kontekście możliwości ich znisz-
czenia czy utraty. Istota tkwi w sposobie odbioru zabytkowych ogrodów, w zrozumieniu roli, 
jaką pełniły kiedyś, pełnią dziś i będą pełnić w przyszłości, ale także w kierunkach czy tren-
dach ochrony konserwatorskiej. Zmieniające się warunki życia człowieka w zasadniczy spo-
sób wpływają na sposób percepcji świata, wrażliwości na sztukę, potrzebę wiedzy i wszystko 
to, co otacza człowieka, a stanowi jego kulturowe dziedzictwo.

2. Rodzaje zagrożeń

Zagrożenia, jakie dotykają zabytkowe parki, mają wiele różnych przyczyn. Ze względu 
na rodzaj i skalę przestrzenną występują trzy główne rodzaje zagrożeń: zagrożenia zewnętrz-
ne, wynikające z warunków otoczenia obiektu parkowego; zagrożenia wewnętrzne, związa-
ne bezpośrednio z terenem ogrodu i zagrożenia o charakterze ogólnym2. Jakąkolwiek przyjąć 
tu systematykę, to u podstawy większości działań i zachowań niszczących stoi działalność 
człowieka.

Oddziaływanie wzajemne człowieka i środowiska przyrodniczego uwidacznia się współ-
cześnie przez coraz większą dominację ze strony człowieka. To jest właśnie przyczyną licz-
nych procesów destrukcyjnych składników środowiska przyrodniczego, w konsekwencji 
wpływających na stan zabytków ogrodowych. Procesy te wyjątkowo dobrze widoczne są na 
obszarach zurbanizowanych. Wiążą się ze zmianami warunków wodnych, zanieczyszcze-
niem gleb, powietrza i wody, występującymi na coraz większa skalę, bywa że przekraczającą 
granice państw. Zagrożenia, których źródło znajduje się poza obszarem parku, lecz istotnie 
wpływa na jego stan przetrwania, związane jest na obszarach miejskich z oddziaływaniem 
infrastruktury komunalnej i prowadzonej w sąsiedztwie zabytku działalności gospodarczej.

3. Zagrożenia w parkach historycznych

Analiza współczesnego stanu zabytków ogrodowych daje podstawę do wyodrębnienia 
głównych przejawów działań, przyczyniających się do degradacji i utraty cech charakte-
rystycznych parków i ogrodów. Bardzo dobrze widoczne jest to w działaniach związanych 
ze współczesnym wykorzystaniem i adaptacją obszarów historycznych parków. W ostatnim 
okresie obserwuje się wyraźne nasilenie występowania cech degradacyjnych. Podzielić je 
można na następujące grupy zagrożeń:
1) o charakterze przestrzennym

W obrębie miast powstają często nowe obiekty bez nawiązania do tradycyjnego układu 
przestrzennego, kontrastujące zazwyczaj z niewielką skalą istniejącej architektury. Powodu-
ją one brak jednorodności i utratę kameralności rozwiązań, wprowadzają zbędny kontrast 
i nadmierną dominację w przestrzeni. Problem ten dotyczy także parków użytkowanych jako 

2  L. Majdecki, Ochrona i rewaloryzacja zabytkowych założeń ogrodowych, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 1993, s. 144.
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miejskie, gdzie wprowadza się nowe obiekty o większej skali jako odpowiedź na masowe 
zapotrzebowanie użytkowników w parkach adaptowanych do współczesnych potrzeb. Ten 
sam problem dotyczy również obiektów architektonicznych, lokowanych w sąsiedztwie hi-
storycznej zabudowy bądź w sąsiedztwie historycznych parków i ogrodów. Symboliczną 
ilustracją przedstawionego zagadnienia jest znany przykład wieżowca w Szczawnicy czy 
budynku hotelowego w Kudowie, ale także zapowiedzi kolejnych podobnych realizacji.

Nowym przykładem takich kontrowersyjnych działań jest wybudowany w październiku 
2013 r. wysokościowiec przy Placu Unii Lubelskiej w Warszawie, w miejscu dawnego Su-
persamu, który zdominował jeden z głównych, historycznych kierunków widokowych w ob-
rębie Łazienek Królewskich, prowadzący z Drogi Chińskiej do Belwederu. W przeszłości 
oprawę usytuowanego na szczycie skarpy Belwederu stanowiły zadrzewienia parkowe, teraz 
natomiast pałac belwederski przytłoczony jest sylwetą wysokościowca. Obiekt ten, wybrany 
w drodze konkursu architektonicznego, poddany został przez zespół projektantów analizom 
w kontekście oddziaływania na najbliższe sąsiedztwo. Wyjątkową uwagę skierowano na fakt 
zamykania przez budynek perspektywy ul. Puławskiej, jak również postrzeganie go z Placu 
Unii Lubelskiej. Założonym celem było wpisanie bryły budynku w sylwetkę miasta oraz 
wyjątkowy kontekst zarówno ze względu na walory historyczne, jak i pejzażowe tego frag-
mentu miasta. Ostateczny kształt zabudowy jest pochodną analizy odbioru budynku z wielu 
perspektyw i różnego dystansu w kontekście najbliższego sąsiedztwa3. Część analityczna 
prac projektowych, prowadzonych dla obszaru najbliższego sąsiedztwa, nie objęła swym 
zasięgiem terenu podskarpia, zwłaszcza w relacji z terenem historycznego parku łazienkow-
skiego, ponieważ wydane warunki zabudowy dla tego obszaru nie wskazywały na tak rozle-
gły kierunek oddziaływań.

Muzeum Łazienki Królewskie – Zespół Pałacowo-Ogrodowy jest jednym z najcenniej-
szych obiektów parkowych w Warszawie. Łazienki Królewskie zrewaloryzowano tuż po 
II wojnie światowej4. Także i dziś prowadzone są prace pod ścisłym nadzorem służb konser-
watorskich. Ranga i znaczenie obiektu są wyjątkowe, czego dowodem jest nadzór sprawo-
wany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mimo to nie udało się uchronić to 
tego cennego obiektu od utraty jego wartości przez zakłócenie historycznej osi kompozycyj-
no-widokowej. Łazienki Królewskie są ściśle chronione tylko w swoich granicach. Brak jest 
swoistej otuliny ochronnej, w obrębie której obowiązywałoby respektowanie skali nowej za-
budowy i nawiązanie do historycznej kompozycji i charakteru zabudowy sąsiadującej. I tak 
w mocy obowiązującego prawa, w ciszy i milczeniu służb konserwatorskich, urbanistów, 
władz miasta i wielu innych instytucji pojawił się w przestrzeni miasta nowy obiekt, którego 
obecność stała się przyczyną degradacji cennego ogrodowego zabytku.
2) związane z nowymi elementami programu użytkowego i wyposażenia terenu ogrodowego

Dotyczy to wprowadzania obcych w formie i skali nowych budowli ogrodowych, np. 
pawilonów, altan, tarasów, muszli koncertowych (np. w parkach zdrojowych), ale także 
fontann, rzeźb, latarni, ławek, pergoli, trejaży itp. Chodzi nie tylko o formę przestrzenną 
elementów uzupełniających, ale i o właściwe ich umiejscowienie w ogrodzie, o tworzywo, 
z jakiego element został wykonany, o miejscową tradycję oraz harmonijne włączanie w układ 

3 Za: ronet.pl. Serwis architektoniczny w opisie I nagrody na konkurs na zespół zabudowy w miejscu 
dawnego Supersamu.

4 Projekt rewaloryzacji parku opracowany został przez L. Majdeckiego w 1962 r. Historia parku, jego 
przekształceń i metoda rewaloryzacji została przedstawiona przez Majdeckiego w Rejestrze Ogro-
dów Polskich (z. 7, PWN, Warszawa 1969).
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przestrzenno-plastyczny ogrodu. Istnieje wiele dobrych realizacji, ale również i wiele kon-
trowersyjnych posunięć. Analizując wiele dokonań na tym polu, można śmiało sformułować 
wniosek, iż dokonywane w przeszłości i współcześnie rewaloryzacje ogrodów, mimo wiel-
kich starań, mających na celu uczytelnienie historycznych form i treści, wyraźnie przedsta-
wiają ślady epoki, w jakich owe działania były przeprowadzane.

Ważnym aspektem jest również prawidłowa ocena możliwości adaptacyjnych, która 
stanowi podstawę do wprowadzania nowych elementów programowych. W wielu miastach 
w Polsce nie tworzy się nowych parków publicznych i dlatego przekształca się program 
parkowy w obiektach historycznych. Niestety, takie działania często uszczuplają wartości 
starych parków. Kontrowersyjne bywa wplatanie nowych pomysłów estetycznych i progra-
mowych do starych obiektów. Ważne jest, by rozumieć, że zabytkowe parki wymagają spe-
cjalnego traktowania i takiego postępowania, które nie będzie deprecjonować ich wartości. 
Konieczne wydaje się uwrażliwienie na piękno historycznych obiektów i zrozumienie po-
trzeby odrębnego sposobu postępowania na ich obszarze.
3) dotyczące elementów i ogrodowych form roślinnych

Każdy okres sztuki ogrodowej wytworzył charakterystyczne formy ogrodowych elemen-
tów roślinnych, które stały się cechą wyodrębniającą styl. Trwałość form roślinnych uzależ-
niona jest od tworzywa, przy czym najtrwalsze są formy kształtowane z drzew, a najmniej 
trwałe formy kwiatowe. Wielkie znaczenie ma także dobór gatunkowy, specyficzny dla okre-
ślonej epoki. Utrzymanie zgodności form i ich budulca bywa zabiegiem trudnym, choć do 
utrzymania specyfiki ogrodu historycznego jest warunkiem niezbędnym. Niestety, w prakty-
ce nie jest to warunek spełniany bezwzględnie.
4) związane z elementami drogowymi / układem funkcjonalnym

Dokonywane są zmiany nie tylko dotyczące przebiegu układu drogowego, ale także za-
stosowanej nawierzchni. Do takich działań dochodziło w przeszłości, są one również reali-
zowane współcześnie. Ważne jest, aby dokonywane zmiany nie oddziaływały na ogród ne-
gatywnie. Po II wojnie światowej parki przeznaczano dla mas, zatem drogi parkowe musiały 
uzyskać nową, wygodną nawierzchnię. Zastosowane w latach 60. i 70. XX w. w licznych 
ogrodach Europy nawierzchnie asfaltowe uznano jako niewłaściwe i usuwano w latach 90. 
XX w., na powrót zastępując je drogami żwirowymi. Współcześnie w Polsce w parkach 
publicznych najczęściej spotykana jest wymiana nawierzchni żwirowych placów i dróg na 
nawierzchnie z pospolitych kształtek betonowych. Taka zmiana wpływa negatywnie na cha-
rakter miejsca.
5) w zakresie przeinwestowania terenów ogrodowych

Nowym zjawiskiem, stosunkowo jednak trwałym, jest dokonywanie przebudów „mo-
dernizacyjnych” w ogrodach, w wyniku których proste rozwiązania ogrodowe zastępo-
wane są inżynierskimi budowlami ogrodowymi. Wprowadzane są nadmiernie często in-
żynierskie rozwiązania sztucznych murów i murków, rynien kamiennych zamiast rabat, 
betonowych umocnień brzegowych, ciężkich mostków dla ruchu spacerowego itp., do-
tyczące dowolności zmian i przekształceń terenów ogrodowych. Zarówno poszczególne 
elementy, jak i całość układów przestrzenno-ogrodowych stanowią wartość chronioną. 
Charakterystyczne rozwiązania nie mogą być doraźne, ani trwale zmieniane, ani tym 
bardziej przypadkowe. Rezultatem są wówczas najczęściej zubożenia przez nadmierne 
uproszczenia oraz utrata cech charakterystycznych danego obiektu ogrodowego. Z tego 
właśnie powodu wymagana jest wzmożona opieka konserwatorska i realizacja wzorco-
wych rozwiązań.
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6) zagrożenia społeczne5

Do ważnych zagrożeń należy zaliczyć również niepodejmowanie jakichkolwiek działań 
ochronnych wobec historycznych ogrodów. Dotyczy to zarówno pozbawionych po II wojnie 
światowej prywatnych właścicieli dawnych polskich rezydencji czy parków publicznych, jak 
też obcego dziedzictwa, które przez zmianę granic administracyjnych znalazło się w obrębie 
państwa polskiego. Zaniechanie jest zagrożeniem nie mniejszym niż działania niepożądane. 
Oba w konsekwencji prowadzą do unicestwienia zabytków ogrodowych. Niestety, ten typ 
zagrożenia jest trendem stałym i często spotykanym.

4. Podsumowanie

Świadomość występowania zagrożeń daje możliwość podjęcia działań ochronnych. 
Wielkość i rozmiary postępujących przekształceń i zniszczeń powodują coraz większe wy-
stępowanie negatywnych skutków. To pociągają za sobą konieczność wzmożenia działań 
ochronnych i zabezpieczających. Potrzebne jest harmonijne współdziałanie w tym zakresie 
przedstawicieli wielu dyscyplin, aktywne wdrażanie polityki ochronnej państwa, ale także 
wywołanie zainteresowania społecznego. Niezbędna jest także korekta działań właściwych 
do realizacji zadań służb konserwatorskich, władz miejskich i przeprowadzenie niezbędnych 
zmian legislacyjnych, które przyczynią się do wsparcia wysiłków w zakresie ochrony dzie-
dzictwa ogrodowego i nie tylko.

5 Za: A. Tomaszewski, Ku nowej filozofii dziedzictwa, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 
2012, s. 242.
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1. Introduction

The municipality of Czerniewice is a typical farming region with a small partici-
pation of service and industry establishments. The existence of historical architecture 
and natural environment, unspoilt by industry, provide this farming municipality with 
new paths of development based on service business, agro tourism and recreation. An 
essential part of its landscape structure is the Krzemionka River, supplying the region’s 
ecosystem and being its main habitat corridor. Next to the valley, in Chociw, there is 
an old park whose structure has developed over the years. The park, its rich stand and 
undergrowth, which have not been cultivated for many years, form another vital element 
that adds to the biodiversity of this farming area. It is this asset, which is the basis of fur-
ther environmental and landscape analyses, which became the main tenet for the park’s 
revalorisation project.

Ill. 1. Aerial view of Chociw with marked park area and the habitat corridor of the Krzemionka River 
(authors’ own study on the basis of an aerial view from Geoportal – http://maps.geoportal.gov.pl/
webclient)

Il. 1. Zdjęcie lotnicze Chociwia z oznaczoną lokalizacją parku oraz korytarzem ekologicznym rzeki 
Krzemionki (oprac. własne na podstawie zdjęcia lotniczego z Geoportalu – http://maps.geoportal.gov.
pl/webclient)
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2. Research object characteristic

The researched area lies in the town of Chociw, municipality – Czerniewice (lot no. 765). 
The park with an area of 3.1 ha is entered in the register of historical buildings and monu-
ments under no. 375. Under the Decision no. KL.IV-5340/18/86 of the 10th October 1986, 
further supplemented by the Decision no. PSOZ-6530/35/94 of the 18th May 1994 regarding 
the boundaries of the park, the area of the park has become a conservation area. However, the 
conservation area does not include the eastern fragment and a former orchard, which once 
constituted an integral part of the complex and in the project were assigned the function of 
sports and recreation grounds.

At the moment the park is much neglected and needs immediate maintenance works. 
Numerous self-seeded plants as well as stand defects make the original composition of the 
park more and more obliterate. Within the boundaries of the park there is a manor house, ren-
ovated between 2013 and 2014 and entered in the conservation register, and an outbuilding. 
The area of the park is practically flat, with the only elevation being a small viewing mound 
situated in the eastern part of the park.

The stand grows on fertile humus soil which is a very good habitat for the historical 
species: Norway maple, pedunculate oak, European white elm, horse-chestnut, as well as 
contemporary (20th century) species: Canadian black poplar and black locust – unfortunately, 
planted on a rectangular plan, in contradiction to the historical layout.

The park has not been fenced. Its front boundary is lined with what remains of the old 
planting. Until 2013 a representative road lined with some preserved poplars complemented 
with young spruces led to the manor house, but now it has been replaced by a line of linden 
trees. The northern part of the park is practically deprived of bigger groups of trees, with the 
density of stand growing towards the southern part, i.e. towards the manor (lines of elm trees 
and still noticeable relics of hedgerows).

Before the start of revalorisation works the park was abundant in self-seeded plants spoil-
ing its historical composition, and old-growth trees were not healthy. A detailed dendrologi-
cal inventory with an accompanying stand management project, constituting an independent 
study, revealed the scope of necessary maintenance works for the park trees. The works were 
carried out according to the study; however, one should keep in mind the need for constant 
stand inspection and old trees maintenance, as well as removal of self-seeded plants. It is 
crucial to clear the park area of chaotic planting of haphazardly chosen species.

In the Chociw park there are 27 trees registered as natural monuments (Directive No. 4/96 
of the 4th November 1996 regarding natural monuments issued by the Piotrków Provincial 
Governor – Dz. Urz. Woj. Piotrkowskiego No. 21, of the 8th November 1996).

They are:
1. 15 pedunculate oaks Quercus robur
2. 6 small-leaved Linden Tilia cordata,
3. 2 Weymouth pines Pinus strobus,
4. 2 white poplars Populus alba,
5. 1 horse-chestnut Aesculus hippocastanum,
6. 1 Norway maple Acer platanoides.

The natural monuments have not been visibly indicated and labelled, which, if done prop-
erly, would definitely add to the status of the entire complex, since the range of species of the 
above mentioned monuments is truly impressive.
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3. Historical background

According to the Geographical Dictionary of the Polish Kingdom and Other Slavic Na-
tions (1880, Vol. I) Chociw is a village and a manor house in the Rawa county, municipality 
– Czerniewice, parish – Krzemienica. In 1827 Chociw comprised 28 houses, 198 inhabitants, 
and in 1880 – 46 houses, 428 inhabitants of manor land 565, 1350 the manor, including 600 farm 
land. In the dictionary we do not find any details of the manor, the park or the owner of the de-
scribed estate. According to the Polish Art Monuments Catalogue Vol. II (Łódź Province PJSz., 
Warszawa 1953), the manor was built between the 18th and 19th centuries in neoclassical style. It 
was a wooden timbered building on a rectangular plan with a porch resting on two columns and 
a gabled roof. Next to it was a neoclassical, two-storey brick granary from the 1st half of the 19th 
century, also with a rectangular-shaped ground plan. Longer walls divided by pilasters, cornices, 
and a gabled roof. Probably in the same period the mansion was rebuilt from the wooden to the 
brick building. From the greenery conservation record of the Chociw park (Włodarczyk, Łempic-
ki, Gemza 1985) we learn that the estate belonged to the Jaśkowski family. Before the World War 
II the owner of the estate was Feliks Jaśkowski. He was killed during the Warsaw Uprising and 
his family did not return to Chociw. According to the record, the estate included brickyard, starch 
factory and a considerable number of fishing ponds. Before the war the manor was made of brick, 
covered with metal sheet and surrounded by a beautiful garden and orchard. In the garden there 
were cold frames and greenhouses for growing plants, e.g. lemons and oranges.

After 1945 the estate was subdivided and the manor adapted for a school, which operated 
in the building until the end of the 20th century. In 1982 the manor was renovated and, at the 
same time, significantly rebuilt. At the moment the building holds several council flats. Some 
of them are used as a municipal day care centre. The park area, before the war surrounded 
with a wooden fence, was reduced by the orchard and the utility part and only the part with 
the old-growth trees remained by the school building. Since then the park has been deprived 
of proper care and maintenance and has been falling into ruin. Now it needs urgent revalori-
sation works to ensure its proper conservation.

4. Analysis of the historical layout preservation

The remains of the lines of trees on the boundaries of the park suggest that the area of the park 
used to be different. The stand is rich in very old, outstanding specimens of trees, some of them 120 
years old. What is left of the old composition are the fragments of the representative road leading 
to the manor and the tree rows, as well as some remains of the old paths. Less durable plants, i.e. 
groups of bushes, decorative parterres and the undergrowth were destroyed. At the time of the 
research, in 2013, almost entire area of the park was covered in undergrowth which developed in 
the course of natural succession. However, an element of small garden architecture did not survive.

Due to considerable maintenance negligence the park demanded pressing revalorisation 
and a new, clear function. At present, for the town’s residents it is just an area of old trees 
with a poorly preserved historical composition. Localisation of the park within the reach 
of the habitat corridor of the Krzemionka River and in the midst of natural open landscape 
constitutes its great asset, very significant in the revitalisation process. It was decided that the 
potential of the complex should be used to promote old traditions of the area and at the same 
time adapted to serve contemporary needs.
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Ill. 2. A row of old trees along the representative road to the 
manor (photo by M. Milecka 2013)

Il. 2. Szpaler starodrzewia przy alei dojazdowej do parku (fot. 
M. Milecka 2013)

Ill. 3. Relics of the representative road (photo by M. Milecka 
2013)

Il. 3. Relikty alei dojazdowej do dworu (fot. M. Milecka 2013)

5. Guidelines of park’s revalorisation project

The revalorisation project provided chiefly for conservation of trees and protection 
against damage, as well as proper maintenance and cultivation of the remaining elements of 
the park composition. All project works were designed to reflect and emphasise the historical 
layout of the complex with its simultaneous adaptation to contemporary needs. The sugges-
tion was to create a recreation area (educational rural park) promoting honey plants in rural 
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landscape. The whole newly designed garden composition was based on this idea, which was 
reflected in the selection of plants and further stresses by means of proper information signs.

Four parts were distinguished in the spatial composition:
• representative area with beds of annual honey plants and a small orchard with old 

varieties of apples and beehives on the trees,
• recreational area (southern part) with a composition of paths and walks, a square with 

a fountain next to the manor and a sport and recreation area in the south-east corner,
• walking area with an eco-educational program – eastern part of the park with a gazebo 

on the mound as a dominant feature,
• utility area near the garage.

To add to the attractiveness of the complex a row of beehives was to be placed in front of the 
manor, along its side, which would constitute a miniature beehive construction museum. In front 
of the building, along its axis, the project provided for beds of annual honey plants whose partic-
ular decorative value would be further underlined by the composition of beds and surrounding 
hedges. The beds were to be planted with rapeseed, buckwheat, phacelia, borage, sainfoins and 
dragonhead, which would give a strong visual effect in spring and summer. Located in the front and 
central part of the park as its visual dominant feature, they were to be complemented by a variety 
of honey plants in the remaining part of the park – bushes and trees as well as undergrowth plants. 
In this way the park could become an exemplary area promoting extremely useful plant species 
serving bee protection and, in a picturesque way, accentuating the subtle beauty of the park.

Apart from the ecological-educational program the project provided for small architecture 
elements which would add to the utility function of the park, such as: a gazebo on the mound, 
a fountain situated in the manor axis (to create an attractive seating area and stress the connec-
tion between the manor and the trees), a rose-covered pergola near the manor and in the former 
orchard area (cut out from the park and not included in the conservation area), sports and 
recreation area consisting of a playground, open-air fitness equipment, a grass football pitch 
and a volleyball court. The composition was completed with a soft arrangement of park walks 
of traditional construction and supplied with lights, benches and garbage bins. In the opinion 
of the authors and the investor (Municipality of Czerniewice) such project guaranteed that the 
revitalisation of the park would not only protect its former principles, but also give it a new life 
and an important educational function, raising ecological and recreational awareness.

6. Project implementation and current situation assessment

Despite the revalorisation works conducted in 2013 and 2014 (completed in June 2014), 
the situation of the park seems rather complicated. After many years of devastation caused 
mainly by the lack of proper maintenance, the manor and the garden were given a chance 
for full revitalisation thanks to outside funding and the municipality’s own contribution. The 
park gained new recreational and didactic functions, in line with its original principles and 
the expectations of those concerned about its condition. The works were carried out by a pri-
vate company chosen in a public tender according to the law currently in operation (Public 
Procurement Law), the one offering the lowest cost and at the same time skills and experi-
ence regarding revalorisation works, which as it later turned out was not accompanied by 
necessary qualifications. Installation and construction works were carried out quite efficient-
ly, although the inspector’s task was to constantly remind the contractors of the subtle garden 
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composition and avoid technological solutions more suitable for modern road construction 
rather than gardens.

The part of works related to the greenery and planting proved to be a complete misunder-
standing. Placed in incompetent hands, not only did they not bring the desired effect, but caused 
further destruction, as was the case with the park’s undergrowth which needed only proper 
maintenance and in turn, without any previous consultation and contrary to the performance 
and acceptance specifications, was utterly devastated. In its place (especially in the shade of the 
old-growth trees) grass was sown, which brought a truly pitiful effect. Nevertheless, on the day 
of the completion of the works the park looked very well, especially for those who had seen 
the park a year before. Yet, for the authors of the project the outcome was not at all satisfactory, 
particularly as regards new greenery which was supposed to be the essence of the park.

A big advantage of the whole investment was how the revitalisation project engaged the 
youngest. In a nearby school the Head of Czerniewice Municipality organised a contest for 
the most beautiful beehive, in which the children were to paint professionally manufactured 
wooden beehives (park equipment element supplied by the contractor). On the day of the 
grand park opening the results of the contest were announced, winners received books about 
nature and everybody could admire beautiful, colourful beehives, with the hope that new 
generations understand and take interest in natural environment.

On the example of Chociw we can see that park revalorisation requires professional work-
ers specialised in garden conservation with verified qualifications in every group of tasks. Un-
fortunately, it is often difficult to confirm such information in tender documentation, and under 
generally applied procedures it is not easy to check certificates of performing similar works. It 
must be added that a completely incomprehensible rule of choosing always the lowest bidder 
led to the situation where a company without necessary garden experience won the tender. At 
the moment the municipality is taking over the management of the park, which gives hope as to 
its future, since a nearby park renovated a few years ago is in a very good condition and became 
one of the best appraised and utilised public spaces of the municipality. It is first and foremost 
thanks to the authorities who provided the park with permanent maintenance.

Ill. 4. View of the main garden area situated in its southern part 
– after revalorisation (photo by M. Milecka)

Il. 4. Widok głównego wnętrza ogrodowego w części połu-
dniowej po rewaloryzacji (fot. M. Milecka)
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Therefore, it seems that the future of Chociw may be bright after all, provided all the 
maintenance works are carried out in accordance with good garden practice (supplementing 
existing plant compositions). Without the intervention of professional gardeners the park 
will, according to the authors, undergo quite fast degradation and will not be suitable for 
further revitalisation. Vegetation is the biggest asset of the manor complex and the newly 
added ecological-education program seems to introduce new possibilities of how it might be 
used. It would be a real shame to waste the new life that has been given to this historical park.

Ill. 5. Impressive natural monuments in the Chociw 
Park (photo by M. Milecka)

Il. 5. Imponujące pomniki przyrody na terenie 
parku w Chociwiu (fot. M. Milecka)

1. Wprowadzenie

Gmina Czerniewice ma charakter typowo rolniczy z udziałem niewielkich zakładów 
usługowo-przemysłowych. Istnienie zabytków architektury i budownictwa, dobry stan śro-
dowiska przyrodniczego, niezdegradowanego przez przemysł, stawiają nowe możliwości 
rozwoju typowo rolniczej gminy w różnorodnych formach działalności gospodarczo-usłu-
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gowej, agroturystyce i szeroko rozumianej rekreacji. Istotnym elementem struktury przy-
rodniczej tego obszaru jest rzeka Krzemionka, która zasilając system przyrodniczy gminy, 
jest jej głównym korytarzem ekologicznym. Do doliny przylega bezpośrednio zabytkowy 
park w miejscowości Chociw, którego struktura kształtowała się latami. Park i jego bogaty 
drzewostan, a także niepoddawane od wielu lat żadnym zabiegom rekultywacyjnym runo 
stanowią kolejny istotny element, podnoszący bioróżnorodność tego rolniczego obszaru. 
Ten walor, jako podstawa dalszych wnikliwych analiz przyrodniczo-krajobrazowych, stał się 
główną wytyczną do projektu rewaloryzacji zabytkowego parku.

2. Charakterystyka obiektu

Obszar objęty opracowaniem znajduje się w miejscowości Chociw na terenie gminy 
Czerniewice (działka nr 765). Park o powierzchni 3,1 ha wpisany jest do rejestru zabyt-
ków nieruchomych pod nr 375. Objęty jest ochroną konserwatorską, ustanowioną decyzją 
nr KL.IV-5340/18/86 z dnia 10 listopada 1986 r., uzupełnioną decyzją nr PSOZ-6530/35/94 
z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie określenia granic parku. Jednak w granicach ochrony kon-
serwatorskiej nie znalazł się cały teren dawnego założenia – jest on pomniejszony o fragment 
wschodni i prostokąt dawnego sadu, przewidziany w projekcie na lokalizację zespołu spor-
towo-rekreacyjnego.

Park w chwili obecnej jest mocno zaniedbany i wymaga natychmiastowych prac pielę-
gnacyjno-porządkowych. Liczne samosiewy oraz ubytki w drzewostanie przyczyniają się do 
zatarcia kompozycji zespołu. W granicach parku znajduje się wyremontowany na przełomie 
2013 i 2014 r. budynek dworu (obiekt wpisany do ewidencji konserwatorskiej) oraz budynek 
gospodarczy. Teren parku pod względem ukształtowania jest praktycznie płaski. Jedynym 
wyniesieniem jest niewielki kopiec widokowy, usytuowany we wschodniej części parku.

Drzewostan parkowy rośnie na żyznej glebie próchniczej, która stanowi bardzo dobre 
siedlisko dla występujących tu gatunków historycznych nasadzeń: klonów zwyczajnych, dę-
bów i wiązów szypułkowych, kasztanowców białych, oraz współczesnych (z XX w.): topoli 
kanadyjskich, robinii akacjowych – niestety, posadzonych w układzie prostokątnym, mocno 
zacierających układ historyczny.

Park nie jest ogrodzony. Od frontu jego granice wyznaczają reliktowo zachowane na-
sadzenia liniowe. Jeszcze w 2013 r. do dworu prowadziła aleja wysadzona szczątkowo za-
chowanymi topolami, uzupełnianymi przez młode świerki, a dziś zastąpiona alejowym ob-
sadzeniem z lip. Część północna parku jest w zasadzie pozbawiona większych grup drzew, 
zagęszczenie drzewostanu rośnie natomiast w miarę przesuwania się na południe, czyli 
w kierunku dworu (szpalery wiązów i czytelne relikty nasadzeń żywopłotowych).

Na terenie całego parku przed podjęciem prac rewaloryzacyjnych rosły liczne samo-
siewy, zacierające historyczny układ, a stan zdrowotny starodrzewia nie był zadowalający. 
Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna, zakończona projektem gospodarki drzewosta-
nem, stanowiąca samodzielne opracowanie dokumentacyjne, określiła zakres potrzeb prze-
prowadzenia zabiegów na drzewostanie parkowym. Prace zostały wykonane zgodnie z tym 
celem, niemniej jednak należy mieć świadomość, iż istnieje konieczność stałego przeglą-
du drzewostanu i bieżącej pielęgnacji starodrzewia oraz ciągłego wykaszania samosiewów. 
Konieczne jest działanie w celu oczyszczania wnętrz parkowych z chaotycznych nasadzeń 
przypadkowych gatunków.
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Na terenie parku w Chociwiu znajduje się 27 drzew uznanych za pomniki przyrody (Roz-
porządzenie Nr 4/96 wojewody piotrkowskiego z dnia 4 listopada 1996 r. w sprawie uznania 
za pomniki przyrody – Dz. Urz. Woj. Piotrkowskiego Nr 21 z dnia 8.11.1996 r.). Są nimi:
1. 15 dębów szypułkowych Quercus robur,
2. 6 lip drobnolistnych Tilia cordata,
3. 2 sosny wejmutki Pinus strobus,
4. 2 topole białe Populus alba,
5. 1 kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum,
6. 1 klon pospolity Acer platanoides.

Pomniki nie są opisane i oznaczone, a z pewnością uwypuklenie tego waloru podniosłoby 
rangę całego założenia, bo bogactwo przyrodnicze i gatunkowe wyżej wymienionych pomni-
ków jest imponujące.

3. Rys historyczny obiektu

Według Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich (t. I, 
1880) „Chociw to wieś i folwark w powiecie rawskim, gm. Czerniewice, par. Krzemienica. 
W 1827 r. Chociw liczył 28 dm. i 198 mk., zaś w 1880 r. – 46 dm., 428 mk. ziemi włość. 565, 
dwór 1350 m., w tym ornej 600”. Nie znajdujemy w tym źródle bliższych informacji o dworze, 
parku ani też o ówczesnym właścicielu opisanych dóbr. Według Katalogu Zabytków Sztuki 
w Polsce (T. II – województwo łódzkie, PJSz., Warszawa 1953), dwór zbudowano na przeło-
mie XVIII/XIX w. w stylu klasycystycznym. Był on drewniany, o konstrukcji zrębowej, na planie 
prostokąta, z gankiem wspartym na dwóch kolumnach. Dach dwuspadowy. W pobliżu spichlerz, 
zbudowany w 1 połowie XIX w., klasycystyczny, murowany, piętrowy, także na planie prosto-
kąta. Ściany dłuższe podzielone pilastrami i gzymsami. Dach dwuspadowy. Prawdopodobnie w 
tym samym okresie dokonano przebudowy dworku z drewnianego na murowany. Z ewidencji 
zabytkowej zieleni parku w Chociwiu (Włodarczyk, Łempicki, Gemza 1985) wynika, że mają-
tek należał do rodziny Jaśkowskich. Przed II wojną światową właścicielem majątku był Feliks 
Jaśkowski. Zginął on w czasie powstania warszawskiego, a rodzina nie wróciła do Chociwia. Do 
majątku według ewidencji należała cegielnia, krochmalnia oraz znaczna powierzchnia stawów 
rybnych. Dwór przed wojną był murowany, kryty blachą, otaczał go piękny ogród i sad. W ogro-
dzie były inspekty i szklarnie, w których dojrzewały m.in. cytryny i pomarańcze.

Po 1945 r. majątek uległ parcelacji, a dwór zaadaptowano na szkolę, która znajdowała się 
w nim do schyłku XX w. W 1982 r. przeprowadzono kapitalny remont dworu, znacznie go 
przebudowując. Obecnie istnieje w nim kilka mieszkań komunalnych. Część jest wykorzy-
stywana jako świetlica gminna. Park, ogrodzony przed wojną płotem drewnianym, po wojnie 
został uszczuplony o część użytkową i sad. Przy szkole pozostała jedynie część ze starodrze-
wem. Od tego czasu park pozbawiony należytej opieki i prac konserwatorskich niszczał. 
W chwili obecnej do jego ochrony konieczne są pilne prace rewaloryzacyjne.

4. Analiza stanu zachowania

Szpalerowe nasadzenia drzew, reliktowo zachowane na krawędziach parku, świadczą 
o tym, iż park tylko częściowo zachował się w dawnych granicach. Drzewostan jest bogaty 
w bardzo stare i okazałe 100-120-letnie drzewa. Z dawnego układu roślinności zachowały 
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się fragmenty alei i szpalerów oraz ślady dawnych dróg. Zniszczeniu uległy mniej trwale 
rośliny, tj. grupy krzewów, partery ozdobne i runo parkowe. W czasie wykonywania doku-
mentacji, a więc w 2013 r. niemal cały teren parku porastało runo parkowe, wykształcone na 
drodze naturalnej sukcesji. Nie zachował się natomiast detal architektury ogrodowej.

Ze względu na znaczne zaniedbania pielęgnacyjne park wymagał pilnej rewaloryzacji i nowej 
czytelnej funkcji. Obecnie dla mieszkańców tej miejscowości stanowi jedynie fragment staro-
drzewia o słabo czytelnej historycznej kompozycji. Położenie parku w zasięgu korytarza eko-
logicznego rzeki Krzemionki oraz w naturalnym krajobrazie otwartym stanowi ogromny walor, 
bardzo istotny w procesie rewaloryzacji. Uznano, że warto wykorzystać potencjał przyrodniczy 
zespołu dla promocji dawnych tradycji miejsca z jednoczesną adaptacją na cele współczesne.

5. Założenia programowe w projekcie rewaloryzacji parku

Projekt rewaloryzacji przewidywał przede wszystkim ochronę i konserwację, z jedno-
czesnym zabezpieczeniem drzewostanu przed zniszczeniem, a także należyte utrzymanie 
i pielęgnowanie zachowanych elementów kompozycji parku. Wszelkie działania projekto-
we miały na celu odzwierciedlenie i podkreślenie historycznego charakteru założenia, przy 
jednoczesnym umożliwieniu wykorzystania go na potrzeby współczesne. Zaproponowano 
stworzenie tu założenia o funkcji rekreacyjnej (park wiejski o charakterze edukacyjnym), 
promującego rośliny miododajne w krajobrazie wiejskim. Cała zaprojektowana kompozycja 
parkowa związana została z tym programem na poziomie doboru gatunkowego, uwypuklo-
nego stosownymi tablicami informacyjnymi.

W układzie przestrzennym założenia wyróżniono cztery części:
• część reprezentacyjną z kwaterowym układem nasadzeń jednorocznych roślin miododaj-

nych, małym sadkiem z gatunkami starych odmian jabłoni i umieszczonych w nim ulach,
• część rekreacyjno-wypoczynkową (południowa część parku) z układem ścieżek i alei 

spacerowych, placem wypoczynkowym z fontanną przy dworze oraz w narożniku połu-
dniowo-wschodnim z kompleksem sportowo-rekreacyjnym,

• część spacerową z programem ekoedukacyjnym – wschodnia część parku z altaną na 
kopcu jako dominantą,

• część gospodarczą w pobliżu budynku garażu.
W celu zwiększenia atrakcyjności założenia przewidziano umieszczenie przed dworem, 

na bocznej jego linii, rzędu uli, które mogłyby stanowić swoisty miniskansen budowli dom-
ków pszczelich. Jednocześnie przed dworem na jego osi zaprojektowano kwaterowy układ, 
w którym wysiewane byłyby jednoroczne rośliny miododajne o szczególnych walorach de-
koracyjnych, podkreślonych przez kompozycje kwater, ujętych w ramy żywopłotów. W kwa-
terach tych przewidziano: rzepak, grykę, facelię, ogórecznik, sparcetę i pszczelnik, dając tym 
samym mocny efekt plastyczny od wiosny do pełni lata. Rośliny te, stanowiące swoistą do-
minantę plastyczną w centralnej i frontowej części parku, miały zostać dopełnione przez cały 
zestaw roślin miododajnych, które znalazłyby się w parku, począwszy od drzew i krzewów, 
a skończywszy na roślinach w runie parkowym. Park mógłby w ten sposób być pokazowym 
obiektem promującym gatunki niezwykle pożyteczne i sprzyjające ochronie pszczół, a jed-
nocześnie w malowniczy sposób podkreślającym subtelne piękno parku.

Aby nie poprzestać jedynie na proekologicznym programie edukacyjnym, przewidziano tak-
że elementy podnoszące wartości użytkowe parku w postaci jego wyposażenia w małą archi-
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tekturę: altana na kopcu, fontanna na osi dworu (przez co powstał atrakcyjny salon ogrodowy, 
uwypuklający związek parku z dworem), pergola różana w pobliżu dworu oraz w części dawnego 
sadu (wydzielonej z parku jako przestrzeń nie objęta strefą ochrony konserwatorskiej), zespół re-
kreacyjno-sportowy obejmujący: plac zabaw, siłownię na świeżym powietrzu oraz boiska trawia-
ste do siatkówki i piłki nożnej. Całość została dopełniona miękkim układem ścieżek parkowych 
o konstrukcji tradycyjnej oraz oświetlona i wyposażona w ławki i kosze na śmieci. Taki program 
zdaniem autorów oraz inwestora (gmina Czerniewice) gwarantuje, iż rewaloryzacja parku po-
zwoli z jednej strony na ochronę jego dawnych wartości, z drugiej zaś da mu nowe życie i ważną 
funkcję edukacyjną, podnoszącą świadomość ekologiczną i rekreacyjną.

6. Realizacja projektu i ocena jego aktualnej sytuacji

Sytuacja obiektu, pomimo przeprowadzonych w latach 2013-2014 prac rewaloryzacyj-
nych (ukończonych w czerwcu 2014 r.), wydaje się nieco skomplikowana. Zespół parkowy 
po znacznym zniszczeniu, przede wszystkim na skutek braków pielęgnacyjnych, zyskał dzię-
ki funduszom zewnętrznym i wkładowi indywidualnemu gminy szansę na pełną rewalory-
zację. Znalezione dla niego nowe funkcje rekreacyjne i dydaktyczne są spójne z pierwotnym 
przeznaczeniem oraz dążą do odzyskania jak najlepszej kondycji parku. Prace na jego terenie 
prowadzone były przez prywatną firmę wykonawczą, wyłonioną w przetargu zgodnie z prze-
pisami (Prawo zamówień publicznych), oferującą najniższą kwotę na wykonanie prac zało-
żonych w projekcie, a jednocześnie deklarująca kwalifikacje i doświadczenie w pełnym za-
kresie prac rewaloryzacyjnych, co – jak się okazało – nie było w pełni poparte niezbędnymi 
kompetencjami. Kwestie budowlane i instalacyjne w istocie firma przeprowadziła w sposób 
sprawny, choć rolą inspektora było stałe zwracanie uwagi na subtelność kompozycji parko-
wej i unikanie rozwiązań technicznych niewłaściwych założeniom ogrodowym, a spotyka-
nych np. w budowie współczesnych dróg.

Prawdziwym nieporozumieniem okazała się realizacja prac związanych z zakładaniem 
zieleni. Powierzone w niekompetentne ręce, nie dość, że nie przyniosły spodziewanego re-
zultatu, ale spowodowały m.in. lokalne całkowite zniszczenie wykształconego runa parko-
wego, wymagającego jedynie pielęgnacji, które bez uzgodnienia i niezgodnie ze specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru prac, zwyczajnie zniszczono. Na jego miejscu (zwłaszcza 
w strefach zacienionych przez stary drzewostan) posiano trawnik, co oczywiście przyniosło 
opłakane efekty. Pomimo to całość parku dawała w dniu odbioru bardzo korzystny obraz, 
przede wszystkim dla osób, które park znały choćby sprzed roku. Jednak dla autorek projektu 
nie było to zadowalające, zwłaszcza w zakresie nowo założonej zieleni, która w swym pro-
gramie miała stanowić istotę tego parku.

Wielkim plusem całej inwestycji było włączenie do programu rewitalizacji najmłod-
szych. Wójt gminy ogłosił w sąsiedniej szkole konkurs na najładniejszy ul, powierzając 
uczniom profesjonalnie wykonane drewniane ule (element wyposażenia parku dostarczony 
w ramach umowy przez wykonawcę) do pomalowania. W dniu oficjalnego otwarcia parku 
zostały ogłoszone wyniki konkursu, dzieci odebrały nagrody – książki o tematyce przyrodni-
czej, i wszyscy zachwycali się dziełami najmłodszych – radosnymi, kolorowymi pszczelimi 
domkami, dającymi nadzieję, że nowe pokolenie rozumie przyrodę i się nią interesuje.

Przykład Chociwia pokazuje, że w sytuacji rewaloryzacji parków winna być wykorzysta-
na specjalistyczna, celowa i profesjonalna kadra w zakresie konserwacji założenia ogrodo-
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wego, o sprawdzonych kwalifikacjach we wszystkich grupach zadań. Niestety, często w do-
kumentach przetargowych trudno takie kwestie sprawdzić w ogólnie przyjętej procedurze 
sprawdzania zaświadczeń lub powiedzeń wykonania prac o tzw. podobnym charakterze. Na-
leży tu dodać, że kompletnie niezrozumiała zasada wyboru najtańszego oferenta w tym przy-
padku doprowadziła do wyboru firmy nie posiadającej potrzebnego doświadczenia ogrod-
niczego. Na ten moment, po okresie degradacji, opiekę nad obiektem przejmie gmina i to 
rodzi nadzieję, bowiem istniejący po sąsiedzku, kilka lat wcześniej zrewaloryzowany park 
cieszy się dobrą kondycją i jest jedną z lepiej ocenianych i wykorzystywanych przestrzeni 
publicznych gminy. To przede wszystkim zasługa władz gminy, które zagwarantowały stałą 
opiekę i pielęgnację obiektu.

Prognoza dla Chociwia wydaje się zatem mimo wszystko optymistyczna, o ile tylko uda 
się przeprowadzić prace pielęgnacyjne zgodnie ze sztuką ogrodową (nasadzenia uzupełniają-
ce i uzupełnianie nasadzeń w ramach układów kompozycji roślinnych). Obiekt bez sprawnej 
interwencji specjalistów – ogrodników zdaniem autorek ulegnie dość szybkiej degradacji 
i nie uda się go doprowadzić do należytej postaci. Szata roślinna stanowi główną atrakcję 
tego założenia, a dodany program edukacji proekologicznej wydaje się nieść nowe możli-
wości wykorzystania parku. Szkoda zatem, by szansa na nowe życie historycznego parku 
została utracona.
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STEFAN CELICHOWSKI – PLANNER OF THE EARLY 20TH 
CENTURY. ANALYSIS OF THE PARK IN OSMOLICE

STEFAN CELICHOWSKI – PLANISTA POCZĄTKU  
XX WIEKU. ANALIZA JEGO DZIEŁA NA PRZYKŁADZIE 
ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO W OSMOLICACH

A b s t r a c t

Stefan Celichowski is one of the most prominent planners of the early 20th century who created nearly 250 
projects including palaces, manors and public parks in the naturalistic style with all its distinguished fea-
tures. Design, composition, richness and diversity of floral elements is the central attribute of his gardens 
design. The idea of creating the Palace Park in Osmolice comes at the peak of Celichowski’s creativity. 
The project was established in 1909 for the Stadniccy family. Post-war times brought further owners to the 
estate and its commercial functions. Inappropriate custody has caused transformations to the compositional 
structure. Currently work on the garden concept is directed towards protection and restoration of this in-
credible place.
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1. Introduction

The highest number of preserved garden monuments in Poland concerns landscape gar-
dens established at the turn of the 19th and 20th century. The economic development in the 
period allowed land owners to expand or establish new estates surrounded by gardens and 
parks. This resulted in increased demand for qualified landscape architects who decorated the 
surroundings of palaces and mansions in accordance with the gardening art and contempo-
rary trends1. The best known professionals of the period in the Lublin Region included Fran-
ciszek Szanior, author of the park in Jabłoń, Walerian Kronenberg, author of the premises in 
Czesławice, Palikije, and Stryjów, and Stefan Celichowski, author of designs for Łańcuchów, 
Kawęczyn, Wola Żółkiewska, and Osmolice2. The landscape gardens developed by the men-
tioned authors, often feature calligraphic, naturalistic, or eclectic style.

2. Research objective

The objective of the article is to provide an overview of the landscaping work of Stefan 
Celichowski, and to analyse his designs of gardens and plant arrangements in terms of com-
position and visual attractiveness. The list of typical features of the work of Celichowski will 
be useful in the analysis of the partially blurred species compositions in the palace park in 
Osmolice, constituting an example of typical solutions applied by the author.

3. Study methods

The research conducted in 2013 and 2014 involved desk study and field work. The first 
stage of the research involved the collection of source materials regarding the historical pala-
ce and park complex in Osmolice, including the conservation documentation and studies on 
the discussed object published to date, as well as related literature on the work of Celichow-
ski. Field works involved the preparation of sketches and taking photographs of the park, 
and performing a detailed inventory. The dendrological description of all trees and bushes 
growing in the area was prepared with consideration of dendrometric measurements. Graphic 
documentation was also prepared including drawings and diagrams. The historical and age 
analysis of trees, and the composition analysis were performed.

4. State of the art

Literature on the subject provides scarce data on the work of Stefan Celichowski. Issue 
No. 6 of the Register of Polish Gardens by Majdeski3 is an important source of information, 

1 D. Sikora, Ochrona i konserwacja ogrodów zabytkowych w Polsce. Historia i tendencje współczesne, 
Zielone światy, SGGW, Warszawa 2008, p. 160.

2 D. Fijałkowski, M. Kseniak,  Parki wiejskie Lubelszczyzny. Stan, ochrona, rewaloryzacja bioceno-
tyczna, PWN, Warszawa 1982, p. 30.

3 L. Majdecki, Twórczość planisty Stefana Celichowskiego, „Rejestr Ogrodów Polskich”, Issue 6, 
PWN, Warszawa 1969, p. 29-37.
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providing a detailed description of the work and life of the designer. Literature regarding the 
palace and garden complex in Osmolice is also very scarce. The Logs of Zofia Stadnicka4, the 
last owner of the estate, are a valuable source including records concerning works conducted 
in the garden. A lot of information on the history of Osmolice can be obtained from publi-
cations of the Regional Society of Strzyżewice, among others by Karłowicz5 and Kozuła 
and Sawczuk6. Conservation studies by Kozłowski7 and Kseniak8, as well as the restoration 
design by Zemła and Gawron9 also constitute valuable contributions. Photographic materials 
from the collection of the Archive of the Provincial Art Conservator in Lublin constitute an 
important iconographic source presenting the object in the 1920’s. No cartographic materials 
concerning the park in Osmolice exist.

5. Work of Stefan Celichowski

Stefan Celichowski was born in Warsaw on 14 April 1874. After graduating from the 4th 
junior high school in Warsaw, he began dealing with gardening in 1891 in the scope of his 
apprenticeship at the garden planning company Zakład Ogrodniczy Braci Hosser in Warsaw. 
He continued studying in 1893 at the Pomological Institute in Prószków in Silesia. In 1899, 
he began his professional work10.

The rich landscaping work of Celichowski is of uniform character. The designed and 
executed landscape gardens show features of naturalism11. Earlier sentimental and romantic 
landscaping solutions also referred to forms encountered in nature, but they were largely 
stylised. Plants were introduced in combination with painting and architectural elements to 
which they played a secondary role. In naturalistic gardens of the early 20th century, plant 
arrangements reflected natural plant compositions of the native landscape. Architectural and 
sculpture decorative elements were limited or eliminated12. Celichowski designed his objects 
in line with the natural terrain conditions. This is the most distinguishing feature of his land-
scaping work13.

In one of his studies, Longin Majdecki distinguished several features typical of gardens 
designed by Stefan Celichowski. He emphasised the dominant role of plant elements in the 

4 Dzienniki Zofii Stadnickiej z 1922 i 1932 roku, copy in the collection of the Ewa Kołaczkowska 
Communal Public Library in Strzyżewice.

5 L. Karłowicz, Z przeszłości Osmolic, Strzyżewickie Towarzystwo Regionalne, Lublin 1997, p. 8-77.
6 M. Kozuła, J.  Sawczuk,  Na ścieżkach historii, Piotrowice 2007, p. 14-36.
7 K. Kozłowski, Zespół pałacowo-parkowy w Osmolicach. Dokumentacja naukowo-historyczna, Pra-

cownia Konserwacji Zabytków Oddział w Lublinie, Pracownia Dokumentacji Naukowo-Historycz-
nej, Lublin 1981, p. 8-9.

8 M. Kseniak, Ewidencja parku pałacowego w Osmolicach, woj. Lubelskie, Archiwum LWKZ, Lublin 
1979, p. 11-12.

9 J. Zemła, C. Gawron, Projekt rewaloryzacji parku w Osmolicach, gm. Strzyżewice, woj. lubelskie, 
Pracownia Metodologii Projektowania i Nadzoru Konserwatorskiego w Zarządzie Ochrony i Kon-
serwacji Zespołów Pałacowo Ogrodowych w Warszawie, Warszawa 1991, p. 3-4.

10 A. Siemieniec, Stefan Celichowski – projektant czeladzkich parków, „Echo Czeladzi”, No. 3/188, 
Czeladź 2008, p. 8.

11 L. Majdecki, Twórczość…, op. cit., p. 29.
12 L. Majdecki, Historia ogrodów, t. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, p. 253.
13 L. Majdecki, Twórczość…, op. cit., p. 34.
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composition, their diversity, and species richness. Plant arrangements designed by Celichow-
ski were distinguished by contrasting shapes and colours inspired by nature. The selection of 
plant elements considered the biological properties of particular types of plants and local ha-
bitat conditions. This ensured long life of plants and facilitated their maintenance. According 
to Celichowski, a garden as a spatial arrangement should constitute an independent whole 
within the boundaries of the occupied space. The designer emphasised that in the selection 
of elements of the composition, he always considered the financial abilities of the user or 
owner14.

The analysis of well-known parks by Celichowski permits the identification of the most 
important features of composition elements. They were quite uniform, both in terms of their 
theme and spatial character based on the convention of landscaping solutions determined by 
theoreticians and practitioners in the 18th and early 19th century15. As a rule, the plant elements 
took forms of massifs and large clusters on the boundaries of gardens. Groups and individual 
trees and bushes were designed to frame views. Alleys or geometrically shaped hedges were 
rarely encountered. Alleys only served as access roads16. Geometrical flowerbeds, usually 
including annual flowers, frequently framed with boxwood, were established in the direct 
vicinity of a mansion or palace, both in front on the driveway and in front of the garden ele-
vation. In front of mansions, flowerbeds frequently occurred, often enriched with exotic palm 
trees, citrus plants, or roses17.

6. Overview of the history of Osmolice

Osmolice is a village with an old history of settlement. In the prehistoric period, a forti-
fied settlement existed here. Its defence was facilitated by forests rich in wildlife, rivers, and 
wetlands at the confluence of the Kosarzewka and Bystrzyca Rivers. A wooden castle still 
existed here in the 2nd half of the 15th century, mentioned in a travel log of a French senator 
and traveller Ulryk von Verdum. In the 16th century, the well-known owner of Osmolice was 
Jan Osmólski of the Bończa coat of arms, sponsor of Renaissance arts and sciences. Numero-
us travels and education at European universities helped him manage the family estate, where 
he introduced a number of economic innovations18. He established a garden at the castle in 
Osmolice, described by an unknown author in the poem “To the garden of Jan Osmolski”. No 
traces of the garden are currently found.

In the garden beautiful smelling herbs and soot,
That as the bloom, the fragrance will give marvelous (...)19

The estate frequently changed its owners. In 1784, the Grabowski family settled in Osmo-
lice for longer. During this time, the estate was largely transformed. The palace was extended 

14 Ibidem, p. 35-37.
15 G. Ciołek, Ogrody polskie, Arkady, Warszawa 1978, p. 176.
16 E. Jankowski, Ogród przy dworze wiejskim, T. 2, Nakładem autora, Warszawa 1888, p. 30.
17 K. Pudelska, K. Rojek, Kwiatowe elementy roślinne w XIX-wiecznych polskich ogrodach krajobrazo-

wych w świetle literatury ogrodowej, „Teka Kom. Arch. Stud. Krajobr. – OL PAN”, 2011, p. 71-80.
18 L. Karłowicz, op. cit., p. 8-11.
19 A. Bruckner, Wiersze zbieranej drużyny, [in:] Źródła do dziejów literatury i oświaty polskiej, Biblio-

teka Warszawska, Vol. 4, book 3, 1891, p. 409-439.
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by an additional storey. A pillared terrace and a gate appeared on the southern side. In 1811, 
Osmolice became the primary residence of the Grabowski family20. It was probably during 
that period, at the turn of the 18th and 19th century, that the garden was transformed. This is 
confirmed by the age of the oldest trees located in the upper park occupying a small area of 
approximately 1 ha. The land at the bottom of the valley on the southern side of the palace 
with a large drying pond was treated as a wild area throughout the 19th century. It played 
a specific role in the scenery of this part of the landscape, however, especially that it was 
located on the main axis of the palace.

At the end of the 19th century, the Osmolice estate was inherited by the Stadnicki family 
which contributed to the further expansion of the premises and palace. In 1909, based on the 
design by Stefan Celichowski, construction works in the vicinity of the palace were perfor-
med. The last owners of the estate were Zofia and Juliusz Stadnicki21.

After the war, the palace together with the park was taken over by the State Treasury, and 
served as the seat of the high school of animal breeding, and then high school of beekeeping 
in Pszczela Wola. In 1994, it was leased by the Regional Chamber of Nurses and Midwives 
in Lublin22. Unfortunately, it was unused and devastated for a long time. It has been a private 
property since 2006.

7. State of preservation of the palace and park complex in Osmolice

The palace in Osmolice was entered to the register of historical monuments in 1977 under 
No. A/720. Its zone of conservation protection occupies 7.8 ha23. The part of the complex 
constituting the upper park includes: the palace, outbuilding, gate, restored building of the 
palace kitchen, private garden, large oaks, and remains of the system of alleys. A former 
manor is adjacent to the park to the west. It was subject to numerous transformations for the 
purposes of the fruit processing plant functioning in its area24. The transport routes between 
the manor and palace were lost. According to Kozuła and Sawczuk, a shrine was located on 
the palace axis to the north, established in 1848 after the death of Juliusz Stadnicki’s wife25. 
In recent years, it was moved in front of the entrance to the former manor, outside the current 
boundaries of the settlement.

The lower park (Ill. 1) is located in the area of an oxbow lake of the Bystrzyca River. 
Its main element is a water system with a pond with an artificial island. An iron statue 
was situated on the island (currently under conservation), erected in 1836 in honour of 
Franciszek Grabowski. According to Kseniak, in the post-war period, a wooden bridge 
led to the island26. The natural boundary of the park to the south-west is the upper scarp 
of the valley, separating the area of the lower park from the former manor and cultivated 
land.

20 K. Kozłowski, op. cit., p. 8.
21 L. Karłowicz, op. cit., p. 77.
22 M. Kozuła, J.  Sawczuk,  op. cit., p. 32-36.
23 Biała karta ewidencyjna nr 1688 [Blank record sheet No. 1688]. Zespół pałacowo-parkowy w Osmo-

licach, Archiwum LWKZ.
24 J. Zemła, C. Gawron, op. cit., s. 3.
25 M. Kozuła, J.  Sawczuk,  op. cit., s. 14.
26 M. Kseniak, op. cit., s. 12.
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8. Study results

The conducted field works and review of source materials permits distinguishing several 
stages of development of the composition of the garden complex in Osmolice. The oldest 
part of the park is the direct vicinity of the palace with the regular garden serving as a gar-
den parlour, and a group of oaks constituting remains of the formerly existing vegetation 
assemblages of a thermophilous oak forest (Ill. 2). The most important stage of development 
of the arrangement in Osmolice was the reconstruction of the park performed in 1909 under 
the supervision of Stefan Celichowski. According to Kseniak, the valley slope was already 
then terraced and shaped in the modern form27. View corridors within the park were properly 
arranged, and new plants typical of the style of the artist were introduced, providing the park 
with a landscape character. The direct vicinity of the palace was given a decorative floral 
character visible in photographs from the 1920’s, presenting the view from the palace terrace 
(Ill. 3). An alley leading to the palace was established and adorned with a decorative gate, 
called “white gate” in the logs by Stadnicka28. In the lower part of the park, several clusters of 
trees were planted in the period, emphasising view corridors or framing the landscape. Spe-
cies standing out among the vegetation included silver birch (Betula pendula) and common 
spruce (Picea abies).

The research conducted by the author’s team, and the dendrological inventory performed 
in the years 2012-2013, permitted the assessment of the state of preservation of the tree 
stand in the park. Based on age tables by Majdecki, five age groups were distinguished, with 
boundaries determined by important events from the history of the object (Ill. 4). The oldest 
and least abundant group (1% of all trees) consists of trees from the turn of the 18th and 19th 
century, when Osmolice was still not managed by the Grabowski family. They are monument 
trees. Their estimated age amounts to approximately 300 years. The next group in terms of 
abundance (3%) is the group of trees planted until the early 20th century, when the object 
was the property of the Grabowski and Stadnicki families. The transformation of the park 
complex according to the design by Celichowski, initiated in 1909, introduced considerable 
changes in the park’s composition. 20% of trees from that period survived until modern ti-
mes, dominated by: Betula pendula, Picea abies, Alnus glutinosa, and Salix alba. The stage 

27 Ibidem, s. 11.
28 Dzienniki Zofii Stadnickiej…, op. cit.

Ill. 1. View to the palace from the lower park 
(photo by J. Myśliwiec 2013)

Il. 1. Widok z parku dolnego na pałac (fot.  
J. Myśliwiec 2013)
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Ill. 2. Diagram of the arrangement of the park in Osmolice 
(prepared by J. Myśliwiec 2014)

Il. 2. Schemat układu kompozycyjnego parku w Osmolicach 
(oprac. J. Myśliwiec 2014)

Ill. 3. View to the park from the palace terrace. 
Photograph from approximately 1940. Archive of 
LWKZ ref. No. 14373.

Il. 3. Widok na park z tarasu pałacowego. Karta 
fototeczna z ok. 1940 r. Archiwum LWKZ sygn. 
14373
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lasting until the end of the World War II and therefore until the death of the last owners, is 
a period distinguished by careful maintenance of the park in Osmolice. The last two age gro-
ups, mainly including wild trees, constitute the youngest tree stand in the park, and account 
for ¾ of its composition.

The tree stand of the park consists of 1024 trees representing 23 species, including 7 oni-
ferous species. The tree stand of the park is dominated by specimens of common ash, small-
-leaved lime, Norway maple, and black alder. Differences in the species of the upper park 
and lower park are observed. In the upper park, small-leaved lime is dominant, and in the 
lower park – common ash with black alder. Remains of clusters of silver birch are visible 
in the lower park in the form of stomps or uprooted trunks. The species occurred in colour 

Ill. 4. Age analysis of the tree stand of the park in Osmolice (prepared 
by J. Myśliwiec 2014)

Il. 4. Analiza wiekowa drzewostanu parku w Osmolicach (oprac.  
J. Myśliwiec 2014)
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compositions on the southern scarp and in groups of trees. The majority of coniferous species 
occur in the lower part of the park, where groups of spruce trees develop outstanding accents 
of dark green. A considerable share of the trees constitutes wild trees and young basal shoots 
of trees, blurring the composition arrangement of the park.

9. Summary

The management of the park in Osmolice, involving frequent changes of owners of the 
estate, political transformations, and lack of diligent maintenance of the object, contributed 
to considerable degradation of the palace and its surroundings. The preserved spatial com-
position of the park in Osmolice includes remains of typical solutions applied by Stefan 
Celichowski. A number of view and composition analyses performed based on the field 
research permitted drawing conclusions and determining assumptions for the design of 
restoration of the park in Osmolice. Lack of archival plans of the garden makes it difficult 
to restore its state from the early 20th century, but knowledge on the work of the author 
provides the basis for the development of a concept based on the style of Celichowski. 
Emphasising the preserved remains of former arrangements is an important issue. The sup-
plementation of alleys along the access road to the palace and road leading to the mill at 
the eastern boundary of the park and private garden will emphasise the oldest fragments of 
the arrangement. The restoration of the oval flowerbed in front of the driveway on the axis 
of the palace, and introduction of geometric flowerbeds in the garden parlour and on terra-
ces on the southern side of the building will restore the decorative character of the direct 
vicinity of the palace. The removal of wild trees will prevent further blurring of the former 
arrangement of the park. The enrichment of the species structure of trees with deciduous 
and coniferous species such as Betula pendula, Pinus strobus, Picea abies, or Salix alba 
‘Tristis’, frequently applied by Stefan Celichowski, will restore the naturalistic character 
of the entire composition of the park.
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1. Wstęp

Największą grupę zachowanych zabytków ogrodowych w Polsce stanowią parki krajo-
brazowe, powstałe na przełomie XIX i XX w. Rozwój ekonomiczny, jaki nastąpił w tym 
okresie, pozwolił właścicielom ziemskim na rozbudowę bądź zakładanie nowych posiadło-
ści, otoczonych ogrodami i parkami. Tym samym wzrosło zapotrzebowanie na wykwalifi-
kowanych planistów, którzy – zgodnie ze sztuką ogrodową i aktualnie panującymi trenda-
mi – przyozdabiali otoczenie pałaców i dworów1. Wśród najbardziej znanych twórców tego 
okresu na Lubelszczyźnie swoją działalność zaznaczyli Franciszek Szanior projektem parku 
w Jabłoniu, Walerian Kronenberg założeniami w Czesławicach, Palikijach i Stryjowie oraz 
Stefan Celichowski projektami Łańcuchowa, Kawęczyna, Woli Żółkiewskiej i Osmolic2. 
Parki krajobrazowe wymienionych autorów charakteryzowały się stylem kaligraficznym, 
naturalistycznym bądź eklektycznym.

2. Cel badań

Celem artykułu jest przybliżenie działalności planistycznej Stefana Celichowskiego oraz 
analiza projektowanych przez niego ogrodów i układów roślinnych pod względem kompozy-

1 D. Sikora, Ochrona i konserwacja ogrodów zabytkowych w Polsce. Historia i tendencje współczesne, 
Zielone światy, SGGW, Warszawa 2008, s. 160.

2 D. Fijałkowski, M. Kseniak, Parki wiejskie Lubelszczyzny. Stan, ochrona, rewaloryzacja bioceno-
tyczna, PWN, Warszawa 1982, s. 30.
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cyjnym i widokowym. Wypunktowanie cech charakterystycznych twórczości Celichowskie-
go będzie przydatne w analizie częściowo zatartych zestawień gatunkowych w parku pałaco-
wym w Osmolicach, który jest przykładem typowych rozwiązań stosowanych przez autora.

3. Metody badań

Przeprowadzone w 2013 i 2014 r. badania obejmowały studia kameralne i prace tereno-
we. Działania rozpoczęto od zebrania materiałów źródłowych, dotyczących zabytkowego 
zespołu pałacowo-parkowego w Osmolicach, czyli dokumentacji konserwatorskiej i dotych-
czasowych opracowań omawianego obiektu oraz literatury przedmiotu, mówiącej o twór-
czości Celichowskiego. Prace terenowe polegały na wykonaniu szkiców i zdjęć parku oraz 
sporządzeniu szczegółowej inwentaryzacji. W jej ramach dokonano opisu dendrologicznego 
wszystkich rosnących na terenie opracowania drzew i krzewów, z uwzględnieniem pomia-
rów dendrometrycznych. Sporządzono także część graficzną, obejmującą rysunki i schema-
ty. W ramach badań wykonano następujące analizy: historyczną, wiekową drzew oraz kom-
pozycyjną.

4. Stan badań

Literatura przedmiotu poświęca stosunkowo niewiele miejsca działalności Stefana Celi-
chowskiego. Dlatego istotnym źródłem jest zeszyt nr 6 Rejestru Ogrodów Polskich Majdec-
kiego3, w którym autor szczegółowo opisuje twórczość i życie projektanta. Niewiele istnieje 
również literatury przedmiotu poświęconej zespołowi pałacowo-pakowemu w Osmolicach. 
Cenną pozycją są dzienniki Zofii Stadnickiej4, ostatniej właścicielki majątku, w których 
można odnaleźć zapiski mówiące o prowadzonych pracach w ogrodzie. Wiele informacji 
na temat historii Osmolic można uzyskać z pozycji Towarzystwa Regionalnego Strzyżewic, 
m.in. Karłowicza5 oraz Kozuły i Sawczuk6. Istotny wkład stanowią również opracowania 
konserwatorskie Kozłowskiego7 i Kseniaka8 oraz projekt rewaloryzacji Zemły i Gawrona9. 
Ważnym źródłem ikonograficznym są karty fototeczne ze zbiorów Archiwum Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków w Lublinie, przedstawiające obiekt w latach 20. XX w. Nie 
istnieją żadne materiały kartograficzne dotyczące parku w Osmolicach.

3 L. Majdecki, Twórczość planisty Stefana Celichowskiego, „Rejestr Ogrodów Polskich”, Z. 6, PWN, 
Warszawa 1969, s. 29-37.

4 Dzienniki Zofii Stadnickiej z 1922 i 1932 roku, kserokopia w zbiorach Gminnej Biblioteki Publicznej 
im. Ewy Kołaczkowskiej w Strzyżewicach.

5 L. Karłowicz, Z przeszłości Osmolic, Strzyżewickie Towarzystwo Regionalne, Lublin 1997, s. 8-77.
6 M. Kozuła, J. Sawczuk, Na ścieżkach historii, Piotrowice 2007, s. 14-36.
7 K. Kozłowski, Zespół pałacowo-parkowy w Osmolicach. Dokumentacja naukowo-historyczna, Pra-

cownia Konserwacji Zabytków Oddział w Lublinie, Pracownia Dokumentacji Naukowo-Historycz-
nej, Lublin 1981, s. 8-9.

8 M. Kseniak, Ewidencja parku pałacowego w Osmolicach, woj. lubelskie, maszynopis w zbiorach 
Archiwum LWKZ, Lublin 1979, s. 11-12.

9 J. Zemła, C. Gawron, Projekt rewaloryzacji parku w Osmolicach, gm. Strzyżewice, woj. lubelskie, 
Pracownia Metodologii Projektowania i Nadzoru Konserwatorskiego w Zarządzie Ochrony i Kon-
serwacji Zespołów Pałacowo-Ogrodowych w Warszawie, Warszawa 1991, s. 3-4.
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5. Charakterystyka twórczości Stefana Celichowskiego

Stefan Celichowski urodził się w Warszawie 14 kwietnia 1874 r. Po ukończeniu IV Gim-
nazjum w Warszawie pierwszy swój kontakt z ogrodnictwem wiązał się z odbyciem w 1891 r. 
praktyki w Zakładzie Ogrodniczym Braci Hosser w Warszawie. Naukę kontynuował w 1893 
r. w Instytucie Pomologicznym w Prószkowie na Śląsku, a w 1899 r. rozpoczął działalność 
zawodową10.

Bogata twórczość planistyczna Celichowskiego ma jednolity charakter, a projektowane 
i realizowane przezeń ogrody krajobrazowe noszą cechy naturalizmu11. Wcześniejsze roz-
wiązania krajobrazowe, sentymentalne i romantyczne, także nawiązywały do form spotyka-
nych w przyrodzie, jednak były one w znacznym stopniu stylizowane. Rośliny wprowadzano 
w powiązaniu z elementami malarsko-architektonicznymi, w stosunku do których spełnia-
ły rolę drugorzędną. W ogrodach naturalistycznych początku XX w. kompozycje roślinne 
wzorowano na naturalnych układach roślinności krajobrazu rodzimego, natomiast architek-
toniczno-rzeźbiarskie elementy dekoracyjne zostały ograniczane lub całkowicie elimino-
wane12. Celichowski kształtował projektowane obiekty w ścisłym powiązaniu z warunkami 
przyrodniczymi terenu. Właśnie ta cecha jest największym wyróżnikiem jego działalności 
planistycznej13.

Longin Majdecki w jednym ze swoich opracowań wyróżnił kilka cech charakteryzujących 
ogrody projektowane przez Stefana Celichowskiego. Podkreślił dominującą rolę elementów 
roślinnych w kompozycji, a także ich różnorodność i bogactwo w doborze gatunkowym. 
Projektowane przez Celichowskiego układy roślinne charakteryzowały się kontrastowymi 
zestawieniami bryłowymi i barwnymi, których wzorce czerpano z natury. Dobór elemen-
tów roślinnych dokonywany był przy uwzględnieniu właściwości biologicznych poszcze-
gólnych rodzajów roślin oraz lokalnych warunków siedliskowych. Zapewniało to roślinom 
długą trwałość i ułatwiało bieżącą ich pielęgnację. Według Celichowskiego ogród jako układ 
przestrzenny powinien stanowić samodzielną całość w granicach zajmowanej przestrzeni. 
Projektant podkreślał, iż przy doborze elementów kompozycyjnych zawsze kierował się 
możliwościami gospodarczymi użytkownika lub właściciela14.

Analiza znanych parków Celichowskiego pozwala określić najważniejsze cechy elemen-
tów i motywów kompozycyjnych. Były one dość jednolite, zarówno w swoim programie, 
jak i charakterze przestrzenno-plastycznym, opartym na konwencji rozwiązań krajobra-
zowych, sformułowanych przez teoretyków i praktyków w XVIII i na początku XIX w.15 
Wśród elementów roślinnych występowały z zasady formy masywów i dużych skupin na 
obrzeżu ogrodów, a także grupy oraz pojedyncze drzewa i krzewy, rozplanowane jako kulisy 
widoków. Rzadko zauważano formy alejowe czy geometrycznie kształtowane szpalery i ży-
wopłoty. Forma alei związana była wyłącznie z drogami dojazdowymi16. W bezpośrednim 
otoczeniu dworu lub pałacu, zarówno od frontu na podjeździe, jak również przed elewacją 

10 A. Siemieniec, Stefan Celichowski – projektant czeladzkich parków, „Echo Czeladzi”, nr 3/188, Cze-
ladź 2008, s. 8.

11 L. Majdecki, Twórczość…, op. cit., s. 29.
12 L. Majdecki, Historia ogrodów, t. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 253.
13 L. Majdecki, Twórczość…, op. cit., s. 34.
14 Ibidem, s. 35-37.
15 G. Ciołek, Ogrody polskie, Arkady, Warszawa 1978, s. 176.
16 E. Jankowski, Ogród przy dworze wiejskim, T. 2, Warszawa 1888, s. 30.
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ogrodową, zakładane były, przeważnie z kwiatów jednorocznych, kwietniki o rysunku geo-
metrycznym, często podkreślane obwódką z bukszpanu. Przed dworami formy kwiatowe 
pojawiały się jako klomby, niejednokrotnie wzbogacane formami egzotycznych palm, roślin 
cytrusowych lub róż17.

6. Zarys historii Osmolic

Osmolice to miejscowość o starej tradycji osadniczej. W okresie prehistorycznym istniał 
tu gród, zaś obronności terenu sprzyjały obfitujące w zwierzynę lasy, rzeki oraz mokradła 
u zbiegu rzek Kosarzewki i Bystrzycy. Jeszcze w 2 połowie XV w. istniał tutaj zamek drew-
niany, który wzmiankowany jest w dzienniku z podróży francuskiego posła i podróżnika 
Ulryka von Verdum. W XVI w. znanym właścicielem Osmolic był Jan Osmólski herbu Boń-
cza, mecenas nauki i sztuki doby renesansu. Liczne podróże i studia na europejskich uniwer-
sytetach pomogły mu w zarządzaniu rodzinnym majątkiem, w którym wprowadzał wiele 
innowacji gospodarczych18. Przy zamku w Osmolicach założył wirydarz, opisany przez nie-
znanego autora w wierszu „Na ogródek Jana Osmolskiego”. Śladów wspomnianego wiryda-
rza nie odnajdujemy obecnie w terenie.

W ogródku piękne zioła a woniejące sadzą,
Które jako zakwitną, cudną wonią dadzą (…)19

Majątek często zmieniał swoich właścicieli. Od 1784 r. rodzina Grabowskich na dłużej 
zagościła w Osmolicach i w tym okresie rozpoczęła się przebudowa majątku, gdzie m.in. 
pałac otrzymał dobudowane piętro, a od strony południowej rozpięty na filarach taras oraz 
bramę wjazdową. W 1811 r. Osmolice stały się główną rezydencją Grabowskich20. Prawdo-
podobnie w tym okresie, na przełomie XVIII i XIX w., został przebudowany ogród. Potwier-
dza to wiek najstarszych drzew znajdujących się w obrębie parku górnego, który zajmował 
wtedy niewielką powierzchnię ok. 1 ha. Tereny położone w dnie doliny, po południowej 
stronie pałacu, przez cały XIX w., w miarę jak następowało wysychanie dużego stawu. były 
traktowane jako część dzika. Odgrywały one jednak określoną rolę w scenerii tej części kra-
jobrazu, zwłaszcza że były położone na głównej osi pałacu.

Pod koniec XIX w. majątek Osmolice przez dziedziczenie przeszedł w ręce rodziny Stad-
nickich, którzy przyczynili się do dalszej rozbudowy folwarku i pałacu. W 1909 r., w oparciu 
o projekt Stefana Celichowskiego, przeprowadzono prace budowlane w otoczeniu pałacu. 
Ostatnimi właścicielami majątku byli Zofia i Juliusz Stadniccy, którzy swoją działalnością 
chlubnie zapisali się na kartach historii21.

Po wojnie pałac wraz z parkiem przeszedł na własność Skarbu Państwa i służył jako siedziba 
Liceum Hodowlanego, a następnie Liceum Pszczelarskiego w Pszczelej Woli. W 1994 r. wydzier-

17 K. Pudelska, K. Rojek, Kwiatowe elementy roślinne w XIX-wiecznych polskich ogrodach krajobrazo-
wych w świetle literatury ogrodowej, „Teka Kom. Arch. Stud. Krajobr. – OL PAN”, 2011, s. 71-80.

18 L. Karłowicz, op. cit., s. 8-11.
19 A. Bruckner, Wiersze zbieranej drużyny, „Źródła do dziejów literatury i oświaty polskiej”, Biblioteka 

Warszawska 1891, t. 4, z. 3, s. 409-439.
20 K. Kozłowski, op. cit., s. 8.
21 L. Karłowicz, op. cit., s. 77.
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żawiony został przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Lublinie22. Niestety, przez długi 
czas stał niewykorzystany i ulegał dewastacji. Od 2006 r. stanowi własność prywatną.

7. Stan zachowania zespołu pałacowo-parkowego w Osmolicach

Pałac w Osmolicach został wpisany do rejestru zabytku w 1977 r. pod numerem A/720, 
a jego strefa ochrony konserwatorskiej wynosi 7,8 ha23. Część zespołu tworzącą park górny 
stanowią: pałac, oficyna, brama wjazdowa, odbudowany budynek kuchni pałacowej, ogród 
kwaterowy, okazałe egzemplarze dębów i pozostałości układów alejowych. Bezpośrednio do 
parku przylega od zachodu teren dawnego folwarku, który uległ licznym przekształceniom 
na potrzeby działającej w nim przetwórni owoców24. Zatracone zostały powiązania komuni-
kacyjne folwarku z pałacem. Kozuła i Sawczuk podają, iż niegdyś na osi pałacu od północy 
usytuowana była kapliczka, wystawiona w 1848 r. po śmierci żony Juliusza Stadnickiego25. 
W ostatnich latach przeniesiono ją przed wjazd na teren dawnego folwarku, który znajduje 
się poza aktualnymi granicami założenia.

Park dolny (il. 1) położony jest w rejonie starorzecza Bystrzycy, którego głównym ele-
mentem jest system wodny ze stawem, na którym ukształtowano wyspę. Stał na niej żeliwny 
pomnik (obecnie znajduje się w konserwacji), wystawiony w 1836 r. na cześć Franciszka 
Grabowskiego. Jak podaje Kseniak, w czasach powojennych na wyspę prowadził drewniany 
mostek26. Naturalną granicą parku od strony południowo-zachodniej jest górny załom zbocza 
doliny, która oddziela teren parku dolnego od dawnego folwarku i gruntów ornych.

8. Wyniki badań

Na podstawie przeprowadzonych prac terenowych i kwerendy materiałów źródłowych 
można wyróżnić kilka etapów w rozwoju kompozycji zespołu ogrodowego w Osmolicach. 
Najstarszą częścią parku jest najbliższe otoczenie pałacu z ogrodem regularnym, pełniącym 
rolę salonu ogrodowego, oraz grupa dębów, które stanowią pozostałość istniejących niegdyś na 
tych terenach zbiorowisk roślinnych, jakimi były dąbrowy świetliste (il. 2). Najistotniejszą fazą 
rozwojową założenia w Osmolicach była przebudowa parku, przeprowadzona w 1909 r. pod 
nadzorem Stefana Celichowskiego. Jak podaje Kseniak, już wówczas starasowano opadające 
ku dolinie zbocze, nadając mu kształt widoczny do dzisiaj27. Uporządkowano osie widokowe 
wewnątrz parku oraz wprowadzono nowe nasadzenia roślinne, charakterystyczne dla stylu ar-
tysty, które nadały założeniu parkowemu charakter krajobrazowy. Najbliższe otoczenie pałacu 
zyskało ozdobny, kwiatowy charakter, który widoczny jest na zdjęciach z lat 20. XX w., ukazu-
jących taras pałacowy i roztaczający się z niego widok (il. 3). Do pałacu poprowadzono aleję 
wjazdową, zakończoną ozdobną bramą, którą Stadnicka w swoich dziennikach nazywała 

22 M. Kozuła, J. Sawczuk, op. cit., s. 32-36.
23 Biała karta ewidencyjna nr 1688. Zespół pałacowo-parkowy w Osmolicach, Archiwum LWKZ.
24 J. Zemła, C. Gawron, op. cit., s. 3.
25 M. Kozuła, J. Sawczuk, op. cit., s. 14.
26 M. Kseniak, op. cit., s. 12.
27 Ibidem, s. 11.
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„białą”28. W dolnej części parku w tym okresie założono kilka skupin drzew, które podkre-
ślały osie widokowe bądź pełniły rolę kulis. Wśród nich gatunkami wyróżniającymi się była 
brzoza brodawkowata (Betula pendula) oraz świerk pospolity (Picea abies).

Dzięki przeprowadzonym przez zespół autorski badaniom i wykonaniu inwentaryzacji 
dendrologicznej w latach 2012-2013 możliwa jest ocena stanu zachowania drzewostanu na 
terenie parku. Posiłkując się tabelami wiekowymi Majdeckiego, wyróżniono pięć grup wie-
kowych, których granice wyznaczyły istotne wydarzenia z historii obiektu (il. 4). Najstarszą 
i najmniej liczną grupę (1% całości drzewostanu) stanowią drzewa pochodzące z przełomu 
XVIII i XIX w., kiedy Osmolice nie były jeszcze w zarządzaniu Grabowskich. Są to drzewa 
pomnikowe, których wiek można oszacować na blisko 300 lat. Kolejną pod względem liczeb-
ności (3%) jest grupa drzew posadzonych do początku XX w., kiedy obiekt pozostawał we 
własności Grabowskich i Stadnickich. Rozpoczęta w 1909 r. przebudowa zespołu parkowego 
według projektu Celichowskiego wniosła istotne zmiany w kompozycji parku. Z tego okresu 
zachowało się do czasów obecnych 20% drzewostanu, w którym dominują: Betula pendula, 
Picea abies, Alnus glutinosa, Salix alba. Etap trwający do zakończenia II wojny światowej 
i tym samym do śmierci ostatnich właścicieli jest okresem, który charakteryzuje się wysokim 
stopniem dbałości o osmolicki park. Dwie ostatnie grupy wiekowe, złożone przede wszystkim 
z samosiewów, stanowią najmłodszy drzewostan w parku i tworzą ¾ jego składu.

W skład drzewostanu parku wchodzą 1024 sztuki drzew, reprezentowane przez 23 gatun-
ki, z czego 7 to gatunki iglaste. Podstawą szkieletu drzewostanu parkowego są egzemplarze 
jesionu wyniosłego, lipy drobnolistnej, klonu pospolitego oraz olszy czarnej. Zauważalne 
jest zróżnicowanie gatunkowe pomiędzy parkiem górnym a parkiem dolnym. W parku gór-
nym widać dominację lipy drobnolistnej, natomiast w parku dolnym – jesionu wyniosłego 
z olszą czarną. Na obszarze parku dolnego widoczne są pozostałości nasadzeń brzozy bro-
dawkowatej w postaci karp lub powalonych pni. Gatunek ten występował w zestawieniach 
kolorystycznych na południowej skarpie oraz w grupach drzew. Przeważająca część gatun-
ków iglastych zlokalizowana jest w dolnej części parku, gdzie grupy świerków tworzą ak-
centy wyróżniającej się ciemnej zieleni. Znaczącą część drzewostanu stanowią samosiewy 
i młode odrosty drzew, które zacierają układ kompozycyjny parku.

9. Podsumowanie

Dotychczasowy sposób użytkowania terenu parku w Osmolicach, częste zmiany właści-
cieli majątku, transformacje ustrojowe oraz brak należytej opieki nad obiektem przyczyniły 
się do znacznej degradacji pałacu i jego otoczenia. W zachowanej kompozycji przestrzen-
nej osmolickiego parku odnajdujemy pozostałości typowych rozwiązań stosowanych przez 
Stefana Celichowskiego. Wiele analiz widokowych i kompozycyjnych, wykonanych na 
podstawie badań terenowych, pozwoliło na wysunięcie wniosków i sformułowanie założeń 
do projektu rewaloryzacji parku w Osmolicach. Brak archiwalnych planów ogrodu utrud-
nia przywrócenie stanu z początku XX w., jednak wiedza o dorobku autora daje podstawę 
do stworzenia koncepcji opartej na stylu Celichowskiego. Istotną kwestią jest podkreślenie 
pozostałości po wcześniejszych układach, które zachowały się w terenie. Uzupełnienie alei 
wzdłuż dojazdu do pałacu i drogi prowadzącej do młyna przy wschodniej granicy parku 

28 Dzienniki Zofii Stadnickiej…, op. cit.
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oraz ogrodu kwaterowego podkreśli najstarsze fragmenty założenia. Dzięki przywróceniu 
owalnego gazonu przed podjazdem usytuowanym na osi pałacu oraz wprowadzeniu geome-
trycznych nasadzeń kwiatowych w salonie ogrodowym i na tarasach od południowej stro-
ny budynku, najbliższe otoczenie pałacu zyska ozdobny charakter. Usunięcie samosiewów 
pozwoli zatrzymać proces zacierania się dawnego układu parku, a wzbogacenie struktury 
gatunkowej drzewostanu o gatunki drzew liściastych i iglastych, takich jak Betula pendula, 
Pinus strobus, Picea abies czy Salix alba ‘Tristis’, często stosowanych przez Stefana Celi-
chowskiego, przywróci naturalistyczny charakter całości kompozycji parku.
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1. Introduction

Urban greenery, including parks, constitutes an enclave of peace. It is also an element of 
the ecosystem, the “green lungs” which increase the quality of the urbanised environment, 
although remaining under constant pressure connected with the need to manage and improve 
every piece of open space. For developers, the most appealing land strips are those located 
near vibrant town centers. Sadly, the pace of contemporary life and transport problems faced 
by growing agglomerations limit their inhabitants’ access to nature. Due to the development 
of technology, which aims at improving our well-being, the number of motor vehicles has in-
creased over the last few years. However, there is a price for fast transport, namely increased 
noise and environmental pollution. An interesting question arises from this problem: do we 
still need to protect each and every single enclave of greenery?

2. Developmen of Szczytnicki Park

In accordance with rational city planning, strictly connected with intensive urbanisation, 
attempts at outrunning the development of subsequent urban areas were made as early as 
in 19th century, allocating parts of the open space to parks in order to ensure that the inhab-
itants of Wrocław had places where they could stroll and relax. The park complexes which 
were established at that time, providing a rich offer accommodating the needs of their users, 
combined strict garden art with city planning and at the end of 19th century they formed the 
landscape architecture which was only developing at the time1.

The first such venture undertaken in Wrocław was the transformation of a private garden 
belonging to Frederick Louis, Prince of Hohenlohe-Ingelfingen in Szczytniki into a public 
park. Created in 1783-1789, initially the park featured diverse landforms. In the western part 
of the park, there was a jardin à la française with detached buildings such as: aviary, riding 
arena, bowling alley and shooting range. The eastern part of the park consisted of an English 
garden with wild greenery, whose highlight was an old growth of trees: a relic of the Szczyt-
niki forest. The space-forming elements were mainly forest clearings and a rivulet (Schwarz 
Wasser) that surrounded the park from the north and whose offshoots served as a basis for 
forming two ponds2. The plan for developing the former gardens was devised by Joseph Peter 
Lennè and its implementation, under the supervision of Julius Lösener, began in the autumn 
of 1865. At that time, the function of chief gardener was performed by Gustav Heinze. In the 
initial stage of land management, the vegetation was cut down and replanted and the park 
changed its surface as new plots and lots were continuously added. From 1865 to 1945 the 
park expanded from 40 to 100 ha and so far it is the largest park in Wrocław. Alleys and rec-
reational areas have been created, as well as an educational botanical garden. For years, the 
park has served an educational, sporting, commercial, representative and most importantly 
a leisure function. Its creators assured its unique character and high artistic value, both from 
the point of view of the greenery and the facilities it contained.

1 A. Zachariasz, Ogród publiczny w centrum miasta, [in:] „Czasopismo Techniczne”, z. 4-A/2008, 
Kraków 2008, p. 296.

2 I. Bińkowska, Natura i miasto. Publiczna zieleń miejska we Wrocławiu od schyłku XVIII do początku 
XX wieku, Wrocław 2011, p. 130.
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2.1. Premises of the rehabilitation of Szczytnicki Park

Currently, Szczytnicki Park constitutes a part of the Szczytnicki Nature and Landscape 
Complex (defined by the Polish Act on Protection of Nature as “fragments of natural and 
cultural landscape protected for their scenic and aesthetic value” – translator’s note), indi-
vidually protected in stages from 1997 by the Wrocław City Council. The overall surface 
of the area is 1131 ha and consists of two islands: Great Island (situated between the Oder 
River, the Old Oder River and the Oder River Flood Channel) and Opatowicka Island. The 
aim of the venture is conservation of valuable natural, cultural, historical and architectural 
sites3. This mainly concerns Szczytnicki Park with its Japanese Garden and some outstanding 
spatial sites of cultural value, such as: the Wrocław Zoological Garden, Botanical Garden of 
Medicinal Plants, grounds around the Olympic Stadium (including “Morskie Oko” baths) 
and the Centennial Hall, inscribed on the UNESCO World Heritage List. The protected area 
also includes riverside promenades as well as housing and garden developments of Zalesie, 
Dąbie, Zacisze, Sępolno and Biskupin along with the WuWA Housing Estate (Ill. 1)4.

The complex situated in the east of the city between the Old Oder River and Wróblews-
kiego, Kopernika, Mickiewicza, Paderewskiego and Różyckiego streets is scenic and has 
great compensative and dendrological value. After the Botanical Garden, Szczytnicki Park 
constitutes the largest agglomeration of natural monuments in Wrocław. Its surface features 
around 400 species of trees and shrubs, including an old growth of trees protected by law, 
mainly accessed from Różyckiego street. It includes: a cluster of three English oaks (Quercus 
robur) with girths ranging 306-427 cm and heights ranging 19-22 m, an avenue of fifteen 
English oaks with girths ranging 283-370 cm (heights 9-34 m), a cluster of European beech 
trees (Fagus sylvatica) with girths of 307 and 318, a wild service tree (Sorbus torminalis) 
with the girth of 102 cm (height 14 m) or a sweet chestnut (Castanea sativa) with the girth of 
257 cm (height 20 m) and many other exotic species5.

The dendrological rarities that can be found in the park include: the English yew ‘Ad-
pressa’ (Taxus baccata ‘Adpressa’), bald cypress (Taxodium distichum), Nikko fir (Abies 
homolepis), dawn redwood (Metasequoia glyptostroboides), ginkgo (Ginkgo biloba), golden 
larch (Pseudolarix amabilis), Bhutan pine (Pinus wallichiana), Jeffrey pine (Pinus jeffreyi), 
Swiss pine (Pinus cembra), lodge pole pine (Pinus contorta), pitch pine (Pinus rigida), orien-
tal spruce (Picea orientalis) and Serbian spruce (weeping form) (Picea omorica ‘Pendula’).

The park also features Japanese Garden, designed by Mankichi Arai in 1909-1912 and 
created on the initiative of Fritz von Hochberg to commemorate the Centennial Exhibition of 
1913. In 1999, as a result of international cooperation, the garden regained its original glory 
thanks to two Japanese experts, Hitoshi Tomita and Ikuo Taniguchi. The effect of their work 
can be seen to this day. They planted 15 species of trees and shrubs which naturally grow 
only in Japan as well as 31 species of trees and shrubs from East Asia and Japan. Some of 
the trees remained from the initial garden; these include an old pagoda tree, growing by the 
Kabuki Gate. Other species include: ginkgo, Katsura, Osage orange, golden larch, as well as 

3 The Environmental Protection Programme for the City of Wrocław for 2012-2015, p. 142  
(bip.um.wroc.pl – access: 05.10.2013).

4 A. Drapella-Hermansdofer, Szczytnicki Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy, [in:] Leksykon zieleni 
Wrocławia, (ed.) I. Bińkowska, E. Szopińska, keyword no 834, Wrocław 2013, pp. 806-807.

5 Abstract from a register of natural monuments on the territory of the Wrocław Commune, [in:] 
Leksykon zieleni Wrocławia, (ed.) I. Bińkowska, E. Szopińska, Table 2, Wrocław 2013, p. 855.
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Japanese maple, vine maple and hornbeam maple, which rarely grow in Poland. Additionally, 
there are over a hundred-year-old oak trees, beech trees, planes, common hornbeams, a red 
horse-chestnut, Pacific red cedars and a Sawara cypress.

The insufficiency of the ongoing actions aimed at the cultivation of park greens without 
a comprehensive protection strategy has been repeatedly emphasised. This insufficiency has 
led to gradual weakening of the tree stand along with the park’s scenic value. The problem 
lies in maintaining parks, as the subsidies allocated for that purpose by the Wrocław Com-
mune are smaller and smaller each year and the conservation on the territory of Szczytnicki 
Park is managed by private companies which do not have proper references within the scope 
of conservation and cultivation of historical plants.

In the years 2008-2009, employees of the Division of Environmental Development of 
the Wrocław University of Technology developed a concept of a rehabilitation strategy for 
Szczytnicki Park in Wrocław. The main premises of the strategy were based on the preserva-
tion and exposition of the scenic and cultural value of the park and its modification aimed at 
accommodating the needs of contemporary inhabitants. The concept included an introduction 
of the following new elements and terminology: Historical Gardens would cover the for-
mer Prince’s Garden and forest (so-called Bandewäldchen), Zalesiański forest and modernist 
gardens. Gardens of the World would mainly consist of the Japanese Garden and Göppert’s 
Grove, modified to resemble an English-style garden, as well as the Botanical Garden. The 
Gardens of the World would be completed by the Chinese Garden, based on the concept of 
the 18th century Eastern garden design6.

In the context of The Strategy “Wroclaw in the Perspective 2020 plus” (a conceptual and 
formulaic urban vision), Szczytnicki Park could become an area used for ecological educa-
tion, retaining its natural functions and at the same time constituting a place of integration: 
with other cultures, nature, history and art. When it comes to the public image, Szczytnicki 
Park would become a model complex, promoting new forms of organisation of leisure and 
recreational activity in green areas, promoting an image of a friendly and appealing city 
for everyone: inhabitants and visitors, the youth and elderly, individual users and organised 
groups7. The park’s central location is an additional asset, as it can be easily accessed by all 
means of public transport.

2.2. Development of urban infrastructure in the context of Szczytnicki Park complex

Wrocław faces many transportation problems; it has the greatest number of traffic jams in 
Europe after Brussels and Warsaw. A dispute has flared up in the last few years, concerning 
the construction of a bridge with a crossing via Great Island, constituting a section of the 
Śródmiejska Bypass in Wrocław. One of the ideas of the Wrocław City Hall is relieving the 
city by directing transit traffic through a newly designed East Bridge via Great Island and 

6  Strategia rozwoju Parku Szczytnickiego we Wrocławiu, (ed.) A. Drapella-Hermansdorfer, M. Brodzka,  
Ł. Dworniczak (http://www.krajobraz.wroc.pl/strategia-rewaloryzacji-parku-szczytnickiego-we-wroclawiu 
-etap-i-wstepny-program-funkcjonalno-przestrzenny-zagospodarowania-parku-szczytnickiego/ – ac-
cess: 05.10.2014).

7 The Strategy “Wroclaw in the Perspective 2020 plus”, (ed.) R. Galar, G. Roman, J. Waszkiewicz 
(http://bip.um.wroc.pl/wps/wcm/connect/398102804280289a965bd796e258c1d9/strategia_pl.pdf?-
MOD=AJPERES – access: 05.10.2014).
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Szczytnice Park and its borders. The planned construction of the East Bridge would connect 
Armii Krajowej alley and Krakowska street with Olszewskiego street in Biskupin estate and 
Mickiewicza street in Sępolin estate.

The works were supposed to commence in August 2013, but were protested by the mem-
bers of the “Szczytnicki Park Campaign” and “Friendly Island”. The main objective of these 
two grassroots associations was convincing the authorities to change the transit route of the 
Śródmiejska Bypass so that it omitted Szczytnicki Park and Great Island in order to protect 
the historical complex of the park and the Centennial Hall against the advancing degradation 
and negligence.

The present authorities of Wrocław had proposed to lay a transit road, which would trig-
ger irreversible changes in the structure of Szczytnicki Park. Mickiewicza street, which di-
vides the park in half and currently carries 25 thousand vehicles a day, would be widened 
to become a four-lane expressway. As a result, the old growth of trees and exotic tree stand 
on the borders of the park would have to be logged. In the coming years, the traffic would 
probably amount to ca. 40 thousand vehicles a day due to the existence of two new housing 
estates which are being implemented by Archicom: Olimpia Port and New Port, aimed to 
accommodate ca. 30 thousand residents. If nowadays the motorist indicator in Wrocław is 
as high as ca. 540 vehicles per one thousand inhabitants, taking into consideration that half 
of those 30 thousand people who live in the newly built housing estates travel by car, traffic 
increase on Mickiewicza street, which crosses Szczytnicki Park, is inevitable, as the most 
frequently chosen transport direction will be the city centre. Housing projects always bank on 
individual transport and easy access. The success of the mentioned projects has been depen-
dent on the construction of Wielkiej Wyspy (Great Island) alley and the East Bridge, which 
are to constitute its transport infrastructure.

The Śródmiejska Bypass would end at the conjunction of 9 Maja, Mickiewicza and Pad-
erewskiego streets, which would lead to the park’s degradation and disruption. Walkers who 
want to cross to the other side of the park would have to face a “motorway”. According to 
dendrologists, the park will die out quickly and irreversibly once the planned infrastructure 
development is completed.

One alternative solution would be to build the South Bridge, which was already pos-
tulated in 2003 by the community councils of housing estates on Great Island and the 
“Friendly Island” association. It was suggested to cross the Oder River at the level of the 
Ślęża Stadium as a continuation of Na Niskich Łąkach street. In 2006, in the currently 
applying Study of land use conditions and directions, the course of the eastern section of 
the Śródmiejska Bypass is established to run through a channel called Wielkiej Wyspy 
alley, and then through Paderewskiego alley towards Kowale estate. However, the idea 
of the necessary link between Great Island and the southern part of the city failed. In 
2010, the “Szczytnicki Park Campaign” association organised an urban planning competi-
tion in order to prevent the process of gradual degradation of the park, aimed at selecting 
different solutions for the course of the city bypass, allowing for the historical value of 
Szczytnicki Park, which is not only a beautiful green complex, designed by the masters of 
Romantic landscape, but also an extensive area featuring such great masterpieces of mod-
ernism as Max Berger’s, Hans Poelzig’s and Hans Scharoun’s buildings. The architectural 
competition showed some alternative solutions for the eastern section of the bypass, but 
the authorities of Wrocław did not take them into consideration. Potentially, the concepts 
proposed within the competition, along with the implementation of the Park&Ride system, 
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would provide comprehensive solutions of the present and future problems connected with 
the dynamically expanding areas near Swojczyce and the neighbouring communes in the 
Jalcza-Laskowice direction8. The proposed solutions would relieve Mickiewicza street and 
ensure conservation of Szczytnicki Park. However, the greatest problem in this type of 
ventures is small social acceptance and favouring “comfortable” travel by car over the 
ecological solution that is public transport or using bicycle paths.

A significant problem which needs to be signaled is environmental pollution, especially 
the condition of air and the issue of limiting private transport in favour of public transport, 
as well as the question of traffic noise in park complexes, which are to be used as places of 
relaxation. Acoustics-wise, the transport system in Wrocław is particularly unfavourable; 
its comprehensive reconstruction would require a considerable amount of time and invest-
ment outlay.

The green areas as we see them should increase the well-being of the inhabitants who 
seek peace in the hurly-burly of big city life. Szczytnicki Park, distinguished by its partic-
ularly natural and scenic values and protected by the Natura 2000 scheme, has a strategic 
significance for maintaining the city’s natural system, especially the continuity of its green 
corridors conditioning proper functioning of the environment, which is also a refuge for 
small animals. Although the presence of animals is limited by deep the penetration of the 
land by the man, barriers impeding migration as well as pollution, the park is home to around 
70 species of breeding birds, including middle spotted woodpecker and collared flycatcher, 
protected species of beetles and hymenoptera as well as butterflies: white-letter hairstreak, 
which are rare in Silesia. The park is also a feeding ground for many species of bats, such as: 
Daubenton’s bat, common noctule and Nathusius’ pipistrelle; when it comes to reptiles, the 
grass snake can also be observed in the area9.

The text of the Study guarantees the maintenance of minimal biologically-active surfaces 
in the area of the city, serving as places of growth for plants and feeding grounds for animals, 
as well as the restoration of environment, although these areas are insufficient for leisure pur-
poses10. These arrangements also concern the Szczytnicki Nature and Landscape Complex, 
where the existing areas of greenery need to be preserved and the nearby areas of allotments 
need to be developed with other forms of vegetation11.

8 The study of land use conditions and directions in Wrocław assumes the organisation of the 
Park&Ride system, allowing travelling partly by car and partly by means of public transport, 
which requires linking parking lots to tram and bus stops and the adjustment of the public trans-
port to the needs of this system, especially in the area of the Śródmiejska Bypass and the city’s 
exit roads. The areas of the Centennial Hall and the Zoological Garden lack parking spaces, the 
directions of the parking policy are established as Parking Zone B and it is indicated to reserve 
areas and support the construction of parking lots, especially underground and multi-storey park-
ing lots. See: Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń projektu zmiany „Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia”, Wrocław City Hall, Wroclaw 
Development Office, Wrocław 2009, pp. 33-34.

9 A. Guziak, IV. osiedla Zacisze, Zalesie, Sępolno, Bartoszowice, Biskupin, Dąbie i Szczytniki (tzw. 
Wielka Wyspa), [in:] Raport 2002 – Miasto – Środowisko, Biosfera (www.eko.org.pl./wroclaw/sro-
dowisko/index.html – access: 10.10.2014).

10 Prognoza oddziaływania…, op cit., p. 60.
11 Ibidem, p. 45.
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3. Conclusion

The subject of road infrastructure in constantly developing and vibrant Wrocław is very 
complex and the problems which arise from it are multilayered. The dynamically developing 
housing investments in the city centre, as well as suburban estates, require efficient transport. 
It often happens, however, that valuable green recreational areas implemented at great costs 
and cultivated for years, are turned into concrete deserts and lose their unique charm. The 
constantly shrinking green space and disappearing trees caused by the need to implement 
new investments, is not compensated for by new greenery accompanying buildings, mainly 
due to their high intensity. As a result of infrastructure development, this trend may continue, 
due to the lack of open spaces allocated for greenery.

From the beginning of its existence, Szczytnicki Park was portrayed on postcards, in 
photos and paintings. Until recently, it had places which had not been changed since the 
middle of 19th century, and which used to inspire German Romantic painters. Currently, as 
has already been mentioned, the oldest trees in the park are exposed to increasing road traffic 
and logging. Only time will tell what form the route of the Śródmiejska Bypass will take and 
to what extent it will influence the historical Szczytnicki Park. The validity of expanding 
fast city roads, which are indispensable in today’s world, is undisputable. What is disputable 
is the respect for the existing historical areas and buildings when implementing this type of 
investments.

An afterthought which arises in connection with the above deliberation may be the example 
of Dresden; due to the similar situation in which it found itself after being inscribed on the UN-
ESCO World Heritage List, namely a controversial construction of a river crossing. In 2004, the 
Dresden Elbe Valley was inscribed on the list of UNESCO List of World Heritage Sites as the 
33rd site on the territory of Germany. The development of transport infrastructure triggered a de-
cision to construct a bridge on the Elbe River, which would relieve the city of cars and reduce 
noise. This project provoked a wide discussion among the opponents of the venture, mainly 
ecologists who were worried by the negative effects on flora and fauna, as well as intellectuals 
such as Guenter Grass and Martin Walser. The implementation was also opposed by the United 
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, taking into consideration the fact 
that the construction of the bridge would destroy the Baroque landscape of the city. The con-
struction of the bridge, based on short pillars aimed at the smallest possible interference in the 
landscape, was implemented following the 2005 referendum with the support of the majority 
of the residents of Dresden. The result of this controversial venture was the first case of a penal 
removal of the site from the World Heritage List, which undermined the prestige of the city.
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1. Wstęp

Zieleń miejska, w tym parkowa, stanowi enklawę spokoju. Jest również elementem ekosys-
temu, „zielonymi płucami”, poprawiającymi jakość zurbanizowanego środowiska, pozostające-
go pod ciągłą presją zagospodarowania każdego skrawka wolnej przestrzeni. Dla deweloperów 
najbardziej atrakcyjne są tereny położone blisko tętniących życiem centrów miast. Współczesne 
tempo życia i problemy komunikacyjne wciąż rozrastających się aglomeracji ograniczają jej użyt-
kownikom kontakt z przyrodą. W sytuacji rozwoju technologii, zmierzającym do polepszenia 
komfortu życia, wzrosła także w ostatnich latach liczba pojazdów mechanicznych. Szybka ko-
munikacja ma jednak swoją cenę, jaką jest wzmożony hałas i skażenie środowiska. Pozostaje 
pytanie, czy obecnie należy chronić każdą, nawet najmniejszą enklawę zieleni?

2. Rozwój Parku Szczytnickiego

W myśl racjonalnego planowania miast, ściśle związanego z ich intensywną urbanizacją, 
już w XIX w. starano się niejako wyprzedzić zabudowywanie kolejnych obszarów miejskich, 
przeznaczając część wolnych terenów na parki, w ramach zapewnienia mieszkańcom miej-
sca sprzyjającego spacerom i wypoczynkowi. Powstałe wówczas założenia, z bogatym pro-
gramem dostosowanym do potrzeb użytkowników, łączyły ściśle sztukę ogrodową z urbani-
styką i pod koniec XIX w. ukształtowały rozwijającą się wówczas architekturę krajobrazu1.

We Wrocławiu pierwszym przedsięwzięciem tego typu było przekształcenie w park 
publiczny prywatnego ogrodu księcia Friedricha Ludwiga von Hohenlohe-Ingelfinge-
na w Szczytnikach. Początkowo, powstały w latach 1783-1789, park posiadał różnorodne 
ukształtowanie. W zachodniej części znajdował się ogród w stylu francuskim z obiektami 
wolno stojącymi, takimi jak: ptaszarnia, ujeżdżalnia, kręgielnia i strzelnica. Wschodniej czę-
ści parku nadano charakter parku angielskiego z dziko rosnącą zielenią, której najważniejszą 

1 A. Zachariasz, Ogród publiczny w centrum miasta, „Czasopismo Techniczne”, z. 4-A/2008, Kraków 
2008, s. 296.
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ozdobą pozostawał starodrzew, będący reliktem lasu szczytnickiego. Elementami kształ-
tującymi przestrzeń były przede wszystkim polany leśne oraz rzeczka (Schwarz Wasser), 
otaczająca park od strony północnej, z kolei z jej odnóg utworzono dwa stawy2. Projektem 
urządzenia dawnych ogrodów książęcych zajął się Joseph Peter Lennè, a prace w parku pod 
nadzorem Juliusa Lösenera ruszyły jesienią 1865 r. Wówczas funkcję głównego ogrodni-
ka pełnił Gustaw Heinze. W początkowym okresie zagospodarowania terenów dokonywa-
no wycinek i przesadzeń roślinności, a park zmieniał powierzchnię, gdyż dodawano wciąż 
nowe działki i parcele. Od 1865 aż do 1945 r. park rozrósł się z 40 do 100 ha i do tej pory jest 
największym wrocławskim parkiem. Stworzono aleje i tereny rekreacyjne, a z czasem po-
wstał także szkolny ogród botaniczny. Park przez lata spełniał funkcję edukacyjną, sportową, 
komercyjną, reprezentacyjną, a przede wszystkim wypoczynkową. Twórcy parku zadbali 
o jego indywidualny charakter i wysoką wartość artystyczną zarówno z uwagi na zieleń, jak 
i obiekty znajdujące się na jego terenie.

3. Założenia rewaloryzacji Parku Szczytnickiego

Obecnie Park Szczytnicki stanowi fragment Szczytnickiego Zespołu Przyrodniczo-
-Krajobrazowego, objętego ochroną indywidualną, wprowadzaną etapowo od 1997 r. przez 
Radę Miejską Wrocławia. Całkowita powierzchnia obszaru wynosi 1131 ha, a w jej skład 
wchodzą dwie wyspy – Wielka Wyspa (położona miedzy Odrą, Starą Odrą i Kanałem Po-
wodziowym Odry) oraz Wyspa Opatowicka3. Celem przedsięwzięcia jest ochrona cennych 
obiektów przyrodniczych, kulturowych, historycznych oraz architektonicznych, zwłasz-
cza Parku Szczytnickiego z Ogrodem Japońskim oraz wyróżniających się obiektów prze-
strzennych o znaczeniu kulturowym, m.in.: Ogrodu Zoologicznego, Ogrodu Roślin Lecz-
niczych, terenów wokół Stadionu Olimpijskiego (w tym kąpieliska Morskie Oko) oraz 
Hali Stulecia, wpisanej decyzją UNESCO na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego 
i Przyrodniczego. Obszar objęty ochroną stanowią także bulwary nadrzeczne i zabudowa 
osiedlowo-ogrodowa Zalesia, Dąbia, Zacisza, Sępolna oraz Biskupina, wraz z wystawo-
wym osiedlem WuWA (il. 1)4.

Założenie, zlokalizowane we wschodniej części miasta, pomiędzy starą Odrą a ulicami 
Wróblewskiego, Kopernika, Mickiewicza, Paderewskiego i Różyckiego, ma charakter kra-
jobrazowy i duże walory kompozycyjne oraz dendrologiczne. Park Szczytnicki jest obok 
Ogrodu Botanicznego największym skupiskiem pomników przyrody we Wrocławiu. Na jego 
powierzchni rośnie ok. 400 gatunków drzew i krzewów, w tym starodrzew chroniony pra-
wem, zlokalizowany przede wszystkim od strony ul. Różyckiego, m.in.: grupa trzech dębów 
szypułkowych (Quercus robur) o obwodzie 306-427 cm i wysokości 19-22 m, aleja piętnastu 
dębów szypułkowych o obwodzie 283-370 cm (wysokości 9-34 m), grupa buków zwyczaj-
nych (Fagus sylvatica) o obwodzie 307 i 318 cm, jarząb brekinia (Sorbus torminalis) o ob-

2 I. Bińkowska, Natura i miasto. Publiczna zieleń miejska we Wrocławiu od schyłku XVIII do początku 
XX wieku, Wrocław 2011, s. 130.

3 Program ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2012-2015, s. 142 (bip.um.wroc.pl – do-
stęp: 05.10.2013).

4 A. Drapella-Hermansdofer, Szczytnicki Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy, [w:] Leksykon zieleni 
Wrocławia, (red.) I. Bińkowska, E. Szopińska, hasło nr 834, Wrocław 2013, s. 806-807.
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wodzie 102 cm (wysokości 14 m) czy kasztan jadalny (Castanea sativa) o obwodzie 257 cm 
(wysokości 20 m) i wiele gatunków egzotycznych5.

Do osobliwości dendrologicznych rosnących w parku należą m.in.: cis pospolity ‘Ad-
pressa’ (Taxus baccata ‘Adpressa’), cypryśnik błotny (Taxodium distichum), jodła nikkońska 
(Abies homolepis), metasekwoja chińska (Metasequoia glyptostroboides), miłorząb dwukla-
powy (Ginkgo biloba), modrzewnik chiński (Pseudolarix amabilis), sosna himalajska (Pinus 
wallichiana), sosna Jeffreya (Pinus jeffreyi), sosna limba (Pinus cembra), sosna skręcana 
(Pinus contorta), sosna smołowa (Pinus rigida), świerk kaukaski (Picea orientalis), świerk 
serbski ‘Pendula’ (Picea omorica ‘Pendula’).

Częścią Parku Szczytnickiego jest Ogród Japoński, założony z inicjatywy hrabiego Fritza 
von Hochberga i zaprojektowany przez Mankichiego Araia w latach 1909-1912 na Wystawę 
Stulecia w 1913 r. W ramach współpracy międzynarodowej w 1999 r. ogród odzyskał pierwot-
ną świetność dzięki pracy specjalistów z Japonii, którymi byli Hitoshi Tomita i Ikuo Taniguchi. 
Efekty ich pracy są widoczne do dziś. W parku posadzono 15 gatunków drzew i krzewów 
występujących w naturalnych warunkach tylko w Japonii oraz 31 gatunków drzew i krzewów 
pochodzących z Azji Wschodniej i Japonii. Część drzew jest pozostałością po pierwszym zało-
żeniu ogrodu, m.in. stary szupin japoński, rosnący przy bramie Kabuki. Rosną tu także: miło-
rząb japoński, grujecznik japoński, żółtnica pomarańczowa, modrzewik chiński, a także rzad-
kie w Polsce klony: palmowe, okrągłolistne, grabolistne. Poza tym: ponadstuletnie dęby, buki, 
platany, graby pospolite, kasztanowiec czerwony, żywotniki olbrzymie, cyprysik groszkowy.

Wielokrotnie podkreślano, że niewystarczającą jest praktyka wyłącznie bieżących dzia-
łań pielęgnacyjnych zieleni parkowej bez kompleksowej strategii ochrony. Doprowadziła 
ona z czasem do osłabienia drzewostanu i zatarcia jego walorów krajobrazowych. Proble-
mem jest utrzymanie zieleni parkowej, gdyż dotacje przeznaczane na ten cel przez gminę 
Wrocław z roku na rok są coraz mniejsze, a prace konserwatorskie na terenie Parku Szczyt-
nickiego prowadzą firmy prywatne, nie posiadające referencji w zakresie konserwacji i pie-
lęgnacji zabytkowej zieleni.

W latach 2008-2009 została opracowana przez pracowników Zakładu Kształtowania Śro-
dowiska Politechniki Wrocławskiej koncepcja strategii rewaloryzacji Parku Szczytnickiego 
we Wrocławiu. Główne założenia strategii zostały oparte na zachowaniu i wyeksponowaniu 
walorów przyrodniczych i kulturowych parku oraz przystosowaniu do oczekiwań współ-
czesnego użytkownika. Zaproponowano wprowadzenie nowych elementów i nazewnictwa, 
m.in.: Ogrody Historyczne obejmowałyby dawny Ogród Książęcy, dawny lasek (tzw. Ban-
dewäldchen), Lasek Zalesiański oraz ogrody modernistyczne. Ogrody Świata, to przede 
wszystkim Ogród Japoński i Gaj Göpperta, zaadaptowany na ogród angielski oraz dawny 
Ogród Botaniczny. Uzupełnieniem Ogrodów Świata miałby być Ogród Chiński, oparty na 
idei XVIII-wiecznej wschodniej sztuki ogrodowej6.

W kontekście „Strategii – Wrocław w perspektywie 2020 plus”, wizji miasta, sformuło-
wanej w sposób koncepcyjny i hasłowy, Park Szczytnicki mógłby zostać obszarem, będącym 
terenem edukacji ekologicznej przy zachowaniu funkcji przyrodniczych, a jednocześnie róż-

5 Wyciąg z ewidencji pomników przyrody na terenie Gminy Wrocław, [w:] Leksykon zieleni Wrocławia, 
op. cit., tab. 2, Wrocław 2013, s. 855.

6 Strategia rozwoju Parku Szczytnickiego we Wrocławiu, (red.) A. Drapella-Hermansdorfer, M. Brodz-
ka, Ł. Dworniczak (http://www.krajobraz.wroc.pl/strategia-rewaloryzacji-parku-szczytnickiego-
we-wroclawiu-etap-i-wstepny-program-funkcjonalno-przestrzenny-zagospodarowania-parku-
szczytnickiego/ – dostęp: 05.10.2014).
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nie interpretowanym miejscem spotkań: z innymi kulturami, z naturą, z historią i ze sztuką. 
W sensie odbioru społecznego Park Szczytnicki stanie się założeniem modelowym, promują-
cym nowe formy organizacji wypoczynku oraz aktywności rekreacyjnej na terenach zieleni, 
promując wizerunek miasta przyjaznego i atrakcyjnego dla wszystkich: mieszkańców i tu-
rystów, młodych i starszych, użytkowników indywidualnych oraz grup zorganizowanych7. 
Dodatkowym atutem parku jest jego śródmiejskie położenie, mające zasadniczy wpływ na 
łatwą dostępność wszystkimi środkami komunikacji masowej.

3.1. Rozbudowa infrastruktury miejskiej w kontekście  
zagrożenia Parku Szczytnickiego

Problemy komunikacyjne Wrocławia są olbrzymie. Po Brukseli i Warszawie Wrocław 
jest najbardziej zakorkowanym miastem Europy. W ciągu ostatnich lat rozgorzała dysku-
sja dotycząca budowy mostu związanego z przeprawą przez Wielką Wyspę, stanowiącego 
fragment projektowanej Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia. Jednym z pomysłów Urzędu 
Miejskiego jest odciążenie miasta przez skierowanie ruchu tranzytowego nowo projektowa-
nym Mostem Wschodnim przez Wielką Wyspę, Park Szczytnicki i dalej jego obrzeżami. Pla-
nowana budowa Mostu Wschodniego miałaby połączyć al. Armii Krajowej i ul. Krakowską 
z ul. Olszewskiego na Biskupinie i ul. Mickiewicza na Sępolnie.

Prace miały rozpocząć się już w sierpniu 2013 r., ale zostały oprotestowane przez członków: 
„Akcja Park Szczytnicki” i „Przyjazna Wyspa”. Głównym celem powstałych z inicjatywy oby-
watelskiej wspomnianych stowarzyszeń jest doprowadzenie do zmiany trasy tranzytowej Ob-
wodnicy Śródmiejskiej, tak aby omijała ona Park Szczytnicki i Wielką Wyspę, z uwagi na ochro-
nę kompleksu zabytkowego parku i Hali Stulecia przed postępującą degradacją i zaniedbaniem.

Aktualnie władze Wrocławia proponują przeprowadzenie drogi tranzytowej, która spo-
woduje nieodwracalne zmiany w strukturze Parku Szczytnickiego. Ulica Mickiewicza, roz-
dzielająca park na dwie części i obecnie przenosząca ruch 25 tysięcy pojazdów na dobę, 
zostałaby poszerzona do czteropasmowej drogi ekspresowej. W rezultacie rosnący na obrze-
żach parku starodrzew rodzimy i egzotyczny zostałby ścięty. W perspektywie kolejnych lat 
ruch ten prawdopodobnie wzrośnie do ok. 40 tysięcy ze względu na aktualnie realizowane 
przez Archicom osiedla Olimpia Port i Nowy Port, które przyjmą ok. 30 tysięcy mieszkań-
ców. Skoro dziś wskaźnik motoryzacji we Wrocławiu wynosi już ok. 540 pojazdów na tysiąc 
mieszkańców, to biorąc pod uwagę, że połowa z tych 30 tysięcy osób, które zamieszka-
ją w nowo budowanych osiedlach, będzie poruszała się samochodem, nieunikniony będzie 
wzrost ruchu na ul. Mickiewicza, przecinającej Park Szczytnicki, mając na względzie fakt, iż 
najczęściej obieranym kierunkiem komunikacji będzie centrum miasta. Projekty deweloper-
skie stawiają zawsze na transport indywidualny i możliwość łatwego dojazdu. Powodzenie 
wspomnianych projektów uzależnione było i jest od budowy Alei Wielkiej Wyspy i Mostu 
Wschodniego, które mają stanowić właśnie jego obsługę komunikacyjną.

Projektowana obwodnica śródmiejska miałaby kończyć się u zbiegu ulic 9 Maja, Mickie-
wicza i Paderewskiego, co doprowadziłoby do degradacji parku i jego rozerwania. Spacero-
wicze, pragnący przejść z jednej strony parku na drugą, będą musieli sforsować „autostradę”. 
7 Strategia „Wrocław w perspektywie 2020 plus”, (red.) R. Galar, G. Roman, J. Waszkiewicz (http://

bip.um.wroc.pl/wps/wcm/connect/398102804280289a965bd796e258c1d9/strategia_pl.pdf?MOD= 
AJPERES – dostęp: 05.10.2014).
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Zdaniem dendrologów, gdy planowana rozbudowa infrastruktury dojdzie do skutku, park 
będzie umierał szybko i bez możliwości odwrócenia tego procesu.

Jednym z alternatywnych rozwiązań w zaistniałej sytuacji byłaby realizacja Mostu Połu-
dniowego, postulowana już w 2003 r. m.in. przez Rady Osiedlowe Wielkiej Wyspy i Stowarzy-
szenie „Przyjazna Wyspa”. Przeprawa przez Odrę była proponowana na wysokości Stadionu 
Ślęży jako kontynuacji ul. Na Niskich Łąkach. Jednak już w 2006 r. w aktualnie obowiązują-
cym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przebieg wschod-
niego odcinka Obwodnicy Śródmiejskiej jest założony w korytarzu nazywanym aktualnie 
Aleją Wielkiej Wyspy, a dalej przez al. Paderewskiego w kierunku Kowal. Idea koniecznego 
połączenia Wielkiej Wyspy z południową częścią miasta jednak upadła. W 2010 r. Stowarzy-
szenie „Akcja Park Szczytnicki” rozpisało konkurs urbanistyczny, aby zapobiec procesowi 
stopniowej degradacji parku, mający na celu wyłonienie innych rozwiązań przebiegu trasy 
obwodnicy miejskiej, z uwzględnieniem zabytkowej wartości Parku Szczytnickiego, będące-
go nie tylko przepięknym zielonym kompleksem, projektowanym przez wielkich mistrzów 
krajobrazu romantycznego, ale także potężnym obszarem, gdzie znajdują się najwspanialsze 
arcydzieła modernizmu, takie jak budynki Maxa Berga, Hansa Poelziga i Hansa Scharouna. 
W ramach przeprowadzonego konkursu architektonicznego pokazano, jakie są alternatywne 
rozwiązania dla wschodniego odcinka obwodnicy, ale władze Wrocławia nie wzięły tego pod 
uwagę. Proponowane wówczas koncepcje, wraz z wdrożeniem systemu „Park & Ride” w spo-
sób kompleksowy, potencjalnie rozwiązywałyby aktualne i przyszłe problemy, związane m.in. 
z dynamicznie rozbudowującymi się terenami od strony Swojczyc i ościennych gmin, z kierun-
ku Jelcza-Laskowic8. Zaproponowane rozwiązania umożliwiałyby odciążenie ul. Mickiewicza 
i ochronę Parku Szczytnickiego. Największym problemem w tego rodzaju przedsięwzięciach 
jest jednak nadal mała akceptacja społeczeństwa i przedkładanie „wygodnego” poruszania się 
własnym samochodem nad proekologiczne rozwiązanie, jakim jest właśnie przejście na komu-
nikację zbiorową czy korzystanie z tras rowerowych.

Istotnym tematem, który należy zasygnalizować, jest problem zanieczyszczenia środo-
wiska, a zwłaszcza powietrza, i kwestia ograniczenia prywatnego ruchu na rzecz transportu 
zbiorowego, a także zagadnienie miejskiego hałasu komunikacyjnego w kontekście założeń 
parkowych, adresowanych przecież jako miejsca relaksu. Układ komunikacyjny Wrocławia 
pod względem akustycznym jest wyjątkowo niekorzystny, jednak jego kompleksowa prze-
budowa wymagałaby znacznego czasu oraz olbrzymich nakładów inwestycyjnych.

Tereny zieleni, takie jakimi je postrzegamy, powinny podnosić komfort życia mieszkań-
ców, szukających spokoju w zgiełku dużego miasta. Park Szczytnicki, odznaczający się wy-
jątkowymi walorami przyrodniczymi parku krajobrazowego i objęty ochroną obszaru Natura 
2000, ma strategiczne znaczenie w utrzymaniu systemu przyrodniczego miasta, zwłaszcza 

8 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia zakłada zorganizo-
wanie systemu „Park & Ride”, umożliwiającego odbywanie podróży w części samochodem osobowym, 
a w części środkami transportu zbiorowego, co wymaga powiązania parkingów z przystankami linii ko-
munikacji publicznej oraz dostosowania funkcjonowania systemu transportu publicznego do potrzeb tego 
systemu, zwłaszcza w rejonie Obwodnicy Śródmiejskiej i dróg wylotowych miasta. W rejonie kompleksu 
Hali Stulecia i ZOO, jako obszarów z niedoborem miejsc postojowych, a ustalonej jako strefa B dla 
kierunków polityki parkingowej, wskazuje się rezerwowanie terenów i wspieranie budowy parkingów, 
w tym przede wszystkim podziemnych i wielopoziomowych. Zob. Prognoza oddziaływania na środo-
wisko ustaleń projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Wrocławia”, Urząd Miejski Wrocławia, Biuro Rozwoju Wrocławia, Wrocław 2009, s. 33-34.
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w zachowaniu ciągłości korytarzy ekologicznych, warunkujących prawidłowe funkcjono-
wanie środowiska, będącego także ostoją małych zwierząt. Występowanie zwierząt jest tu 
ograniczone silną penetracją terenu przez człowieka oraz barierami utrudniającymi migrację 
i zanieczyszczeniami, ale mimo tych niedogodności stwierdzono występowanie w parku ok. 
70 gatunków ptaków lęgowych, w tym dzięcioła średniego i muchówki białoszyłej, chro-
nione gatunki chrząszczy i błonkówek, a z motyli – ogończyka wiązowca, występującego 
nielicznie w skali Śląska. Park jest także żerowiskiem wielu gatunków nietoperzy, m.in.: 
nocka rudego, borowca wielkiego i karlika większego. Z gadów występuje na tych obszarach 
zaskroniec9.

Zapisy w Studium gwarantują zachowanie na terenie miasta minimalnych powierzch-
ni biologicznie czynnych, stanowiących miejsca wzrostu roślin i bytowania zwierząt oraz 
możliwości regeneracji środowiska, jednak do celów rekreacyjnych są to niewystarczające 
obszary10. Ustalenia takie dotyczą także Szczytnickiego Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazo-
wego, gdzie należy zachować istniejące tereny zieleni urządzonej, a pobliskie tereny ogro-
dów działkowych zagospodarować innymi formami zieleni11.

4. Podsumowanie

Tematyka infrastruktury drogowej wciąż rozwijającego się, tętniącego życiem Wrocławia 
jest bardzo złożona, a problemy z niej wynikające wielowątkowe. Dynamicznie rozwijające 
się inwestycje mieszkaniowe w rejonie śródmieścia, jak również osiedla podmiejskie wy-
magają sprawnej obsługi komunikacyjnej. Często jednak zdarza się, że zrealizowane dużym 
kosztem i pielęgnowane przez lata wartościowe, zielone tereny rekreacyjne, zamieniane są 
w betonową pustynię i tracą swój niepowtarzalny urok. Stale kurcząca się przestrzeń zajmo-
wana przez zieleń oraz wycinki drzew powodowane potrzebą realizacji nowych inwestycji 
nie są rekompensowane przez nowo urządzaną zieleń towarzyszącą zabudowie, zwłaszcza 
z powodu dużej intensywności tejże zabudowy. W wyniku rozwoju infrastruktury tendencja 
ta może się utrzymać z braku wolnych terenów przeznaczanych na zieleń.

Park Szczytnicki od początku istnienia był tematem pocztówek, fotografii oraz obrazów. 
Do niedawna były w nim zakątki prawie nie zmienione od połowy XIX w., którymi inspirowali 
się niemieccy malarze doby romantyzmu. Obecnie, jak już wcześniej wspomniano, najstarsze 
drzewa parku zagrożone są coraz większym ruchem kołowym i narażone na wycinkę. Jak osta-
tecznie będzie wyglądał przebieg Obwodnicy Śródmiejskiej i w jakim stopniu „dotknie” ona 
zabytkowy Park Szczytnicki, czas pokaże. Nie powinno się kwestionować słuszności rozbu-
dowy szybkich dróg miejskich, współcześnie wręcz niezbędnych, ale raczej szacunku w mo-
mencie projektowania tego typu inwestycji do istniejących obszarów i obiektów zabytkowych.

Refleksją, która nasuwa się w związku z powyższymi rozważaniami może być przykład 
Drezna, ze względu na podobny kontekst obszaru wpisanego na Listę Światowego Dzie-
dzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO oraz kontrowersyjną budowę przeprawy 
rzecznej. W 2004 r. Drezno wraz z doliną Łaby zostało wpisane na listę zabytków UNESCO 

9 A. Guziak, IV. osiedla Zacisze, Zalesie, Sępolno, Bartoszowice, Biskupin, Dąbie i Szczytniki (tzw. 
Wielka Wyspa), [w:] Raport 2002 – Miasto – Środowisko, Biosfera (www.eko.org.pl./wroclaw/sro-
dowisko/index.html –dostęp: 10.10.2014).

10 Prognoza oddziaływania…, op. cit., s. 60.
11 Ibidem, s. 45.
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jako 33 obiekt na terenie Niemiec. Wraz z rozwojem infrastruktury komunikacyjnej podjęto 
decyzję o realizacji mostu na Łabie, mającego odciążyć miasto od samochodów i zmniejszyć 
hałas. Projekt ten wywołał szeroki oddźwięk wśród przeciwników przedsięwzięcia, zwłasz-
cza szerokiej rzeszy ekologów, obawiających się negatywnych skutków dla fauny i flory, 
jak również znakomitych intelektualistów, m.in. pisarzy Guentera Grassa i Martina Walsera. 
Realizacji sprzeciwiła się także Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, 
Nauki i Kultury, zwracając uwagę na fakt, iż budowa mostu zniszczy barokową panoramę 
miasta. Budowę mostu, opartego na niskich filarach, czyli w sposób najmniej ingerujący 
w krajobraz, zrealizowano przy poparciu drezdeńczyków po przeprowadzonym w 2005 r. re-
ferendum. Skutkiem tego kontorwersyjnego przedsięwzięcia był pierwszy w historii przypa-
dek karnego skreślenia obiektu z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO, na czym utracił 
prestiż Drezna.





* MSc. Eng. Agnieszka Rosada, PhD. Eng. Arch. Miłosz Walerzak, Assoc. Prof., PhD. Eng. Piotr 
Urbański, Department of Landscape Architecture, Faculty of Horticulture and Landscape Architec-
ture, Poznań University of Life Sciences.
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1. Introduction

The following residences and garden complexes located in villages in Greater Poland 
were included in the research: Siedlec (Kostrzyn Commune, Poznań County), Śliwno 
(Kuślin Commune, Nowy Tomyśl County) and Pamiątkowo (Szamotuły Commune, Sza-
motuły County). There is a palace and garden complex in Siedlec. It occupies an area of 6.2 
ha (in the past the area of the estate was 8.5 ha)1. There are manor and park complexes in 
Śliwno and Pamiątkowo. They occupy areas of 8.68 ha2 and 11.40 ha3, respectively. All the 
three estates date back to late Baroque times and are characterised by different degrees of 
degradation of the original spatial composition. All of them were transformed into scenic 
estates in the 19th century.

The concept of Baroque gardens was developed in France in the 17th century. Regu-
lar garden interiors were designated by means of geometrically formed plant materials, 
buildings and elements of terrain. They were equivalent to palace interiors. Individual 
elements of the estate were located along the common axis of symmetry for the building 
and garden4.

2. Aim of study

The aim of the study was to analyse the original Baroque compositions in the selected 
parks, determine the causes of their transformation and degradation and the degree of their 
preservation. The study attempted to identify further threats to the historic residence and 
garden complexes and to show the actions which would enable preservation of the remains 
of the historic spatial compositions.

3. State and description of study

In the 1980s the parks were inventoried and the inventories were stored by the Regional Con-
servator in Poznań. Additionally, in 1999 Piotr Wilanowski, an engineer, made a revalorisation 
plan, where he analysed the original arrangement of the palace and garden complex in detail.

During desk studies we acquired historical cartographic maps from the State Archive 
in Poznań and Messtischblatt maps from the Western Poland Map Archive5. We also made 
a site inspection in the field. Then we compared the original Baroque composition with the 
status quo.

1 P. Wilanowski, Zabytkowy Park Pałacowy w Siedlcu. Koncepcja rewaloryzacji, Poznań 1999, p. 3.
2 H. Rataj, Ewidencja zabytkowego parku dworskiego w Śliwnie, Urząd Wojewódzki w Poznaniu, 

Wydział Kultury i Sztuki, Wojewódzki Konserwator Zabytków, Poznań 1983, p. 1.
3 S. Kujawa, Ewidencja zabytkowego parku dworskiego w Pamiątkowie, Urząd Wojewódzki w Pozna-

niu, Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Geologii, Poznań 1986, p. 1.
4 L. Majdecki, Historia ogrodów, T. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, p. 229.
5 http://mapy.amzp.pl/maps.shtml – Archiwum Map Zachodniej Polski.
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4. Outline of history of residence and garden complexes

From the late 17th century to 1814 Siedlec was owned by the Krzycki family. Between 
1770 and 1775 Antoni Krzycki, the castellan of Krzywiń had a late Baroque palace built in 
the same place where the Górka manor was erected in the 2nd half of the 16th century6. At 
the same time a new St Nicolas’ Church was built from brick. It was situated on the other 
side of the Poznań route. There was a road leading to Drzązgowo and Gułtowy, which ran 
perpendicularly to the route. However, it was changed at the junction so that it could be an 
extension of the main axis of the residence and garden complex, which ran along the east-
west line. Only about 0.5 km away from the palace, the road led to Gułtowy. Thus, there 
were two compositional axes made. They intersected at a right angle in front of the gate 
leading to the palace courtyard and the temple became part of the palace-village-church 
complex7. About 1788 the estate was transformed into a Baroque-Classicist complex, ac-
cording to the design made by Johann Christian Kammsetzer8.

The palace in Siedlec was one the most conspicuous landowners’ residences in Greater 
Poland. The spatial composition of the Baroque estate consisted of the following elements: 
the residence, the honorary courtyard limited by two outhouses, which surrounded the main 
gate on the palace axis, a regular garden located behind the palace and a lime-tree alley run-
ning along the gate axis towards Gułtowy9.

In the 2nd half of the 19th century the park was transformed into a scenic estate with ele-
ments of a regular arrangement. About 1901 the estate became the property of the Mielżyński 
family and it remained in their hands until the outbreak of World War II. In 1945 it was taken 
over by the State Treasury and it was used by the stud in Iwno. In 1960 the palace was used 
as the Inter-Library Storehouse of the Regional Library in Poznań10. At present the palace and 
park are private properties. Both the palace and park were registered as monuments in 1952 
and 1977, respectively.

In 1783 Pamiątkowo belonged to Nepomucen Dobrzycki. About 1840 it became the 
property of the Bieliński family. According to the information in the land register of the town 
of Szamotuły, in 1864 Pamiątkowo belonged to Earl Maksymilian Bniński. In 1914 the estate 
was taken over by the Koczorowski family11.

At present the manorial park in Pamiątkowo has scenic character. However, as can be 
seen on a historical map of 182412, it had a regular arrangement in the 1st half of the 19th 
century.

The scenic park was probably established by Earl Bniński. From 1945 to 1948 the estate 
was managed by the Security Office. In 1949 it was taken over by State Agricultural Farms. 

6 S. Nowaczkiewicz, Ewidencja parku pałacowego w Siedlcu gm. Kostrzyn, Urząd Wojewódzki w Po-
znaniu, Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Geologii, Poznań 1988, p. 3.

7 P. Wilanowski, op. cit., p. 4.
8 Ibidem, p. 5.
9 M. Strzałko, Barokowe dwory i pałace w Wielkopolsce, WBPiCAK, Poznań 2006, p. 238.
10 P. Wilanowski, op. cit., pp. 5-6.
11 S. Kujawa, op. cit., p. 1.
12 Plan von dem im Posener Kreise belegenen adelichen Guthe Pamiątkowo und dem dazu gehöri-

gen Vorverke Zalewo, Starostwo Powiatowe Poznań-Zachód, L.P. Zachód 1, Archiwum Państwowe 
w Poznaniu.
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At present the estate is used by Naramowice Horticultural Company13. The manor was pulled 
down between 1972 and 1973. In 1995 the park was registered as a monument.

In the 18th century Śliwno belonged to the Sczaniecki family. At the end of the century 
Śliwno and the nearby villages of Wąsowo and Wymysłowo were the property of Katarzyna 
Sczaniecka, the wife of the starost of Środa. However, in 1900 it was taken over by the Hil-
debrandt family. A regular French garden was made in the mid-18th century. In the 19th cen-
tury the estate was enlarged and transformed into a scenic park. Two additional constructions 
were erected, i.e. a romantic tower built in the mid-19th century and a grave chapel of the 
Hildebrandt family, which was built at the turn of the 19th century. In 1947 there was a State 
Agricultural Farm in the estate14. The manor was reconstructed. It was stripped of all archi-
tectural values and converted into a residential house, which is most likely to have happened 
at the beginning of the 20th century, because as can be seen on the map made in 193915, it 
has a completely different shape than on the maps made in the previous years. At present the 
estate is used by the Głuponie Agricultural Cooperative – Śliwno Agricultural Enterprise. In 
1968 the park was registered as a monument.

5. Results

This chapter presents the results of desk and field research. Historical maps were placed 
on contemporary aerial photos to compare the historical composition with the current status 
quo. We also made ideograms of park reconstructions. The subchapters below present the 
research results descriptively and graphically (Ill. 1-2).

5.1. Analysis of original garden compositions

The palace and garden complex in Siedlec is shown on a historical map made in 182716 
(Ill. 1). We can see the palace with a rectangular courtyard surrounded by outhouses in the 
front. The plot garden is divided into two parts. The first (larger) part is east of the palace and 
the other (smaller) part is west of the palace (behind the courtyard and road to Drzązgowo – it 
connects the estate and St Nicolas’ Church: the north-south axis). There was also an oblong 
outhouse in this part.

As results from the map, there may have been a zoo in the western part of the park. Drainage 
ditches separated it from the rest of the estate. There was a regular water canal in the centre of 
the garden. It connected two round reservoirs and intersected alleys in the garden17.

The location of the palace, courtyard, outhouses and two regular plot gardens is character-
istic of Baroque. It made an arrangement between the courtyard and garden.

13 S. Kujawa, op. cit., pp. 3-4.
14 H. Rataj, Ewidencja zabytkowego parku dworskiego w Śliwnie, Urząd Wojewódzki w Poznaniu, 

Wydział Kultury i Sztuki, Wojewódzki Konserwator Zabytków, Poznań 1983, pp.1-6.
15 Mapa poglądowa majętności Śliwno pow. Nowy Tomyśl, Plany Gruntowe Urzędów Katastralnych, 

Nowy Tomyśl dz. C. 9/19, Archiwum Państwowe w Poznaniu.
16 Siedlec im Schrodaer Kreise, Starostwo Powiatowe w Środzie, L. Śro. 95, Archiwum Państwowe 

w Poznaniu.
17 P. Wilanowski, op. cit., p. 5.
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Ill. 1. Pamiątkowo, Siedlec. I-II. Archival Materials. III-IV. Overlap of plans with contemporary aerial 
views. V-VI. Ideograms of the complexes’ reconstruction (elab. A. Rosada)

Il. 1. Pamiątkowo, Siedlec. I-II. Materiały archiwalne III-IV. Zestawienia planów ze współczesnymi 
zdjęciami lotniczym. V-VI. Ideogramy rekonstrukcji zespołu18 (oprac. A. Rosada)

18 I. Archiwum Państwowe w Poznaniu, zespół Starostwo Powiatowe w Grodzisku, sygn. L. Gr. 21, 
II. Archiwum Map Zachodniej Polski (http://mapy.amzp.pl/maps.shtml – access: 20.06.2014), 
III. Archiwum Państwowe w Poznaniu, set Plany gruntowe Urzędów Katastralnych z Terenu 



194

Ill. 2. Śliwno. I-III Archival Materials. IV. Overlap of plans with contemporary aerial view. V. Ideogram 
of the complex’ reconstruction (elab. A. Rosada)

Il. 2. Śliwno. I-III. Materiały archiwalne. IV. Zestawienie planów ze współczesnym zdjęciem lotniczym. 
V. Ideogram rekonstrukcji zespołu19 (oprac. A. Rosada)

Wielkopolski, sign. Nowy Tomyśl dz.C9/19, IV aerial views: CODGiK, outline: A. Rosada, V. 
Author: A. Rosada.

19 I. Archiwum Państwowe w Poznaniu, zespół Starostwo Powiatowe w Grodzisku, sygn. L. Gr. 21, II. 
Archiwum Map Zachodniej Polski (http://mapy.amzp.pl/maps.shtml – access: 20.06.2014), III. Ar-
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The manorial park in Pamiątkowo can be seen on a historical map made in 182420  
(Ill. 1). There was a manor situated in the centre of the park. There was a wide courtyard 
east of the manor and a regular plot garden west of it. The main axis of the garden com-
position was aligned with the residence axis, which ran along the east-west line. There 
may have been utility gardens in the remaining part of the estate. Similarly to Siedlec, 
the residence in Pamiątkowo was built in accordance with the Baroque rule ‘between the 
courtyard and garden’.

The estate in Śliwno is shown on a map made in 182921 (Ill. 2). Unfortunately, it does not 
show the traffic system, which divided the estate into a plot garden. However, the location 
of the manor and regular water canal is legible. The traffic system can be seen on a Mess-
tischblatt map made in189222: East of the manor there are regular alleys intersecting the water 
canal.

5.2. Analysis of changes in composition and state of its preservation

When we compare Siedlec shown on the 1827 map and on the Messtischblatt map made 
in 194423, on the basis of an 1890 Prussian map, we can observe significant changes in the 
spatial composition of the park. The north-south axis, which ran along the road leading to 
St Nicolas’ Church, stopped dividing the estate into two parts (the bigger and smaller plot 
garden) and it became the park limit. The plot garden located in the east was transformed into 
a utility area. The east-west axis became less important, because the road which intersected 
it became only a utility road. The courtyard was transformed into a driveway with a lawn. 
The rectangular water canal with round reservoirs at both ends was enlarged and it received 
an irregular shape24. The traffic system changed completely as it was led freely, in accordance 
with the idea of scenic parks.

After the war the estate was used by the Stud in Iwno and by the Regional Library in 
Poznań. This fact had unfavourable influence on the composition. The eastern part of the 
park, which was occupied by the Stud, was partially degraded.

At present the former courtyard has an axial entrance. This change was made in 1975. It 
was then that a rose garden was established behind the palace25. Unfortunately, the outhouses 
have not been preserved.

After the war the park was neglected. The tree stand thickened as it was not given 
any care and a considerable number of self-seeded plants appeared. Fragments of oak 
and lime-tree alleys and individual trees which were included in the scenic composition 
were the only remains of the old regular arrangement. The estate in Siedlec, which had 

chiwum Państwowe w Poznaniu, set Plany gruntowe Urzędów Katastralnych z Terenu Wielkopolski, 
sign. Nowy Tomyśl dz.C9/19, IV aerial views: CODGiK, outline: A. Rosada, V. Author: A. Rosada.

20 Plan von dem…, op. cit.
21 Karte von dem im Buker Kreise belegenen Gute Śliwno mit dazu gehörigen Vorverk Wymysłowo, 

Starostwo Powiatowe w Grodzisku, L. Gr. 21, Archiwum Państwowe w Poznaniu.
22 Duschnik Topographische Karte Messtischblatt, nr 3564 (1926), Archiwum Map Zachodniej Polski 

(http://mapy.amzp.pl/maps.shtml – access: 20.06.2014).
23 Kostschin Topographische Karte Messtischblatt, nr 3669 (1999), Archiwum Map Zachodniej Polski 

(http://mapy.amzp.pl/maps.shtml – access: 20.06.2014).
24 P. Wilanowski, op. cit., pp. 11-12.
25 Ibidem, p. 12.
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two owners (the stud and library) for a long time, was divided into two parts. It caused 
contradictions in the use programme and unfavourable transformations, especially in the 
eastern part.

At present the park is in private hands. The current owner cleared self-seeded plants 
away and takes care of the park regularly, thus making the scenic composition more 
legible.

When we compare the 1824 map of the complex in Pamiątkowo and the 1911 Mess-
tischblatt map26, we can also notice dramatic changes in the composition. The traffic system 
was completely transformed and received free character. The courtyard disappeared from the 
front of the palace. The regular garden was recomposed into a scenic estate.

At present the park is very neglected. The biggest loss to the composition was caused 
by the devastation and pulling down of the manor between 1972 and 1973. There are some 
remains of a hornbeam alley in the southern part of the estate. In the 1980s there was a play-
ground in the south-western part of the park. The location of this facility in the residence 
and garden complex was in disagreement with its historic character. At present, new utility 
functions have been introduced near Lake Pamiątkowo, which is the eastern limit of the park. 
Neither the volleyball court nor summer houses coincide with the historic character of the 
park. The original Baroque arrangement has not been preserved. The historic scenic compo-
sition is disappearing, too.

As far as Śliwno is concerned, the 1892 Messtischblatt map shows that the banks of 
the water canal are more rounded than on the 1829 map, but the shape and location of 
the manor did not change. The 1939 overview map of the estate in Śliwno shows that 
the shape of the old manor had changed. It was completely reconstructed and it lost its 
historic values. At present it is a place of residence. Today we can still see hornbeam 
alleys as well as hornbeam and beech alleys. Although the regular canal does not exist 
anymore, we can see a hollow in the terrain where it was located. However, the garden 
interiors are illegible, because the tree stand is thicker due to large numbers of self-seeded 
plants. The elements of the spatial composition which were constructed at the time of 
transformation into the scenic park (the romantic tower, grave chapel of the Hildebrandt 
family and remains of the romantic grotto) are not in perfect condition, either. The area 
near the reconstructed old manor is used by its inhabitants as a storage section. There are 
disfigured wooden barracks, sheds, etc. A makeshift garden was established in front of the 
eastern elevation of the manor, on the axis of the building. By no means can it be regarded 
as decoration of the estate.

6. Summary

There was similar damage to the original composition found in all the three parks. 
The causes of the damage were specified in accordance with L. Majdecki’s division27. The 
change in artistic trends was the most important – the parks were transformed into scenic 
estates. The second cause of the damage was the effect of time, which mostly influenced 

26 Wargowo Topographische Karte Messtischblatt, nr 3466 (1857), Archiwum Map Zachodniej Polski 
(http://mapy.amzp.pl/maps.shtml – access: 20.06.2014.

27 L. Majdecki, Ochrona i konserwacja zabytkowych założeń ogrodowych, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 1993, pp. 146-151.
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the plant material, but it also affected the garden structures and residences. World War II 
(force majeure) exerted negative influence on the historic parks. After the war the estates 
became the property of the State Treasury. During that unfavourable period the original 
compositional arrangements were devastated and their functions were reduced to storage 
purposes. Apart from that, there were internal causes observed in all the parks, i.e. the 
lack of conservator’s care, the lack of user or inappropriate management. As a result, his-
toric plants were deformed, the garden interiors overgrew with self-seeded plants and the 
residences and structures were devastated. Alas, most of the changes which damaged the 
historic elements are irreversible. However, it is necessary to make attempts to preserve the 
remaining historic elements in the parks.

The estate in Siedlec is in private hands at the moment. The park and palace are well cared 
for. Unfortunately, there are no private owners in Pamiątkowo or Śliwno, who would take 
care of the residence and garden complexes. Unless appropriate actions are taken to ensure 
due conservation, care and revalorisation of the estates, they will lose not only the remains of 
their Baroque arrangements but also their scenic compositions.
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1. Wprowadzenie

Wybrane do badań zespoły rezydencjonalno-ogrodowe znajdują się w Wielkopolsce 
we wsiach: Siedlec (gm. Kostrzyn, pow. poznański), Śliwno (gm. Kuślin, pow. nowoto-
myski) oraz Pamiątkowo (gm. Szamotuły, pow. szamotulski). W Siedlcu usytuowany jest 
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zespół pałacowo-ogrodowy o powierzchni 6,2 ha (dawniej powierzchnia założenia wy-
nosiła 8,5 ha)1. W Śliwnie i Pamiątkowie znajdują się zespoły dworsko-parkowe, kolejno 
o powierzchni 8,68 ha2 i 11,40 ha3. Wszystkie trzy obiekty charakteryzuje późnobarokowa 
geneza i różny stopień zdegradowania pierwotnej kompozycji przestrzennej oraz fakt, że 
w XIX w. zostały przekształcone w założenia o charakterze krajobrazowym.

Koncepcja ogrodów barokowych rozwinęła się w XVII w. we Francji. Regularne wnę-
trza ogrodowe wyznaczano m.in. geometrycznie kształtowanym tworzywem roślinnym, 
budynkami i elementami rzeźby terenu. Stanowiły one odpowiedniki wnętrz pałacowych. 
Poszczególne elementy założenia lokalizowane były wzdłuż wspólnej dla budynku i ogro-
du osi symetrii4.

2. Cel badań

Celem przeprowadzonych badań było przeanalizowanie pierwotnej (barokowej) kompo-
zycji wybranych parków, ustalenie przyczyn jej przekształcenia i zniszczenia, a także stopnia 
jej zachowania. Starano się również określić dalsze zagrożenia, którym podlegają zabytkowe 
zespoły rezydencjonalno-ogrodowe oraz wskazać działania, które pozwoliłyby na zachowa-
nie tego, co pozostało z historycznej kompozycji przestrzennej.

3. Stan i opis badań

W latach 80. XX w. zostały sporządzone ewidencje dla parków, zgromadzone u Wo-
jewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu. Dodatkowo dla parku w Siedlcu Piotr 
Wilanowski sporządził w 1999 r. projekt rewaloryzacji, gdzie szczegółowo przeanalizował 
pierwotny układ zespołu pałacowo-ogrodowego.

W trakcie prowadzenia badań kameralnych pozyskano archiwalne plany kartograficzne, 
zgromadzone w Archiwum Państwowym w Poznaniu, i mapy Messtischblatt z Archiwum 
Map Zachodniej Polski5. Przeprowadzono również wizję lokalną w terenie. Na tej podstawie 
porównano pierwotną barokową kompozycję ze stanem istniejącym.

4. Rys historyczny zabytkowych zespołów rezydencjonalno-ogrodowych

Siedlec od końca XVII w. do 1814 r. stanowił własność rodu Krzyckich. W latach 
1770-1775 dla Antoniego Krzyckiego, kasztelana krzywińskiego, został wzniesiony 

1 P. Wilanowski, Zabytkowy Park Pałacowy w Siedlcu. Koncepcja rewaloryzacji, Poznań 1999, s. 3.
2 H. Rataj, Ewidencja zabytkowego parku dworskiego w Śliwnie, Urząd Wojewódzki w Poznaniu, 

Wydział Kultury i Sztuki, Wojewódzki Konserwator Zabytków, Poznań 1983, s. 1.
3 S. Kujawa, Ewidencja zabytkowego parku dworskiego w Pamiątkowie, Urząd Wojewódzki w Pozna-

niu, Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Geologii, Poznań 1986, s. 1.
4 L. Majdecki, Historia ogrodów, T. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 229.
5 http://mapy.amzp.pl/maps.shtml – Archiwum Map Zachodniej Polski.
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późnobarokowy pałac – w tym samym miejscu co dwór Górków z 2 połowy XVI w6. 
W tamtym okresie powstał również nowy murowany kościół pw. św. Mikołaja, usytu-
owany po drugiej stronie traktu poznańskiego, do którego pod kątem prostym wchodziła 
droga prowadząca do Drzązgowa i Gułtów. Zmieniono jednak jej przebieg w miejscu 
rozwidlenia, tak by stanowiła przedłużenie głównej osi założenia rezydencjonalno-ogro-
dowego, biegnącej ze wschodu na zachód, a dopiero w odległości ok. 0,5 km od pałacu 
poprowadzono ją w kierunku Gułtów. Tak powstały dwie osie kompozycji przecinające 
się pod kątem prostym przed bramą dziedzińca pałacowego, a świątynia stała się częścią 
zespołu pałac – wieś – kościół7. Około 1788 r. założenie przekształcono według projektu 
Jana Chrystiana Kamsetzera w zespół barokowo-klasycystyczny8.

Pałac w Siedlcu zaliczano do najbardziej okazałych siedzib ziemiańskich  w Wielko-
polsce. Przestrzenną kompozycję barokowego założenia tworzyły: rezydencja, dziedziniec 
honorowy ograniczony dwoma oficynami, które otaczały główną bramę na osi pałacu oraz 
położony za nim regularny ogród i wytyczona na osi bramy aleja lipowa, biegnąca w kierun-
ku Gułtów9.

Park w 2 połowie XIX w. przekształcono w założenie krajobrazowe z elementami ukła-
du regularnego. Około 1901 r. majątek stał się własnością Mielżyńskich i pozostał w ich 
rękach aż do wybuchu II wojny światowej. W 1945 r. został przejęty przez Skarb Państwa, 
a jego użytkownikiem była stadnina koni w Iwnie. W 1960 r. w pałacu usytuowano Magazyn 
Międzybiblioteczny Wojewódzkiej Biblioteki w Poznaniu10. Aktualnie pałac wraz z parkiem 
stanowią własność prywatną. Zarówno pałac, jak i park wpisano do rejestru zabytków (od-
powiednio w 1952 i 1977 r.).

Pamiątkowo w 1783 r. należało do Nepomucena Dobryckiego, natomiast ok. 1840 r. 
stało się własnością rodu Bielińskich. Według informacji zawartych w księdze wieczystej 
miasta Szamotuły, w 1864 r. Pamiątkowo należało do hrabiego Maksymiliana Bnińskiego, 
a w 1914 r. majątek przeszedł w ręce Koczorowskich11.

Obecnie park dworski w Pamiątkowie ma charakter krajobrazowy, ale jak widać na archi-
walnym planie z 1824 r.12, w 1 połowie XIX w. posiadał układ regularny.

Krajobrazowy park został założony prawdopodobnie przez hrabiego Bnińskiego. W la-
tach 1945-1948 majątkiem zarządzał Urząd Bezpieczeństwa, a od 1949 r. Państwowe Gospo-
darstwa Rolne. Obecnie obiekt użytkuje Zakład Ogrodniczy Naramowice13. Dwór rozebrano 
w latach 1972-1973. Park w 1995 r. wpisano do rejestru zabytków.

Śliwno w XVIII w. należało do rodziny Sczanieckich. Pod koniec wieku wraz pobliskim 
Wąsowem i Wymysłowem stanowiło własność Katarzyny Sczanieckiej – starościny średz-

6 S. Nowaczkiewicz, Ewidencja parku pałacowego w Siedlcu gm. Kostrzyn, Urząd Wojewódzki w Po-
znaniu, Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Geologii, Poznań 1988, s. 3.

7 P. Wilanowski, op. cit., s. 4.
8 Ibidem, s. 5.
9 M. Strzałko, Barokowe dwory i pałace w Wielkopolsce, WBPiCAK, Poznań 2006, s. 238.
10 P. Wilanowski, op. cit., s. 5-6.
11 S. Kujawa, op. cit., s. 1.
12 Plan von dem im Posener Kreise belegenen adelichen Guthe Pamiątkowo und dem dazu gehöri-

gen Vorverke Zalewo, Starostwo Powiatowe Poznań-Zachód, L.P. Zachód 1, Archiwum Państwowe 
w Poznaniu.

13 S. Kujawa, op. cit., s. 3-4.
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kiej, jednak już od 1900 r. przeszło w ręce rodu Hildebrandt. Regularny ogród francuski 
powstał około połowy XVIII w. W XIX w. założenie powiększono i przekształcono w park 
krajobrazowy oraz wprowadzono dodatkowe budowle: wieżę romantyczną pochodzącą z po-
łowy XIX w. i kaplicę grobową rodziny Hildebrandt z przełomu XIX/XX w. W 1947 r. 
w majątku zlokalizowano Państwowe Gospodarstwa Rolne14. Dwór przebudowano, pozba-
wiając go wszelkich walorów architektonicznych i nadając mu funkcję domu mieszkalnego, 
co najprawdopodobniej nastąpiło na początku XX w., ponieważ na planie z 1939 r.15 ma on 
zupełnie inny kształt niż na planach z lat wcześniejszych. Obecnie majątek użytkuje Rolni-
czy Kombinat Spółdzielczy Głuponie – Zakład Rolny Śliwno. Park w 1968 r. wpisano do 
rejestru zabytków.

5. Wyniki

W rozdziale tym zaprezentowano wyniki z przeprowadzonych badań kameralnych i te-
renowych. Archiwalne plany nałożono na współczesne zdjęcia lotnicze w celu porównania 
historycznej kompozycji ze stanem aktualnym. Wykonano również ideogramy rekonstrukcji 
parków. Wyniki badań zostały przedstawione opisowo w kolejnych podrozdziałach oraz gra-
ficznie (il. 1-2).

5.1. Analiza pierwotnej kompozycji ogrodów

Założenie pałacowo-ogrodowe w Siedlcu przedstawiono na archiwalnym planie 
z 1827 r.16 (il. 1). Widoczny jest na nim pałac, przed którym znajduje się prostokąt-
ny dziedziniec otoczony oficynami. Ogród kwaterowy podzielony jest na dwie części. 
Pierwsza (większa) znajduje się po wschodniej stronie pałacu, natomiast mniejsza po 
zachodniej (za dziedzińcem i drogą prowadzącą do Drzązgowa – łączącą założenie z ko-
ściołem pw. św. Mikołaja: oś północ – południe). W tej części mieściła się również 
podłużna oficyna.

Jak wynika z planu, w zachodniej części parku prawdopodobnie zlokalizowany był zwie-
rzyniec. Rowy odwadniające odgradzały go od reszty założenia. W centrum ogrodu usy-
tuowany był regularny kanał wodny, który łączył dwa okrągłe zbiorniki i przecinał aleje 
ogrodowe17.

ITaka lokalizacja pałacu, dziedzińca, oficyn i regularnych dwóch ogrodów kwaterowych jest 
charakterystyczna dla epoki baroku, tworząc układ „między dziedzińcem a ogrodem”18.

14 H. Rataj, op. cit., s. 1-6.
15 Mapa poglądowa majętności Śliwno pow. Nowy Tomyśl, Plany Gruntowe Urzędów Katastralnych, 

Nowy Tomyśl dz. C. 9/19, Archiwum Państwowe w Poznaniu.
16 Siedlec im Schrodaer Kreise, Starostwo Powiatowe w Środzie, L. Śro. 95, Archiwum Państwowe 

w Poznaniu.
17 P. Wilanowski, op. cit., s. 5.
18 Ibidem, s. 11.
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Park dworski w Pamiątkowie przedstawiono na archiwalnym planie z 1824 r.19 (il. 1). 
W centrum parku usytuowany był dwór. Po jego wschodniej stronie zlokalizowany był 
obszerny dziedziniec, natomiast po zachodniej – regularny ogród kwaterowy. Główna oś 
kompozycji ogrodu pokrywała się z osią rezydencji, przebiegającą w kierunku wschód 
– zachód. Resztę założenia stanowiły prawdopodobnie ogrody użytkowe. Podobnie jak 
w Siedlcu, rezydencja w Pamiątkowie powstała w myśl barokowej zasady „między dzie-
dzińcem a ogrodem”.

Majątek w Śliwnie przedstawiono na mapie z 1829 r.20 (il. 2). Niestety nie naniesiono na 
nim układu komunikacyjnego, który dzielił założenie na kwaterowy ogród, ale czytelna jest 
lokalizacja dworu oraz regularnego kanału wodnego. Układ komunikacyjny jest widoczny 
na mapie Messtischblatt z 1892 r.21: po wschodniej stronie dworu widać regularne aleje prze-
cinające kanał wodny.

5.2. Analiza przemian kompozycji i ocena stanu jej zachowania

Porównując plan Siedlca przedstawiony na mapie z 1827 r. z Messtischblattem z 1944 r.22, 
wykonanym na podstawie mapy pruskiej z 1890 r., można zaobserwować znaczące zmiany 
w kompozycji przestrzennej parku. Oś północ – południe, która przebiegała wzdłuż drogi 
prowadzącej do kościoła św. Mikołaja, przestała dzielić założenie na dwie części (większy 
i mniejszy ogród kwaterowy), stając się granicą parku. Ogród kwaterowy, zlokalizowany po 
jej wschodniej stronie, przekształcono w teren gospodarczy. Zmalała też ranga osi wchód 
– zachód, ponieważ przebiegającą przez nią drogę zredukowano do roli gospodarczej. Dzie-
dziniec przekształcono w podjazd z gazonem. Prostokątny kanał wodny, zakończony po obu 
stronach okrągłymi zbiornikami, powiększono i nadano mu nieregularny kształt23. Zmienił 
się również zupełnie układ komunikacyjny, który zgodnie z ideą parków krajobrazowych 
poprowadzono swobodnie.

W okresie powojennym założenie posiadało dwóch użytkowników: Stadninę Koni w Iw-
nie oraz Wojewódzką Bibliotekę w Poznaniu, co również niekorzystnie wpłynęło na jego 
kompozycję. Szczególnie ucierpiała część wschodnia parku podlegająca stadninie.

Obecnie dawny dziedziniec znów posiada osiowy wjazd, a zmiany tej dokonano w 1975 r. 
Wtedy też zrealizowano projekt różanki za pałacem24. Oficyny nie przetrwały niestety do 
czasów dzisiejszych.

W okresie powojennym park był zaniedbany. Drzewostan na skutek braku pielęgnacji 
zagęścił się, przybyła znaczna liczba samosiewów. Z dawnego regularnego układu zacho-
wały się fragmenty alei dębowo-lipowych oraz pojedyncze drzewa, które zostały włączone 
w kompozycję krajobrazową. Założenie w Siedlcu, które przez długi czas posiadało dwóch 
właścicieli (stadninę i bibliotekę), zostało podzielone na dwie części, co doprowadziło do 

19 Plan von dem…, op. cit.
20 Karte von dem im Buker Kreise belegenen Gute Śliwno mit dazu gehörigen Vorverk Wymysłowo, 

Starostwo Powiatowe w Grodzisku, L. Gr. 21, Archiwum Państwowe w Poznaniu.
21 Duschnik Topographische Karte Messtischblatt, nr 3564 (1926), Archiwum Map Zachodniej Polski, 

http://mapy.amzp.pl/maps.shtml (dostęp: 20.06.2014).
22 Kostschin Topographische Karte Messtischblatt, nr 3669 (1999), Archiwum Map Zachodniej Polski, 

http://mapy.amzp.pl/maps.shtml (dostęp: 20.06.2014).
23 P. Wilanowski, op. cit., s. 11-12.
24 Ibidem, s. 12.
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sprzeczności w programie użytkowania i niekorzystnych przekształceń, zwłaszcza w części 
wschodniej.

Obecnie park znajduje się w prywatnych rękach. Aktualny właściciel oczyścił wnętrza 
z samosiewów oraz systematycznie przeprowadza prace pielęgnacyjne, które uczytelniają 
krajobrazową kompozycję.

Porównując plan zespołu w Pamiątkowie z 1824 r. z Messtischblattem z 1911 r.25, można 
również zauważyć drastyczne zmiany w kompozycji. Całkowicie przekształcił się układ ko-
munikacyjny, któremu nadano swobodny charakter, oraz zniknął dziedziniec przed pałacem. 
Regularny ogród został przekomponowany w założenie krajobrazowe.

Obecnie park jest bardzo zaniedbany. Największym uszczerbkiem dla kompozycji oka-
zała się dewastacja, a potem rozbiórka dworu w latach 1972-1973. W południowej części 
założenia przetrwały pozostałości po alei grabowej. W latach 80. XX w. w południowo-za-
chodniej części parku istniał plac zabaw. Lokalizacja takiego obiektu na terenie zespołu 
rezydencjonalno-ogrodowego była sprzeczna z jego zabytkowym charakterem. Dziś przy 
Jeziorze Pamiątkowskim, stanowiącym wschodnią granicę parku, wprowadzono nowe funk-
cje użytkowe, które również nie wpisują się w jego zabytkowy charakter: boisko do gry 
w siatkówkę oraz zabudowę letniskową. Pierwotny układ barokowy nie przetrwał, zanika 
również historyczna kompozycja krajobrazowa.

W przypadku Śliwna na Messtischblattcie z 1892 r. brzegi kanału wodnego są bardziej 
zaokrąglone niż na mapie z 1829 r., jednak kształt i lokalizacja dworu pozostały w niezmie-
nionej formie. Na Mapie Poglądowej Majętności Śliwno z 1939 r. widać, że zmianie uległ 
kształt starego dworu. Został on całkowicie przebudowany i pozbawiony wartości histo-
rycznych. Obecnie pełni funkcję mieszkalną. Do dziś zachowały się aleje grabowe i grabo-
wo-bukowe. Nie istnieje wprawdzie regularny kanał, ale widoczne jest zagłębienie terenu 
w miejscu, gdzie był zlokalizowany. Wnętrza ogrodowe są jednak nieczytelne, ponieważ 
drzewostan został zagęszczony przez dużą liczbę samosiewów. W nienajlepszym stanie są 
również elementy kompozycji przestrzennej, pochodzące z czasów przemiany w park kra-
jobrazowy: wieża romantyczna, kaplica grobowa rodziny Hildebrandt oraz pozostałości po 
grocie romantycznej. Teren przy przebudowanym starym dworze wykorzystywany jest przez 
jego mieszkańców jako część gospodarcza, mieszcząca szpecące drewniane baraki, szopy 
itp. Przed wschodnią elewacją dworu, na osi budynku, założono prowizoryczny ogródek, 
którego żadną miarą nie można uznać za ozdobę założenia.

6. Podsumowanie

We wszystkich trzech parkach stwierdzono podobne przejawy zniszczeń pierwotnej kom-
pozycji, a ich przyczyny wyszczególniono według podziału L. Majdeckiego26. Najważniejszą 
jest zmiana kierunków artystycznych – parki przekształcono w założenia krajobrazowe. Dru-
gą przyczyną jest działanie czasu, które odbiło się przede wszystkim na tworzywie roślin-
nym, ale również na budowlach ogrodowych i rezydencjach. Negatywny wpływ na zabyt-
kowe parki miała II wojna światowa (klęska losowa), po której majątki stały się własnością 

25 Wargowo Topographische Karte Messtischblatt, nr 3466 (1857), Archiwum Map Zachodniej Polski, 
http://mapy.amzp.pl/maps.shtml (dostęp: 20.06.2014).

26 L. Majdecki, Ochrona i konserwacja zabytkowych założeń ogrodowych, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 1993, s. 146-151.
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Skarbu Państwa. Był to okres bardzo niekorzystny, w którym dewastowano pierwotne układy 
kompozycyjne, redukując ich funkcje do celów gospodarczych. Dodatkowo w każdym z par-
ków zaobserwowano przyczyny wewnętrzne, takie jak: brak opieki konserwatorskiej, brak 
użytkownika oraz wadliwa gospodarka. Doprowadziło to do zniekształcenia zabytkowych 
form roślinnych, pozarastania wnętrz ogrodowych samosiewami, niszczenia rezydencji i bu-
dowli. Większość zmian, które naruszyły zabytkową tkankę, jest niestety nieodwracalna. 
Należy jednak podjąć starania, aby udało się zachować w parkach to, co przetrwało.

Założenie w Siedlcu jest obecnie w prywatnych rękach, a park i pałac są zadbane. Nieste-
ty, w Pamiątkowie i Śliwnie nie ma indywidualnych właścicieli, którzy troszczą się o zespoły 
rezydencjonalno-ogrodowe. Jeżeli nie obejmie się tych obiektów odpowiednimi działaniami 
konserwatorskimi, pielęgnacyjnymi i rewaloryzacyjnymi, stracą one nie tylko pozostałości 
po barokowym układzie, ale także kompozycję krajobrazową.
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A b s t r a c t

Trees growing on heritage terrains or in the vicinity of natural landmarks can be subject to hazard and also 
they themselves can become a hazard to people and their property. Nevertheless, considering the trees’ high 
environmental and heritage values the decision of their removal should be a measure of finality. A major 
role in preserving hazardous trees with simultaneous improvement of the safety of users is conducted by 
risk management preservation planning. This paper aims to outline the steps for minimizing the safety risks 
and the steps for preserving hazardous trees. It further explains how these measures can be used in manage-
ment of large clusters of trees on heritage terrains, and presents advantages and disadvantages of the WID 
method by PhD. Rosłon-Szeryńska (2006) in routine tree management.
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Streszczenie

Drzewa rosnące w obiektach zabytkowych i pomniki przyrody mogą być narażone na niebezpieczeństwo, 
jak też same mogą stać się zagrożeniem dla ludzi i ich mienia. W tym przypadku, z uwagi na ich cenne war-
tości przyrodnicze czy kulturowe, decyzja o ich usunięciu powinna być ostatecznością. Istotne znaczenie ma 
opracowanie programu zarządzania ryzykiem, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników 
przy jednoczesnym zachowaniu drzewa. W ramach niniejszego opracowania przedstawiono wiele działań 
minimalizujących istniejące zagrożenie i idących w kierunku zachowania drzewa oraz możliwości ich wyko-
rzystania w praktyce w zarządzaniu drzewostanem w obiektach zabytkowych. Zaprezentowano wady i zalety 
wykorzystania metody WID Rosłon-Szeryńskiej (2006) w prowadzeniu stałego monitoringu drzew.
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1. Introduction

The trees growing on heritage terrains may be subject to hazard or, due to their age, dam-
age or impaired constitution, may become one to people and their property. Safety risks is 
one of the crucial reasons for the removal of the trees from heritage terrains connected with 
the financial responsibilities of the owner of the grounds for the damage caused by the trees if 
the neglect of their care and maintenance is proved. In this case due to the high environmental 
and heritage value of the trees the decision of their removal resulting from the risk of their 
breaking or falling down should be a measure of finality. The main step towards solving this 
problem is to improve the system of tree management based on the ones functioning in other 
European countries and the United States1.

Hazard tree management systems are evolving dynamically especially in the United 
States where certain standards are defined by state and international institutions like ISA (In-
ternational Society of Arboriculture) or ANSI (American National Standard Institute). Every 
American state however, has its own methods of tree assessment and plans of dealing with 
the safety risk associated with breakages and windthrows. Their basis is two assumptions: 
a) the improvement of the safety of people, b) the improvement of trees condition and mea-
sures for their preservation. On big scale are developed steps for prevention, which concen-
trate on two basic aims: preventing factors leading to damaging of the trees and coordination 
of already existing problems and also preventing incidents resulting from falling trees by 
using systematic procedures, which enable to accurately assess trees, detect safety risk and 
estimate the possibility of such incidents occurrence2.

2. Aim

The aim of the research is to point out the steps for minimizing the safety risks and for 
keeping the trees possibly intact and also using these steps for the practical administering of 
larger clusters of trees growing on heritage terrains. Special attention is paid to the monitor-
ing of trees. Both advantages and disadvantages of the usage of Rosłon Szeryńska’s (2006)3 
WID method (Visual method of hazard tree assessment) in routine tree control are presented, 
based on the evaluation of lime-trees and ashes growing around the area of Skaryszewski 
Park in Warsaw. Although this method has its application in expert evaluations, there is still 
an ongoing research verifying the method’s assumed criteria and improving the ways of its 
usage (the invention of a computer program called Trees Analyzer for android). A number of 
practical aspects were verified: the clarity of formulated assessment parameters, their com-
pleteness, validity of their application, time required for a single tree assessment, and the 
possibility of using the method for prognosticating the changes of the safety risk level by 
applying various measures minimizing the risk of incidents. The possibilities of using the 

1 E. Rosłon-Szeryńska, Ochrona drzew w mieście a postrzegane zagrożenie bezpieczeństwa, „Przyro-
da w mieście – Rozwiązania. Zrównoważony Rozwój – Zastosowania”, nr 4, Fundacja Sendzimira, 
Kraków 2013, pp. 50-66.

2 Ibidem.
3 E. Rosłon-Szeryńska, Opracowanie metody oceny zagrożenia powodowanego przez drzewa o osła-

bionej statyce, PhD. Thesis, WOiAK, SGGW, Warszawa 2006.
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WID method in prognosticating potential problems with trees that may occur, for example, 
after the removal of the surrounding trees are also presented.

3. The state of the research

The problem of the shaping of tree growth and its organization around the park furniture 
program so that the esthetic, safety and biodiversity preferences are reconciled regarding 
parks with different types of upkeep (parks maintained extensively and intensively) has been 
dealt with by Rosłon-Szeryńska and Sikorski4. Rosłon-Szeryńska5 compiled and extensively 
talked about the ways of tree maintenance and organizing the surrounding environment in 
order to minimize the possibility of breakages and failure to an extent that will reduce to 
minimal the risk of incidents resulting from impaired trees.

Comparatively speaking it has been only recently that the scientific entities began dealing 
with the problem of hazard trees. The evaluation of statics of the trees growing in clusters and 
in exposed places show that wind-shielding is of great importance to safety. Trees growing 
inside the cluster are more stable even if they have a higher slenderness ratio in comparison 
to the trees growing at the edge of the cluster. Consequently, some say it is better not to or-
ganize park furniture (i.e. benches, tables etc.) under the trees growing at the edges of tree 
clusters6.

Slender type trees are more stable then log type trees. Slender trees are resistant to the 
damage caused by wind or snow, whether they stand at the edge or alone. The places of lei-
sure like benches, tables, game, play devices, and other, are best organized in the vicinity of 
the trees with regular shape crown, preferably pointy crown7.

In the prevention of the safety risks resulting from breakages and failure, the crucial 
role is played by the on-going assessment of tree condition and the evaluation of safety risk 
caused by trees play. In practice the tree assessment is performed in a few steps. Firstly, the 
visual methods are employed for a basic evaluation, during which some trees are selected for 
further detailed evaluation or removal in case of visible flaws, damage or signs of dieback. 
The first visual methods of assessment of trees growing in urban areas were developed in 
the 70s in Germany and USA. The assessment takes into consideration tree zones where po-
tential risk may be found, thus identified with tree areas charged with the largest mechanical 
weight. The duration of such assessment takes from 5 to 60 minutes and depends on the type 
of the method. The visual assessment methods can be classified as follows:
1)  the methods of assessment of the tree statics, based on the laws of biomechanics, 

popular in Europe (C. Mattheck, H. Breloer, L. Wessolly) less common in the USA8.

4 E. Rosłon-Szeryńska, P. Sikorski, Wybrane problemy zarządzania drzewostanem w parkach miej-
skich, cz. 2: Bezpieczeństwo a różnorodność biologiczna zadrzewień, „Zeszyty Problemowe Postę-
pów Nauk Rolniczych”, Nr 562, 2011, pp. 207-220.

5 E. Rosłon-Szeryńska, Ochrona drzew w mieście…, op. cit., pp. 50-66.
6 E. Rosłon-Szeryńska, P. Sikorski, op. cit.
7 Ibidem.
8 C. Coder, Tree Biomechanics series, University of Georgia School of Forest Resources. Extension 

Publications FOR 00-13 to 32, 2000.



208

2)  the methods based on qualitative assessment of the exterior symptoms and structur-
al defects which lead to tree breakages or failure9.

3)  the methods of risk assessment, including safety of people and their property. Such 
methods are gaining popularity and are being developed mainly in the USA10, but also in 
Europe (i.e. Ellison’s QRTA method11).
Though many methods have been developed, and some, like the VTA- method (Visu-

al Tree Assessment) invented in the Karlsruhe Nuclear Institute, have gained international 
renown, it is still believed that there is no one single method encompassing all the possible 
occurrences of tree damage.

The visual method of hazard tree assessment ‘WID’ by Rosłon-Szerynska (2006), was 
developed in Poland on the basis of the critical analysis of the European and American re-
search between the years 1951-2005 and the models of incidents caused by windthrows and 
windsnaps in Mazowsze, Poland12.

Likewise the American methods, the WID method focuses on risk assessment. In the 
development of the method elements of the fault tree analysis (FTA) and event tree anal-
ysis (ETA) were used, which aim at identifying specific relations between the causes and 
a combination of events which may result in creating a hazard situation and contribute to the 
damaging process itself. Due to the complex nature of the source of hazard, an additional 
logical modeling technique was established based on the compiled cases of tree damage and 
the concurrent symptoms/structural defects, tree shapes, as well as the characteristics of the 
habitat which contribute to windthrows and windsnaps.

The VID method has four assessment parameters: a) the likelihood of an incident (P), 
b) the likelihood of the consequences of an incident (S), c) the exposure to threat (E), and the 
distinguishing and extremely crucial factor of this method: d) the possibility of avoiding the 
consequences of an incident (U)13.

Up to the year 2014, the WID method has been used to evaluate over 1500 trees growing 
in the urban areas. The disadvantage of the method is that its application is rather time-con-
suming; therefore an android application “Trees Analyzer” is currently being developed to 
support the summary of the data and shorten the assessment time.

4. Description of the research

The initial assessment included 398 trees, among which 102 were ashes (Fraxinus excel-
sior) and 296 were lime-trees (Tilia cordata) with a few species of Tilia platyphyllos and Tilia 

9 M. Siewniak, D. Kusche, Baumpflege heute, Platzer Verlag, Berlin – Hannover 1996, p. 320; M. Sie-
wniak, W. Bobek, Zagrożenie ludzi i mienia, metody oceny stanu statycznego drzew, “Kurier Konser-
watorski”, nr 8, 2010, pp. 13-17.

10 J. Albers, J. Pokorny, G.R. Johnson, How to Detect and Assess Hazardous Defects in Trees, 
[in:] Urban Tree Risk Management, USDA Forest Service Northeastern Area, 2003, pp. 41-107;  
N.P. Matheny, J.R. Clark, A photographic guide to the evaluation of hazard trees in urban areas, 
International Society of Arboriculture, Savoy, II, 1994, p. 85.

11 M.J. Ellison, Quantified Tree Risk Assessment in Management of Amenity Trees, “Journal of Arbori-
culture”, 31(2), 2005, pp. 57-65.

12  E. Rosłon-Szeryńska, Opracowanie metody oceny zagrożenia…, op. cit.
13 Ibidem.
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euchlora. On the basis of the evaluation steps for tree management as to minimize the risk of 
incidents were pointed out.

According to the analysis the removal of hazard trees in the ash and lime-tree alley would 
influence other alley trees and few nearby trees growing in close vicinity of the alley. The 
prognostic evaluation of the influence of the cut-down factor on other trees, on the basis of 
the changes of the evaluation of the level of incident risk after the removal of the trees posing 
a safety risk, encompassed 89 lime-trees in the surrounding alley neighboring with the lime-
trees destined to be cut down and 3 ashes from the central ally. Additionally, 12 trees growing 
in the vicinity, but outside the alley system, were evaluated.

The evaluation consisted of assessing the degree of the damage of various trees and the 
conditions of the environment in correspondence to the risk of the breaking of in the base, 
trunk, fork and crown and the tree failure. The trees were classified into 5 categories of risk:

0-2 low risk of breakage or failure,
3-4 medium risk of breakage or failure,
5-6 considerable risk of breakage or failure,
7-9 high risk of breakage or failure,
10 critical risk of breakage or failure.
While evaluating the exposure to risk (E) one common range of 0.8 out of 1 point was 

assumed for the park. In the evaluation of the likelihood of the consequences of an incident 
(C) the highest level of risk was usually taken into consideration due to the big sizes of the 
evaluated trees. The evaluation of the possibility of minimizing the risk was made conditional 
to the tree zones where the most dangerous defects occurred, adopting the rule that the more 
the possibilities for improvement of the tree statics the more points are subtracted from the 
maximum evaluation. The highest change of correction occurs in case of damages to the tree 
crown, thus depending on particular situation up to 3 points can be subtracted from the final 
amounts of points for the risk of breaking in the tree crown. From the points for the risk of the 
breaking in the tree fork up to 2 points may be subtracted, because in this case the correction 
of the risk is often connected with reducing the whole bough, which means that more of tree 
mass is reduced than in the case of the crown. The correction of the flaws in the stem and root 
system is extremely curbed; therefore, no points for breaking/defects can be subtracted from 
the assessment of these tree zones. For example, if a tree got 5 points in evaluation of the risk 
of breaking in the stem and base, 5 points in evaluation of the risk of failure and 5 points in 
the evaluation of the risk of breaking inside the crown and the fork, then after including the 
minimizing threats factor, the final evaluation of the risk for every zone will be as follows: the 
possibility of falling down – 5 points, the risk of breaking in the base 5 points, the risk of break-
ing in the fork – 3 points (out of 5), the risk of breaking inside the crown – 2 points (out of 5).

General classification of a tree – the evaluation of the level of the risk is as follows:
ZM – low risk category tree (0-25 points), which is to be left without any specific nourish-

ing steps. Routine sanitary measures like removing dry parts and observation every 3 years 
(listing the characteristics and defects of a tree) are recommended.

ZIZ – medium and near considerable category tree (25.1-45 points). Observation every 
2 years (listing the characteristics and defects of a tree) and insignificant correction of the 
silhouette of the tree and/or routine maintenance measures are recommended.

ZDZ – considerable risk category tree (45.1-55). Destined to remain only under the con-
dition of conducting serious maintenance measures or additional assessment, the tree and 
place should be marked, every year observation (listing of the characteristics and flaws), and 
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a considerable correction of the silhouette of the tree or even mechanical reinforcements are 
recommended. In justified cases detailed measurement of the tree is essential.

ZDU – high risk category tree (55.1-100) – the removal of the tree may be considered when 
other methods of protecting the tree and the people fail, or it indicates the need for additional 
detailed assessment of the tree (technical measurement). Further detailed measurements of the 
tree are highly recommended.

5. Results

The most common defects in the evaluated trees are the damage to the stem (cracks, swelling, 
necrosis, hollows, discoloration, and other symptoms of wood decay) and to the crown (dry parts, 
traces of cuts on bigger branches with symptoms of decay (knags and knurs) and hollows).

5.1. The results of the assessment of the likelihood of tree breakage and failure in 
correlation to the aspect of safety risk

Out of the two analyzed tree species (Tilia and Fraxinus) the one in worse condition and 
posing a bigger threat to safety is the lime-tree. It results from the difference of age (approx-
imately 25 years) and different species characteristics of both trees.

A large amount of evaluated lime-trees were qualified into the medium and considerable 
degree of safety risk category (ZIZ) with the recommendation that they are to remain in place 
with applying low-interference measures of minimizing the risk threats, such as monitoring 
of the trees, the removal of dry and permanently breaking branches, or lightening the mass 
of mal-forked conductors without a significant infraction into the crowns of the trees. In the 
complete population there are 179 such trees, what constitutes 45% of the whole. Equally 
numerous group are the trees classified into the low risk category (ZM) – 122 pieces, 31% 
of the whole, in a big part they are ashes (42 pieces) and lime-trees (79 pieces). The number 
of the trees classified into the high and considerable risk category constitutes 97 trees (25% 
population of lime-trees and ashes). Out of this group, the smaller part (42 trees – 11% of 
the whole) was classified for removal (ZDU). The percentile comparison and the quantity 
classification of the trees is shown in the comparison tables 1 and 2 below.

T a b l e  1

Identification of hazard trees (lime-trees and ashes) in the alleys of Skaryszewski Park

assessment 
criteria risk category lime-trees ashes total average

ZDU high – to be removed 14 3 11

ZDZ considerable – requires treatment 19 2 14

ZIZ medium, near considerable – requires 
treatment 45 42 45

ZM low 22 53 31

 total % 100 100 100
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The alley with lime-trees shows the highest number of trees posing considerable and high 
safety risk and destined for removal (14%) – on the contrary the alley with ashes constitutes 
only 3%. Stable trees from the group of low risk (ZM) prevail in the ash alley (53% of the 
whole). Diagrams below demonstrate the percentage share of the trees in particular groups 
of risk (Ill. 1-3).

These diagrams show a large similarity between the structure of the trees of the right 
outer alley and the left inner alley. Similar percentage share of the trees classified into the 
groups of high (ZDZ, ZDU), considerable (ZIZ) and little (ZM) risk is visible. An expected 
distribution is also present between the right inner alley and the left outer alley where the 
trees destined to be removed due to a considerable threat to safety are a minority (11% and 
5%). The trees that prevail are in the category of medium (38% and 58%) and little risk 
(26%).

Comparing the results from both diagrams, a considerable difference in the condition 
of lime-trees and ashes can be noted. Ashes are characterized by high vitality and signs of 
successful protection against infections (increase in mass, scars etc.). However, symptoms of 
decay are also not commonly occurring within the lime-trees, with the exception of driveway 
alley, where there is a clear trend for decreasing health potential.

Ill. 1. Risk factor for ashes

Il. 1. Wykres oceny poziomu 
ryzyka dla jesionów

Ill. 2. Risk factor for lime-trees

Il. 2. Wykres oceny poziomu 
ryzyka dla lip
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Ill. 3. Risk of incidents level for the complete 
population of evaluated lime-trees and ashes 
(398 trees)

Il. 3. Wykres oceny poziomu zagrożenia 
wypadkowego dla całej badanej populacji 
lip i jesionów (398 szt.)

5.2. The results of the evaluation of how removing hazard trees influences the remaining 
trees

The prognostic evaluation has shown that the removal of hazard in the lime-tree and ash 
alley would influence other trees within the alley as well as nearby trees growing in clusters 
near the alley. Out of twelve trees neighboring with the alley such exposure may have a bad 
influence on eight of them. Out of the 89 investigated lime-tree, stability of 23 trees would 
be impaired considerably in case of removal of neighboring trees. In these cases we deal with 
trees, which, when exposed, are prone to breaking and thus pose a high safety threat, they are 
currently classified in the high safety risk category (ZDU). In a few cases (for example, the 
removal of a few side-to-side-growing trees or every other tree) the hazard and threat of im-
pairment is of a massive and serious character. In these cases the removal of trees should be 
executed in stages. The statics of the 28 evaluated lime-trees would be affected by exposure 
to a very low degree.

Table 2 shows adjusted evaluation of the safety risk level for the lime-trees and ashes after 
the removal of hazard trees.

T a b l e  2

Estimated safety risk for the remaining trees after the removal of hazard trees

influence on the 
remaining trees risk category

% distribution of the evaluated trees

lime-trees ashes surrounding trees

extreme ZDU high – to be removed 26 33,3 33,5

considerable ZDZ considerable – requires 
treatment 33 33,3 33,5

near considerable ZIZ medium – requires 
treatment 9 0 8

low ZM – low 32 33,3 25

 total % 100 100 100
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6. Recommendations for tree management and minimizing the risk

6.1. Recommendations for basic evaluation

The high level of safety risk diagnosed in lime-trees results mainly from defects occurring 
in the crown of the trees. These are fit to minimize by various means without impairing the 
stability of the crown. Damages to the stem and root system are defects difficult to elimi-
nate without impairing the urban communication in the vicinity of the trees. In these cases 
reinforcements of roots may be applied only to the trees growing far away from paths. Con-
siderable damage in these zones was usually a foundation for decision to remove such trees.

Among many ways of minimizing the risk there are 2 distinguished methods of high effi-
cacy, which do not cause further damage to a tree. These are:
• Marking of the trees posing safety risk and installing a board informing about such trees 

in the park.
• Adequate organization of the vicinity of high risk category trees (not installing benches 

or places allotted for a longer stay i.e. park information boards or service facilities, etc.).
• On-going monitoring of all trees growing near pavements/roads executed with adequate 

frequency depending on the safety risk level.
Additionally, the reduction of stems is admissible as well as lightening of the mass of 

the crown if such steps do not impair the tree stability and do not significantly disfigure its 
silhouette. In exceptional cases elastic bonding of the conductors is recommended.

In many cases it is suggested to monitor the defects of trees and measure the depth of cav-
ities situated in higher parts of the crown. In exceptional situations it is indicated to adminis-
ter additional technical assessment using low-invasive measuring utensils, like an arbotom, 
an impulse hammer, or a resistograph.

6.2. Indications for the prognostic evaluation

Because of the considerable influence that removing hazard trees has on the condition of 
reaming trees the following measures are recommended:
1)  Stage by stage removal (especially in case of a mass clearance) in the following leafless 

season. The silhouettes of the trees destined to be removed in the upcoming season may 
be temporarily reduced.

2)  Clearance has to be performed with great caution, so as not to infringe the neighboring, 
already impaired, trees.

3)  Removing trunks and roots, especially when the root and/or the base is infected, so as not 
to spread fungus type diseases.

4)  Perform correctional treatments on the exposed tree silhouettes (eliminating disfigure-
ments, the correction of excessive slimness, eliminating/lightening the mass of defected 
branches in the crown.

5)  Following the recommendations, perform individual detailed assessments of trees (alti-
tude measure of the depth of cavities or technical evaluations of the health structure of 
wood) and/or monitor the trees in the problematic zones like forks, bases of stem, stem 
and branches.

6)  In some cases, after crossing the critical safety limits (attenuation, internal decay, etc.) it 
is admissible to remove a tree due to a high risk of incident.
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The suggested optimal slenderness value for trees growing in the casual alley system is 
35. The maximum slenderness value for trees growing in causal clusters is 40 (for example, 
H/D = 35 where H is the tree height and D is diameter at breast height in unified units (m)).

The norm for internal decay is t/R – 0.32 (the relation of the thickness of the walls of 
the stem (t) to the radius of the stem (R)). The safe depth of the cavities is as follows: a) for 
stems with closed cavities where: t/D ≤ 1/6; b) for stems with open cavities (with opening not 
bigger than 30% of the stem) where: t/D ≤ 2/6.

7. Summary and conclusions of research

On the basis of the carried out research it can be stated that the WID method may be 
used for the basic evaluation of trees, their routine management, and prognostic evaluation 
of changes in the level of safety risk resulting from implementation of nourishing measures 
(removal of trees, sanitary cuts, etc.) and reorganization of the surrounding terrain (changes 
in the placement of the leisure squares accumulating people, other leisure facilities, etc.).

The WID method by Rosłon-Szeryńska is extremely precise; it points out exact events, 
which may pose the highest threat to people and their property. In comparison to modern 
methods of routine tree management, using the WID method allows for a sooner recognition 
of a threat and a higher number of saved trees.

The above advantages are mainly achieved thanks to the process of minimizing the inci-
dent risk parameter which accounts for the changing factor of safety risk which allows the 
estimation of the improvement after intervention and treatment of the tree to be made. This 
factor pushes the evaluator to consider all possible factors for improvement of safety while 
the decision for the removal of a tree becomes finality.

The main drawback of this method is its time-consumption, which may be solved with the 
help of a computer program TreesAnalyzer, which is currently in testing phase.
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1. Wprowadzenie

Drzewa rosnące w obiektach zabytkowych (w parkach i alejach) zarówno mogą być 
narażone na niebezpieczeństwo, jak też same z uwagi na wiek, uszkodzenia czy osłabioną 
kondycję mogą stać się zagrożeniem dla ludzi i ich mienia. Zagrożenie bezpieczeństwa to 
jedna z istotnych przyczyn usuwania drzew w obiektach zabytkowych, związana z odpowie-
dzialnością finansową właściciela terenu za wyrządzone szkody spowodowane przez drzewa 
w przypadku udowodnienia zaniedbania w ich pielęgnacji i utrzymaniu. W tym przypadku, 
z uwagi na cenne wartości przyrodnicze czy kulturowe drzew, decyzja o ich usunięciu z uwa-
gi na zagrożenie złamaniem czy wywróceniem powinna być ostatecznością. Podstawowe 
znaczenie w rozwiązaniu przedstawionego problemu ma usprawnienie systemu zarządzania 
drzewami na wzór podobnie działających struktur w krajach europejskich i amerykańskich1.

Systemy zarządzania ryzykiem związanym z drzewami rozwijają się dynamicznie zwłaszcza 
w Stanach Zjednoczonych. Tu pewne standardy są określone przez instytucje krajowe i między-
narodowe, jak np. ISA (International Society of Arboriculture) czy ANSI (American National 
Standard Institute), jednak każdy stan posiada własne metody oceny drzew i plany zarządzania 
ryzykiem związanym z wiatrołomami i wykrotami. Ich podstawą są dwa założenia: a) poprawa 
bezpieczeństwa użytkowników, b) poprawa kondycji drzew i działania w kierunku ich zachowa-
nia. Na szeroką skalę rozwija się działalność profilaktyczną, koncentrującą się na dwóch celach 
podstawowych: zapobieganiu czynnikom prowadzącym do uszkodzenia drzew i korygowaniu 
już zaistniałych problemów oraz przeciwdziałaniu wypadkom powodowanym przez upadające 
drzewa przez wykorzystywanie systematycznych procedur, które pozwalają trafnie wykryć za-
grożenie i oszacować ryzyko wypadku oraz zastosować czynności naprawcze2.

2. Cel badań

Celem niniejszego opracowania jest wskazanie wielu działań minimalizujących istnie-
jące zagrożenie i idących w kierunku zachowania drzewa oraz możliwości ich wykorzysta-

1 E. Rosłon-Szeryńska, Ochrona drzew w mieście a postrzegane zagrożenie bezpieczeństwa, „Przyro-
da w mieście – Rozwiązania. Zrównoważony Rozwój – Zastosowania”, nr 4, 2013, s. 50-66.

2 Ibidem.
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nia w praktyce w zarządzaniu drzewostanem w obiektach zabytkowych. Szczególną uwagę 
poświęcono problemowi monitoringu drzew. Zaprezentowano wady i zalety wykorzystania 
metody WID (wizualnej identyfikacji drzew zagrażających bezpieczeństwu) Rosłon-Szeryń-
skiej (2006)3 w prowadzeniu stałej kontroli drzew, na przykładzie badań lip i jesionów w alei 
obwodnicowej w Parku Skaryszewskim w Warszawie. Choć metoda ma już swoje zastoso-
wanie w ocenach eksperckich, to jednak wciąż trwają badania weryfikujące przyjęte w meto-
dzie kryteria i usprawniające sposób jej użycia (opracowanie programu komputerowego Tre-
esAnalyzer na androida w 2010 r.). Weryfikacji poddano aspekty użytkowe metody, takie jak: 
jasność sformułowanych parametrów oceny, ich kompletność i zasadność zastosowania, czas 
oceny drzew i możliwości wykorzystania do prognozowania zmian poziomu bezpieczeństwa 
przy zastosowaniu różnych zabiegów minimalizujących ryzyko wypadku. Zaprezentowano 
także możliwości wykorzystania metody WID w prognozowaniu potencjalnych problemów 
z drzewami, mogących zaistnieć np. po usunięciu drzew sąsiednich.

3. Stan badań

Problemem kształtowania zadrzewień i organizacji w ich obrębie programu wypoczyn-
kowego, tak by godzić względy preferencji estetycznych, bezpieczeństwa i różnorodności 
biologicznej w odniesieniu do parków o różnym typie pielęgnacji (parki ekstensywnie i in-
tensywnie pielęgnowane), zajmowali się m.in. Rosłon-Szeryńska i Sikorski4. Rosłon-Szeryń-
ska5 zebrała i szeroko omówiła sposoby postępowania z drzewami i organizację otoczenia 
w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa złomów i wywrotów oraz minimalizacji ryzyka 
wypadku spowodowanego przez osłabione mechanicznie drzewa.

Problemem bezpieczeństwa związanego z drzewami zajmują się jednostki naukowe sto-
sunkowo od niedawna. Badania statyki drzew rosnących w grupie i w miejscu eksponowa-
nym wykazały, że osłonięcie od wiatru ma znaczenie dla bezpieczeństwa. Drzewa wewnątrz 
grupy są stabilne nawet przy wyższym współczynniku smukłości w porównaniu do drzew 
rosnących w skrajni. Istnieją zatem przesłanki, aby ze względów bezpieczeństwa nie organi-
zować miejsc biernego wypoczynku (np. ławek, stolików itp.) pod drzewami rosnącymi na 
skraju zadrzewień6.

Bardziej od pokroju drzew o strukturze kłody jest stabilna sylwetka strzały. Strzeliste 
drzewa są odporne na uszkodzenia wywołane wiatrem i śniegiem, rosnąc zarówno w skrajni, 
jak i samotnie. Miejsca biernego wypoczynku (ławki, stoliki, urządzenia do gier i zabaw itp.) 
należy organizować w pobliżu drzew o regularnej, najlepiej strzelistej koronie7.

W zapobieganiu zagrożeniom powodowanym przez wywracające i łamiące się drzewa 
ważne znaczenie ma bieżąca ocena kondycji drzew i ocena zagrożenia powodowanego przez 
drzewa. W praktyce kontrolę drzew przeprowadza się w kilku etapach. W pierwszym kroku 

3 E. Rosłon-Szeryńska, Opracowanie metody oceny zagrożenia powodowanego przez drzewa o osła-
bionej statyce, praca doktorska, WOiAK, SGGW, Warszawa 2006.

4 E. Rosłon-Szeryńska, P. Sikorski, Wybrane problemy zarządzania drzewostanem w parkach miej-
skich, cz. 2: Bezpieczeństwo a różnorodność biologiczna zadrzewień, „Zeszyty Problemowe Postę-
pów Nauk Rolniczych”, Nr 562, 2011, s. 207-220.

5 E. Rosłon-Szeryńska E., Ochrona drzew w mieście…, op. cit.
6 E. Rosłon-Szeryńska, P. Sikorski, op. cit.
7 Ibidem.
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do podstawowej oceny stosuje się metody wizualne, w czasie których typuje się drzewa do 
dalszych badań szczegółowych, do pozostawienia i obserwacji oraz do usunięcia z uwagi na 
ewidentne wady i uszkodzenia lub obumarcie. Pierwsze wizualne metody oceny drzew ro-
snących na terenach zurbanizowanych powstały w latach 70. XX w. w Niemczech i w USA. 
W ocenie brane są pod uwagę strefy potencjalnego zagrożenia, identyfikowane z miejscami, 
które w drzewie przejmują największe obciążenia mechaniczne. Czas badania jednego drze-
wa metodą wizualną jest różny (trwa od 5 do 60 minut) i zależy od wykorzystywanej metody. 
Powstałe metody wizualne można zaklasyfikować do trzech grup. Są to:
1)  metody oceny statyki drzew, bazujące na zasadach biomechaniki, popularne 

w Europie (autorstwa m.in. C. Matthecka i H. Breloer oraz L. Wessollego), rzadziej 
w USA8;

2)  metody oparte na ocenie jakościowej zewnętrznych objawów i wad strukturalnych, 
przyczyniających się do złamania bądź wywrócenia drzewa9;

3)  metody oceny ryzyka złamania, uwzględniające bezpieczeństwo ludzi i ochrony mie-
nia. Takie metody zyskują coraz większą popularność i rozwijane są przede wszystkim 
w USA10, ale także i w Europie (np. metoda QRTA Ellissona11).
Choć powstało wiele metod, a niektóre z nich, jak VTA-metoda (Visual Tree Assessment), 

opracowana w Instytucie Nuklearnym w Karlsruhe, zyskały międzynarodową popularność, 
to nadal uważa się, że nie istnieje idealna metoda, która obejmuje wszystkie możliwe przy-
padki uszkodzeń drzew.

Na gruncie polskim, w oparciu o krytyczną analizę badań europejskich i amerykańskich 
z lat 1951-2005 i na podstawie opracowanych modeli zdarzeń z zebranych wypadków wia-
trołomów i wykrotów z terenu Mazowsza, powstała wizualna metoda identyfikacji drzew 
zagrażających bezpieczeństwu – metoda WID Rosłon-Szeryńskiej12.

Metoda bazuje na ocenie ryzyka wypadkowego podobnie jak metody amerykańskie. Do 
jej opracowania wykorzystano model drzewa logicznego, tzw. drzewo błędów (FTA) i zda-
rzeń (ETA), którego celem jest identyfikacja specyficznych związków pomiędzy przyczyna-
mi a kombinacją zdarzeń, mogących mieć wpływ na stworzenie sytuacji grożącej wypadkiem 
i na sam proces uszkodzenia. Ze względu na złożoność źródła zagrożenia opracowano do-
datkowo szczegółowy model logiczny tego czynnika, bazując na opracowanych wariantach 
uszkodzeń drzewa z towarzyszącymi im rożnymi typami objawów/wad budowy i kształtu 
drzewa oraz cech siedliska sprzyjających wykrotom i wiatrołomom. Metoda WID posiada 
cztery parametry oceny: a) prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia (P), b) prawdopodo-

8 C. Coder, Tree Biomechanics series, University of Georgia School of Forest Resources, Extension 
Publications FOR 00-13 to 32, 2000.

9 M. Siewniak, D. Kusche, Baumpflege heute, Platzer Verlag, Berlin – Hannover 1996, s. 320; M. Sie-
wniak, W. Bobek, Zagrożenie ludzi i mienia, metody oceny stanu statycznego drzew, „Kurier Konser-
watorski”, nr 8, 2010, s. 13-17.

10 J. Albers, J. Pokorny, G.R. Johnson, How to Detect and Assess Hazardous Defects in Trees, [w:] Ur-
ban Tree Risk Management, USDA Forest Service Northeastern Area, 2003, s. 41-107; N.P. Matheny, 
J.R. Clark, A photographic guide to the evaluation of hazard trees in urban areas, International So-
ciety of Arboriculture, Savoy, II, 1994, s. 85.

11 M.J. Ellison, Quantified Tree Risk Assessment in Management of Amenity Trees, “Journal of Arbori-
culture”, 31(2), 2005, s. 57-65.

12 E. Rosłon-Szeryńska, Opracowanie metody oceny zagrożenia…, op. cit.



218

bieństwo skutków zdarzenia (S), c) ekspozycję na zagrożenie (E), oraz charakterystyczny dla 
tej metody, a niezwykle istotny czynnik: d) możliwość uniknięcia skutków zdarzenia (U)13.

Do 2014 r. za pomocą metody WID oceniono 1500 drzew rosnących na terenach zurba-
nizowanych. Wadą metody jest czasochłonność oceny drzewa, dlatego też trwają prace nad 
opracowaniem aplikacji „TreesAnalyzer” na telefon komórkowy, wspomagającej diagnozę 
i przyspieszającej czas oceny jednego drzewa.

4. Opis badań

Badaniem podstawowym objęto 398 drzew, w tym 102 jesiony wyniosłe (Fraxinus excel-
sior) i 296 lip (głównie lipa drobnolistna – Tilia cordata Mill. oraz pojedyncze egzemplarze 
lipy szerokolistnej – Tilia platyphyllos L. oraz lipy krymskiej – Tilia x euchlora K. Koch.). 
Na podstawie przeprowadzonej oceny wskazano sposoby postępowania z drzewami w celu 
minimalizacji ryzyka wypadku.

Zgodnie z przeprowadzoną analizą usunięcie drzew zagrażających bezpieczeństwu w alei 
lipowej i jesionowej będzie miało wpływ na pozostałe drzewa alejowe i niektóre drzewa 
sąsiednie, rosnące w pasie zadrzewień nieopodal alei. Badaniom prognostycznym wpływu 
wycinki na drzewa pozostające, na podstawie zmian oceny poziomu ryzyka wypadku po usu-
nięciu drzew zagrażających bezpieczeństwu, poddano ogółem 89 lip w alei obwodnicowej, 
sąsiadujących z lipami przeznaczonymi do wycinki, oraz 3 jesiony z alei centralnej. Ponadto 
oceniono 12 drzew rosnących w sąsiedztwie (poza układem alejowym).

Oceniano stopień uszkodzenia poszczególnych drzew i warunki otoczenia pod kątem ry-
zyka złamania się w obrębie nasady, pnia, rozwidlenia i korony oraz wywrócenia się drzewa. 
Drzewa klasyfikowano do pięciu kategorii ryzyka:

0-2 – niskie ryzyko złamania się lub wywrócenia,
3-4 – średnie ryzyko złamania się lub wywrócenia,
5-6 – istotne ryzyko złamania się lub wywrócenia,
7-9 – wysokie ryzyko złamania się lub wywrócenia,
10 – krytyczne ryzyko złamania się lub wywrócenia.
Oceniając ekspozycję na zagrożenie (E), przyjęto dla parku jednolitą rangę – 0,8 na 1 pkt 

możliwy do uzyskania. W ocenie skutku zderzenia z drzewem (S) zazwyczaj uwzględniano 
najwyższy poziom ryzyka – 10, ze względu na duże rozmiary badanych drzew. Ocenę moż-
liwości minimalizacji ryzyka uzależniono od umiejscowienia najgroźniejszych wad drze-
wa, przyjmując zasadę: im więcej możliwości poprawy statyki drzewa, tym więcej punktów 
odejmuje się od uzyskanej oceny. Największe możliwości korekty występują w przypadku 
uszkodzeń w koronie, stąd w zależności od indywidualnej sytuacji można maksymalnie odjąć 
3 pkt od uzyskanej oceny poziomu zagrożenia złamaniem w koronie. Od oceny zagrożenia 
złamaniem w rozwidleniu można odjąć maksymalnie 2 pkt, gdyż w tym przypadku korekta 
zagrożenia często wiąże się z koniecznością redukcji całego konaru, a więc z utratą więk-
szej masy drzewa niż w przypadku wad w koronie. Korekta wad w obrębie pnia i systemu 
korzeniowego jest bardzo ograniczona, stąd nie odejmowano punktów od uzyskanej oceny 
poziomu zagrożenia złamań/uszkodzeń w tych strefach. Na przykład: jeśli drzewo uzyskało 
5 pkt w ocenie zagrożenia złamaniem w obrębie pnia i nasady, 5 pkt w ocenie zagrożenia 

13 Ibidem.
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wywróceniem się i 5 pkt w ocenie ryzyka złamaniem w koronie i rozwidleniu, to ostatecznie, 
po uwzględnieniu czynnika minimalizacji, ocena poziomu ryzyka dla poszczególnych stref 
będzie wynosiła: prawdopodobieństwo wywrócenia się – 5 pkt; ryzyko złamania w obrębie 
pnia – 5 pkt; ryzyko złamania w rozwidleniu – 3 pkt z 5 pkt; ryzyko złamania w koronie – 
2 pkt z 5 pkt.

Ogólna klasyfikacja drzewa – ocena poziomu zagrożenia przedstawia się następująco:
ZM – drzewo z kategorii ryzyka niskiego (0-25 pkt), które należy pozostawić bez spe-

cjalnych zabiegów pielęgnacyjnych, w stosunku do którego zaleca się rutynowe zabiegi sa-
nitarne w postaci usuwania suszu i obserwacji co 3 lata (inwentaryzacja cech i wad drzewa);

ZIZ – drzewo z kategorii ryzyka średniego i dość istotnego (25,1-45 pkt) – zaleca się 
obserwację co 2 lata (inwentaryzacja wad i cech) oraz nieznaczną korektę sylwetki drzewa  
i/lub rutynowe zabiegi sanitarne;

ZDZ – drzewo z kategorii ryzyka istotnego (45,1-55 pkt), przeznaczone do pozostawie-
nia pod warunkiem przeprowadzenia poważniejszych zabiegów pielęgnacyjnych lub dodat-
kowych badań, w stosunku do którego zaleca się znakowanie drzewa i miejsca, obserwację 
co roku (inwentaryzacja wad i cech) oraz silniejszą korektę sylwetki drzewa czy wzmocnie-
nia mechaniczne. W uzasadnionych przypadkach wskazane pomiary szczegółowe drzew;

ZDU – drzewo z kategorii ryzyka wysokiego (55,1-100) – dopuszcza się usunięcie drzewa, gdy 
zawiodą inne metody ochrony drzewa i ludzi, lub wskazuje potrzebę dodatkowych badań szczegó-
łowych (pomiarów technicznych drewna itp.). Wskazane dalsze pomiary szczegółowe drzew.

5. Wyniki

Najczęściej występujące u badanych drzew wady dotyczą uszkodzeń pnia (pęknięcia, 
obrzęki, zabitki, martwice, dziuple, przebarwienia i inne objawy rozkładu drewna) oraz 
uszkodzenia korony (posusz, ślady cięć grubych gałęzi z objawami rozkładu – sęki, guzy, 
i dziuple).

5.1. Wyniki oceny prawdopodobieństwa złamania i wywrócenia się drzew 
z uwzględnieniem aspektu bezpieczeństwa

Z dwóch analizowanych rodzajów drzew (Tilia sp. i Fraxinus sp.) w gorszym stanie 
i w większym stopniu zagrażają bezpieczeństwu lipy. Wynika to przede wszystkim z różnicy 
wiekowej (ok. 25 lat) oraz różnych cech gatunkowych obu rodzajów drzew.

Badane lipy zakwalifikowano w dużym stopniu do średniego i istotnego poziomu zagro-
żenia (ZIZ), ze wskazaniem do ich pozostawienia przy zastosowaniu mało interwencyjnych 
zabiegów minimalizujących ryzyko, takich jak obserwacja drzewa, usunięcie suchych łamli-
wych konarów czy odciążenie masy wadliwie rozwidlonych przewodników bez znaczącego 
naruszenia korony drzewa. W całej populacji jest 179 takich drzew, co stanowi 45% całości. 
Równie liczną grupę obejmują drzewa zaklasyfikowane do małego ryzyka – ZM (122 sztu-
ki – 31% ogółu), przy czym w dużej mierze są to jesiony (43 drzewa), dalej lipy (w sumie 
79 drzew). Liczba drzew w dużym i istotnym stopniu zagrażających bezpieczeństwu wynio-
sła ogółem 97 (25% populacji lip i jesionów). Z tego mniejszą cześć (43 drzewa – 11% cało-
ści) zaklasyfikowano do usunięcia (ZDU). Porównanie procentowe i ilościowe klasyfikacji 
drzew przedstawiono w tabelach porównawczych 1 i 2.
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T a b e l a  1

Identyfikacja lip i jesionów zagrażających bezpieczeństwu rosnących układów alejowych 
w Parku Skaryszewskim

Kryteria 
oceny Zagrożenie – klasyfikacja drzewa lipy jesiony Średnia ogółem

ZDU duże – do usunięcia 14 3 11

ZDZ duże, istotne – do zabiegów 19 2 14

ZIZ średnie/dość istotne – do zabiegów 45 42 45

ZM małe – do pozostawienia 22 53 31

 Razem % 100 100 100

Najwięcej drzew zaklasyfikowanych do usunięcia jako zagrażające bezpieczeństwu 
w dużym stopniu znalazło się w alei lipowej – 14%, najmniej (3%) – w alei jesionowej. 
Drzewa stabilne z grupy zagrożenia małego (ZM) dominują w alei jesionowej (53% ogółu). 
Poniżej przedstawiono wykresy przedstawiające udział procentowy drzew w poszczegól-
nych poziomach ryzyka (il. 1-3).

Wykresy te ukazują duże podobieństwo struktury drzew w alei prawej zewnętrznej i le-
wej wewnętrznej. Tu widać zbliżony udział drzew zaklasyfikowanych do zagrożenia dużego 
(ZDZ, ZDU), istotnego (ZIZ) i małego (ZM). Typowy rozkład obejmuje też drzewa z alei 
prawej wewnętrznej i lewej zewnętrznej, gdzie drzewa zagrażające bezpieczeństwu prze-
znaczone do usunięcia stanowią mniejszość (11% i 5%), dominują zaś drzewa średnio (38% 
i 58%) i mało zagrażające (26%).

Porównując wykresy oceny poziomu zagrożenia wypadkowego dla lip i jesionów, da 
się zauważyć wyraźną różnicę w kondycji tych drzew. U jesionów przeważają egzemplarze 
o dużej witalności, skutecznie broniące się przed infekcją (przyrost masy, zabliźnianie ran 
itp.). Jednak również u lip nie dostrzega się objawów zamierania z wyjątkiem drzew z alei 
dojazdowej, gdzie tendencja spadku potencjału zdrowotnego jest bardzo wyraźna.

5.2. Wyniki oceny wpływu wycinki drzew zagrażających bezpieczeństwu  
na drzewa pozostałe

Ocena prognostyczna wykazała, iż usunięcie drzew zagrażających bezpieczeństwu w alei 
lipowej i jesionowej będzie miało wpływ na pozostałe drzewa alejowe i niektóre drzewa 
sąsiednie, rosnące w pasie zadrzewień nieopodal alei. Z 12 drzew sąsiadujących z aleją na 8 
z nich odsłonięcie może wpłynąć negatywnie. Spośród 89 badanych lip alejowych 23 drze-
wom wycinka może pogorszyć stabilność znacząco. W tych przypadkach mamy do czynienia 
z drzewami, które wskutek odsłonięcia grożą poważnym złamaniom i w rezultacie w wyso-
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kim stopniu zagrażają bezpieczeństwu, a ich klasyfikacja obecnie mieści się w przedziale 
zagrożenia dużego. Część z tych drzew w zaktualizowanej ocenie zaklasyfikowano do usu-
nięcia (ZDU). W niektórych sytuacjach (np. przy wycince kilku drzew rosnących obok siebie 
lub wycince co drugiego drzewa) zagrożenie oraz osłabienie drzew ma charakter masowy 
i poważny. W tych przypadkach należałoby przeprowadzić wycinkę etapową. Na statykę 28 
lip poddanych analizie odsłonięcie będzie miało wpływ mało znaczący.

Poniżej w tabeli 2 ujęto skorygowaną ocenę poziomu zagrożenia dla badanych lip i jesio-
nów po przeprowadzeniu wycinki drzew zagrażających bezpieczeństwu.

T a b e l a  2

Prognozowana ocena poziomu zagrożenia dla drzew pozostałych po usunięciu drzew 
zagrażających bezpieczeństwu

Poziom wpływu na drzewo Zagrożenie – klasyfikacja 
drzewa

Udział procentowy drzew poddanych ocenie w danej 
kategorii

lipy jesiony drzewa w otoczeniu

bardzo znaczący ZDU duże – do usunięcia 26 33,3 33,5

znaczący ZDZ duże, istotne – do 
zabiegów 33 33,3 33,5

dość znaczący ZIZ średnie/dość istotne 
– do zabiegów 9 0 8

mało znaczący ZM małe do 
pozostawienia 32 33,3 25

 Razem % 100 100 100

6. Wskazania do postępowania z drzewami i minimalizacji ryzyka

6.1. Wskazania do oceny podstawowej

Wysoki poziom zagrożenia zdiagnozowany u lip wynika przede wszystkim z wad wystę-
pujących w koronie tych drzew. Są one zazwyczaj możliwe do minimalizacji na wiele sposo-
bów przy zachowaniu stabilności korony. Uszkodzenia pnia i rozkład systemu korzeniowego 
to wady trudne do zniwelowania bez utrudnienia komunikacyjnego w pobliżu drzew. Sto-
sowane bowiem w tych przypadkach podpory lub wzmocnienia korzeni są możliwe jedynie 
w przypadku drzew oddalonych od ścieżek. Przy znacznych uszkodzeniach w tej strefie za-
zwyczaj wnioskowano o usunięcie drzew.

Wśród istniejących sposobów minimalizacji ryzyka wskazuje się dwie metody o dużej 
skuteczności i nie powodujące dalszych uszkodzeń drzewa. Są to odpowiednio:
• znakowanie drzew zagrażających bezpieczeństwu i usytuowanie tablicy informacyjnej 

o takich drzewach w parku;
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• odpowiednia organizacja przestrzeni wokół drzew z grupy ryzyka wysokiego (nieumiesz-
czanie ławek i miejsc dłuższego postoju, np. tablic informacyjnych o parku, punktów 
usługowych itp.);

• bieżący monitoring wszystkich drzew rosnących przy ciągach komunikacyjnych, prze-
prowadzany w odpowiedniej częstotliwości czasowej, zależnie od poziomu zagrożenia 
powodowanego przez drzewo.
Ponadto dopuszcza się redukcję konarów i odciążenie masy korony, w przypadku gdy nie 

naruszy to stabilności drzewa i nie zniekształci silnie jego pokroju. W wyjątkowych przypad-
kach zaleca się elastyczne wiązania przewodników.

W wielu przypadkach sugeruje się obserwację wad drzewa i pomiary głębokości ubyt-
ków znajdujących się w wyższych partiach korony. W szczególnych sytuacjach wskazuje się 
wykonanie dodatkowych badań technicznych stosunkowo mało inwazyjnymi instrumentami 
pomiarowymi.

6.2. Wskazania do oceny prognostycznej

Ze względu na znaczący wpływ wycinki drzew zagrażających bezpieczeństwu na pozo-
stające drzewa sąsiednie zaleca się następujące działania:
1)  Przeprowadzenie wycinki drzew (zwłaszcza przy wycince masowej) etapami w kolej-

nym sezonie bezlistnym. Sylwetki drzew wycinanych w kolejnym etapie można czasowo 
zredukować.

2)  Przeprowadzanie karczowania z dużą ostrożnością, aby nie naruszyć rosnących obok już 
osłabionych drzew.

3)  Usuwać karpy i korzenie, zwłaszcza w przypadku drzew z zainfekowanymi korzeniami  
i/lub nasadą pnia, aby nie rozprzestrzeniać chorób grzybowych.

4)  Wykonać zabiegi korekcyjne odsłoniętych sylwetek drzew (niwelacja deformacji, korek-
ta nadmiernej smukłości, usuwanie/odciążanie masy wadliwych konarów i gałęzi w ko-
ronie).

5)  Zgodnie ze wskazaniami przeprowadzić indywidualne badania szczegółowe drzew (po-
miar wysokościowy głębokości ubytków lub techniczne badanie struktury zdrowotnej 
drewna) i/lub obserwację drzew w problematycznych miejscach (rozwidlenia, nasada 
pnia, pień, konary i gałęzie).

6)  W przypadku niektórych drzew po przekroczeniu progów krytycznych bezpieczeństwa 
(smukłość, rozkład wewnętrzny itp.) dopuszczalne usunięcie drzew ze względu na wyso-
kie ryzyko wypadku.
Sugerowana optymalna smukłość drzew rosnących w układzie alejowym luźnym to 35. 

Maksymalna smukłość dla drzew rosnących w luźnych grupach natomiast to 40 (np. h/d = 35; 
gdzie h – wysokość drzewa, a d – jego pierśnica w ujednoliconych jednostkach [m]).

Bezpieczny próg krytyczny rozległości rozkładu wewnętrznego wynosi t/R – 0,32 (sto-
sunek grubości ścianek pnia (t) do promienia pnia (R)). Za bezpieczną głębokość ubyt-
ków należy przyjmować zgodnie z regułami: a) dla pni z ubytkiem zamkniętym, gdzie:  
t/D ≤ 1/6; b) dla pni z ubytkiem otwartym (przy otwarciu nieprzekraczającym 30% obwodu 
pnia), gdzie: t/D ≤ 2/6.
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7. Podsumowanie i wnioski z badań

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono możliwość wykorzystania Metody 
WID w ocenie podstawowej drzew, jak i możliwość wykorzystania metody w zarządzaniu 
drzewostanem i ocenach prognostycznych zmian poziomu zagrożenia bezpieczeństwa na 
skutek wykonywanych zabiegów pielęgnacyjnych (usuwanie drzew, cięcia sanitarne itp.) 
i reorganizacji terenu (zmiany umiejscowienia placów wypoczynkowych skupiających użyt-
kowników, elementów wyposażenia itp.).

Metoda WID Rosłon-Szeryńskiej jest bardzo precyzyjna, wskazuje na konkretne zdarze-
nie, które stwarza największe zagrożenie dla ludzi i mienia. W porównaniu do obecnie sto-
sowanych metod bieżącej kontroli drzew, przy użyciu metody WID można szybciej dostrzec 
zagrożenie, przy jednoczesnym zachowaniu większej liczby drzew.

Umożliwia to obecność parametru minimalizacji ryzyka wypadku, pozwalającego na 
opracowywanie prognoz dotyczących zmian poziomu ryzyka przez ingerencję w poprawę 
statyki drzewa i podniesienie poziomu bezpieczeństwa użytkowników w otoczeniu drzewa. 
Czynnik ten skłania oceniającego do analizy wszystkich możliwości poprawy bezpieczeń-
stwa, a podjęcie decyzji o usunięciu drzewa jest ostatecznością.

Mankamentem badanej metody jest jej czasochłonność, którą można zmniejszyć przy za-
stosowaniu programu komputerowego TreesAnalyzer, będącego obecnie w fazie testowania.
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A b s t r a c t

Many palace and manor – garden ensembles, which were taken over in 1949 by state farms 
on the area of West Pomerania were devastated and destroyed. Unfortunately, changes of the 
space management conditions, which occurred after 1989, created new chances of development 
as well as new threats for monuments. The most important threat was the loss of monumental 
objects, and protection, even that which was in contradiction to original destination.
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S t r e s z c z e n i e

Wiele założeń pałacowo- i dworsko-parkowych, przejętych w 1949 r. na Pomorzu Zachodnim 
przez państwowe gospodarstwa rolne, zostało w wyniku niewłaściwego użytkowania zdewasto-
wanych i zniszczonych. Zmiana warunków gospodarowania terenem, jaka nastąpiła po 1989 r., 
stworzyła zarówno nowe szanse rozwoju, jak i niestety nowe zagrożenia dla obiektów zabyt-
kowych. Najpoważniejszym zagrożeniem okazało się pozbawienie ich użytkowników, a co za 
tym idzie jakiejkolwiek opieki, nawet tej niezgodnej z pierwotnym przeznaczeniem.
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1. Introduction

The structural changes in rural areas that took place after the end of World War II and after 
the political changes in 1989 had a huge impact on the state of preservation of historic buildings 
located in the villages of Western Pomerania. Although, the creation of state-owned farms in 
Western Pomerania covered most of the large-scale pre-war agricultural structure, yet the space 
management and lack of due care of historic buildings, mansions, palaces, grange buildings 
as well as the accompanying parks have led to a number of adverse transformations and even 
a loss of many valuable objects. Also the change in the conditions of space management that 
took place after 1989, created both new opportunities and new threats. The most serious threat 
to palace, manor and park layouts, as it appears, was the deprivation of users resulting in lack 
of any care, even those which were incompatible with the original purpose.

2. The impact of structural changes of rural areas after World War II  
on the condition of palaces, manor and park layouts

A significant majority of palaces, manor and park outlays in Western Pomerania escaped 
any effects of military operations. However, already after the fights stopped many mansions 
and palaces suffered devastation and arson, mainly by the troops stationed in the vicinity or 
on the territories of the mansions and palaces or civilian robbers and bands of deserters. After 
the initial period of chaos in the development of villages, the state authorities issued decrees 
regulating management of manors located within so-called “Recovered Territories”. Pursuant 
to the PCNL Manifesto and the Decree on Land Reform1 all land real estate’s with total area 
exceeding 50 hectares of agricultural land became the property of the State Treasury. Along 
with agricultural land resources, manor layouts together with palace outlays as well as manor 
and park outlays passed to State resources. In 1949 national agricultural economy enterprises 
(PPGR) were established and due to favourable conditions connected with the pre-war struc-
ture of large-scale economy existing in this area they became the basis for the structure of 
agricultural economy in Western Pomerania.

According to Żarkowska many palaces as well as manors and parks were taken over in 
1949 by state-owned farms and as a result of misuse were devastated and destroyed. Some 
objects which were preserved in good condition throughout the war were completely demol-
ished after its end, for example, the mansion in Łasin (Municipality of Bedzino) which was 
demolished after World War II, just after its entry into the Register of Monuments. Research 
conducted within years 2000-20142 showed a significant transformation of the original form 
and spatial composition of the palaces as well as those of manor and park layouts located in 
Western Pomerania as a result of the introduced transformations such as a change of function, 
improperly conducted repairs, negligence or being left as a wasteland.

In the period of 1949-1991 manor and palace parks mainly served a recreational func-
tion for residents of local villages. However, use of a palace or manor as housing for PGR 
employees resulted, apart from changes inside the building, such as the introduction of new 
elements of development into historic parks, which significantly influenced the historical 

1 PCNL Manifesto (PCNL – Polish Committee of National Liberation).
2 A part of the research results is presented in the author’s doctoral thesis.
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composition. These include: vegetable gardens, orchards, small utility buildings: pigsties, 
barns, cubbyholes, sheds both brick and wood. Vegetable Gardens of PGR employees living 
in the palace or manor were located both on the originally open areas of the park such as 
meadows or in place of representative flower grounds and also in place of ancient forests cut 
down for this purpose. However, the most severe consequence of the introduction of state 
managers into historical parks was, in many cases, a complete lack of interest in parks and 
depriving them of any care.

The arboretum with the palace in Przelewice (Ger. Prillwitz) are an example of a palace 
and park layout that has been significantly neglected in the first period of political changes in 
Poland – just after the end of World War II. The palace was erected in 1799 and the park was 
founded in the English style at the beginning of the 19th century3. The park and arboretum 
were totally reconstructed in 1933-1938 when Przelewice was owned by a member of the 
German Przelewice Dendrology Society Conrad von Borsig. On his behalf and with his par-
ticipation a new composition of garden, maintained till today, was created, however, a lot of 
valuable plant species have become extinct in the post-war years4. Till 1975 Przelewice estate 
was under the administration of the Voivodship Office in Szczecin, which resulted in a lack of 
any care of the unique Western Pomerania collection of trees and shrubs and, in consequence, 
led to total extinction of a number of perennials and herbaceous plants accompanying woody 
vegetation. Many plants were deliberately destroyed by the immigrant population and many 
died out due to lack of care: a vast moor and a collection of rhododendrons ceased to exist 
– more than 130 species and varieties became extinct. More sensitive species were choked 
up by the self-seeding native trees – ash, sycamore and maple that found there the optimal 
conditions for development. In the meadows adjacent to the north side of the arboretum 
extensive fishponds were established, those fishponds contributed to major changes in the 
landscape surrounding the whole layout. New planting were also introduced and maintained 
in isolation from the historical composition, e.g.: groups of hazel were planted along the path 
in front of the old rose garden thus completely obscuring the view from the palace into the 
clearing. Also, the internal water system and water collection points for watering plants were 
completely destroyed. Untreated drainage ditches contributed to re-swamping of the mead-
ow located in the extension of the clearing near the palace. It was not until the beginning of 
1976 that the new owner – PGR Kłodzino Conglomerate began to make efforts to rebuild 
the garden which, however, were not finalised until 1987 when the restoration of the garden 
designed by Henry Chylarecki PhD. began. Approximately 750 new trees and shrubs were 
introduced at that time, the neglected Japanese Garden was taken care of, and the area of the 
park was gradually rid of self-sown plants. The negative effects of the lack of care of the 
estate had their influence also on the buildings. The main dominant feature of the estate – the 
palace – fell into ruin, also the mausoleum – tomb (Ill. 1) was partly demolished. In 1976 the 
unused palace was intended to be demolished – the roof tiles were taken off and with this any 
further work was stopped until 1987 when the roof was covered with tar paper. After 1989 

3 From the 16th century, Przelewice village was a seat of the von Schacks. In the 2nd half of the 18th cen-
tury, it was handed over to Councillor von Borgstede and then – to Prince Augustus of Prussia, who, 
in 1821, gave it to his friend Mrs. Arnd. In 1825 Augusta Arnd received a knighthood and surname 
von Prillwitz which was later used by the descendants of her and Prince Augustus. Przelewickie 
estates remained in the hands of the family von Prillwitz almost till the end of the 19th century.

4 The richest collections that Conrad von Borsig gathered were ericaceous plant collections including 
rhododendrons, dwarf coniferous plants mainly from a family of spruce and cypresse.
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the entire palace and park layout with the agricultural yard, was taken over by the Munici-
pality of Przelewice. Finally, the palace was rebuilt as late as 2006 and at present restoration 
and expansion of the park continues. In recent years, the barn was adapted for the needs of 
a collection of Mediterranean plants and now it houses an orangery.

3. Threats to palaces and manor-and-parks associated with the transformation of 
ownership in rural areas after 1989

After 1989 a process of transition from socialist economy to capitalist economy based on 
private property took place, which led to the next phase of changes in the way of managing 
the space previously managed by state-owned farms and other state institutions. The total 
restructuring of rural areas in Poland was sealed by the Act as of October19, 1991 on agri-
cultural property of the Treasury and the amendment of certain Acts5, in accordance with the 
Act the Agricultural Property Agency of the Treasury (APA)6 was established which, by the 
end of 1993, was supposed to take over the entire property after the liquidation of the PGR7. 
208 manor- palace-and-parks were entered into the Registry of Monuments, non-registered 
objects, were included in the resources of the Regional Branch of APA in Szczecin in the ear-
ly 90s of the 20th century. The same amount again was included in the resources of the APA 
Branch in Koszalin. There are, therefore, around 500 residential – parks protected by law (by 
entrance to the Register of Monuments) on the territory of the West Pomeranian Voivodship8.

Structural transformations and frequent changes of users related to (owners or tenants) 
of historic buildings located in rural areas, as assessed from the perspective of several years 
raised many objections. Abandonment of agricultural production and leaving households 
without care contributed not only to degradation of the environment, but primarily to ongo-
ing devastation of historic farms as well as palace- manor-and-parks included in the majority 
of state farms9 liquidated on the territory of West Pomeranian Voivodship. At the same time 
Szalewska and Klimko10 stress the negative social changes associated with the collapse of the 
state sector in agriculture: unemployment, aggression and depression of former employees of 
PGRs, which also led to the deepening devastation process of historic buildings.

As a result of the liquidation of PGR on the territory of West Pomerania also the phenom-
enon of secondary parcelling of large estates ensued. Cases of handing over of whole farms 

5 Act as of October 19, 1991 – on the management of real estates of the State Treasury.
6 Agricultural Property Agency of the Treasury began to operate in 1992. Its main task was sale or 

lease of the unprofitable state-owned farms it has taken over. APA is the legal successor of the Agri-
cultural Property Agency of the State Treasury (www.anr.gov.pl – access: 10.02.2005).

7 In practice, the procedure of taking over the property lasted several years more.
8 E. Kulesza-Szerniewicz, Ochrona zabytkowych rezydencji. Prawo i praktyka, part of the project en-

tilted Historia i teraźniejszość zamków i rezydencji Pomorza Zachodniego i Meklemburgii-Pomorza 
Przedniego, (www.pomorskiezamki.pl – access: 11.01.2014).

9 Cf. also: W. Łaguna, Transformacja struktur przestrzennych i krajobrazowych na terenach związa-
nych z byłymi ośrodkami PGR (woj. olsztyńskie i elbląskie) – studium metody, PhD. Thesis, Politech-
nika Gdańska, Gdańsk 1999, p. 20.

10 E. Szalewska, R. Klimko, Wybrane problemy kształtowania krajobrazu Pomorza Środkowego, [in:] 
III Forum Architektury Krajobrazu – Nowe idee i rozwój dziedziny architektury krajobrazu w Polsce, 
Warszawa 2000, p. 144.
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with a residential complex to one owner or tenant11 are extremely rare. The original spatial 
structure becomes fragmented – most often farm facilities have one owner or user while the 
palace or manor and park complexes have another owner. Equally often, the park area is 
subject to secondary divisions (a small plot around the mansion is allotted and sold while the 
rest of the park remains without any owner, hence, was left vacant), which, from the point of 
view of conservation protection, is definitely not the optimal solution12. Unfortunately, after 
the reforms the possibility to reconstruct the structure of farm estates to the original state 
from before 1945 was not established.

In effect of the liquidation of the state sector in agriculture a part of parks lost their users 
in the early 90s13, which in consequence resulted in a progressive destruction of historic 
buildings. This tragic fate befell the Samlinie Palace which was demolished in 1999 and the 
bricks extracted from the demolition were used for erection of the village church (Ill. 2). Only 
a few trees remain from the historical park.

Further threats result from the transfer of abandoned historic buildings to public institu-
tions which do not attach the sufficient importance to preserve them and, in many cases, do 
not have any ideas for their development. Unfortunately, the University of Szczecin is such 
an infamous example. It was the owner of the palace and park complex in Stolec (Ger. Stol-
zenburg) for several years.

The palace-and-park in Stolec which is one of the few remaining examples of West-
ern Pomeranian ”between the courtyard and garden” baroque compositions, was kept in 
a very good condition until the beginning of the 21st century due to the care of the Border 
Protection Troops stationed there. Stolec Palace was built in 1721-1727 in Baroque classi-
cal style, the park was established at the same time. The composition of the complex was 
based on the classic designs of the French entré cour et jardin. The Baroque garden system 
consisting of four regular lodgings intersected by two lime avenues extends just behind the 
garden façade of the residence14. In the 19th century the park was enriched with an exten-
sive landscape complex comprising the surrounding forests, meadows and lakes extending 
over the Stolsko and Lenzen-See lakes (at present in the territory of Germany)15. Due to 
its unique position on the Polish-German border the palace and the adjoining park was the 
seat of the Border Protection Troops and later Border Guard since 1945 to the beginning 
of the 21st century. After the Border Guard left the estate, it became the property of the 
Poviat Office of Police. In 2009, the Treasury handed over the palace and park complex 
in Stolec as a gift to the University of Szczecin, but for five years the University failed to 
find any concept for the development of the object. After 2009, the palace, maintained by 

11 Among 46 villages examined in detail in 2000-2005 only the property in the village of Koszewo was 
transferred to one owner as a whole.

12 Cf.: A. Mitkowska, K. Fabijanowska, D. Uruska-Suszek, A. Zacharias, K. Tor, Model postępowania 
konserwatorskiego dla zdewastowanych założeń ogrodowych przejmowanych przez AWRSP, „Studia 
i Materiały. Ogrody”, nr 2 (8), Kraków 1994, p. 29.

13 Palace- and manor-and-park complexes, among others, in villages: Bolkowice, Czerników, Dobropo-
le, Dreżewo, Glinn, Kladno, Krzymów, Laski Koszalińskie, Samlino, Sienno Dolne, Unin, Wiesiół-
ka.

14 K. Kalita-Skwirzyńska, M. Opęchowski, Stolec Rzędziny Łęgi, Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Toż-
samość, Szczecin 2004, p. 128.

15 In the east, Polish part of the park there are hornbeams, spruce, lime and natural monument – 
“Barnim” yew with a trunk circumference of 290 cm.
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the Border Guards which was in a very good condition, fell into ruin: walls are cracking, 
water pours from the leaking roof, elevation disintegrates, and beautiful antique fence 
is decaying. Lack of systematic care of the park led to, at the same time, the sprawl of 
self-seeding plants expanding without sparing even the palace stairs, the driveway in front 
of the palace and the banks of the lake are now completely overgrown. In 2014 the palace 
and park complex in Stolec again became the possession of the Poviat Starosty in Police, 
however, in a much worse condition than when it became a gift for a public institution of 
higher education16.

4. Summary

Although, it has been found that the PGR investment activity in the 2nd half of 20th 
century had a devastating impact on the conservation status of many palace- manor-and-
park outlays, yet, to some degree, the method of managing them was subject to control. 
After 1991, when even the weakest and worst managers were lacking, the state of the 
devastation of many objects is constantly getting worse. Guardianship of the Agricul-
tural Property Agency, which manages the assets of the liquidated PGR is only formal. 
Despite the fact that one of the statutory tasks of the Agency is to “exercise supervision 
over the property of the Institution” there is a complete lack of care of historic palaces, 
mansions, parks or farm buildings that were abandoned in 1991 and are still included 
in the resources of the APA or are leased and falling into ruin. A similar fate befalls the 
objects handed over for use to various public institutions (the University of Szczecin) or 
local governments (Poviat Starosties). The Agency does not exercise any control over the 
objects that were leased. As a result, the lessees of many historic buildings that require 
urgent renovations wait until they fall into utter ruin and the obligation to protect and 
maintain the monument ceases to exist (palaces and parks in Lubiechowo, Karkowo, 
Wicimice). For such state of affairs also the Conservation Services that do not enforce 
the law are also responsible. The provisions of the Act on management of the agricultural 
property of the State Treasury allowing for sale not only of whole property but also of 
its parts, in many cases have led to fragmentation of the primary compact structure of 
farm layouts. The result of this is a separation of the palace- manor-and-parks from their 
integral parts – the agricultural courtyards and a progressive devastation of these parts 
which have not found any buyers (and often it is the park part) as well as a change of the 
historical park boundaries. In this situation, in order to stop this ongoing process of dev-
astation of valuable historic buildings and systems more effective methods and means of 
space management should be developed.

16 “The complicated process leaving the palace in Stolec by officers of Pomeranian Border Guard lasted 
from June 2002 until the beginning of 2004. As soon as it was taken over by civilians all - so far – 
attempts to find a reliable investor and future user for it failed. After the BG left the premises, the 
palace began to deteriorate. And it is still deteriorating. The only change that has taken place has the 
form of a padlock on the gate and the gate hurdle in front of the overgrowing courtyard and plates 
informing in Polish and German on the current owner and the prohibition of entry”. Quoted after 
M. Winconek, Uniwersytet oddaje pałac staroście, „Kurier Szczeciński”, 30.06.2013.
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Ill. 1. Mausoleum in Przelewice (photo by  
M. Rzeszotarska-Pałka 2014)

Il. 1. Mauzoleum w Przelewicach (fot. M. Rze-
szotarska-Pałka 2014)

Ill. 2. Place, where the demolished palace was standing, Samlino  
(photo by M. Rzeszotarska-Pałka 2004)

Il. 2. Miejsce, w którym wznosił się rozebrany w 1999 r. pałac – 
Samlino (fot. M. Rzeszotarska-Pałka 2004)



232

R e f e r e n c e s

[1]  Kalita-Skwirzyńska K., Opęchowski M., Stolec Rzędziny Łęgi, Stowarzyszenie Czas 
Przestrzeń Tożsamość, Szczecin 2004.

[2]  Kulesza-Szerniewicz E., Ochrona zabytkowych rezydencji. Prawo i praktyka, part of 
the project entilted Historia i teraźniejszość zamków i rezydencji Pomorza Zachodniego 
i Meklemburgii-Pomorza Przedniego, www.pomorskiezamki.pl.

[3]  Łaguna W., Transformacja struktur przestrzennych i krajobrazowych na terenach zwią-
zanych z byłymi ośrodkami PGR (woj. olsztyńskie i elbląskie) – studium metody, PhD. 
Thesis, Politechnika Gdańska, Gdańsk 1999.

[4]  Mitkowska A., Fabijanowska K., Uruska-Suszek D., Zachariasz A., Tor K., Model postę-
powania konserwatorskiego dla zdewastowanych założeń ogrodowych przejmowanych 
przez AWRSP, „Studia i Materiały. Ogrody”, nr 2 (8), Kraków 1994.

[5]  Rzeszotarska-Pałka M., Tożsamość krajobrazu kulturowego wsi folwarcznych i mająt-
ków ziemskich na terenie Pomorza Zachodniego, PhD. Thesis, Politechnika Krakowska, 
Kraków 2005.

[6]  Szalewska E., Klimko R., Wybrane problemy kształtowania krajobrazu Pomorza Środko-
wego, [in:] III Forum Architektury Krajobrazu – Nowe idee i rozwój dziedziny architek-
tury krajobrazu w Polsce, Warszawa 2000.

[7]  Winconek M., Uniwersytet oddaje pałac staroście, „Kurier Szczeciński”, 30.06.2013.

1. Wstęp

Przemiany strukturalne obszarów wiejskich, do jakich doszło po zakończeniu II wojny 
światowej, a następnie po zmianach ustrojowych w 1989 r., wywarły ogromny wpływ na stan 
zachowania zabytkowych obiektów, znajdujących się na terenie wsi zachodniopomorskiej. 
Jakkolwiek utworzenie państwowych gospodarstw rolnych na Pomorzu Zachodnim pokry-
wało się w większości z przedwojenną wielkoobszarową strukturą rolną, to jednak sposób 
gospodarowania terenami i brak należytej dbałości o zabytkowe obiekty, zarówno dwory, pa-
łace, zabudowę folwarczną, jak i towarzyszące im parki, doprowadziły do wystąpienia wielu 
niekorzystnych przekształceń, a nawet utraty pewnych cennych obiektów. Z kolei zmiana 
warunków gospodarowania obszarami wiejskimi, jaka nastąpiła po 1989 r., stworzyła za-
równo nowe szanse rozwoju, jak i nowe zagrożenia, wśród których najpoważniejszym dla 
zespołów pałacowo- i dworsko-parkowych okazało się pozbawienie ich użytkowników, a co 
za tym idzie jakiejkolwiek opieki, nawet tej niezgodnej z pierwotnym przeznaczeniem.

2. Wpływ przemian strukturalnych obszarów wiejskich po II wojnie światowej na stan 
zachowania zespołów pałacowo- i dworsko-parkowych

Zdecydowana większość zespołów pałacowo- i dworsko-parkowych na terenie Pomorza 
Zachodniego uniknęła jakichkolwiek skutków działań wojennych. Jednakże już po ustaniu 
walk wiele dworów i pałaców stało się ofiarą dewastacji i podpaleń, zwłaszcza za przyczyną 
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stacjonujących w pobliżu lub też na ich terenie oddziałów wojskowych, a także cywilnych 
rabusiów i band dezerterów. Po początkowym okresie chaosu w zagospodarowywaniu wsi 
władze państwowe wydały dekrety normujące sposób zarządzania majątkiem ziemskim na 
tzw. Ziemiach Odzyskanych. Zgodnie z manifestem PKWN oraz dekretem o reformie rol-
nej1 wszystkie nieruchomości ziemskie, których łączny obszar przekraczał 50 ha użytków 
rolnych, przeszły na własność skarbu państwa. Wraz z gruntami rolnymi do zasobu państwo-
wego przejęto także założenia folwarczne wraz z zespołami pałacowo- i dworsko-parkowy-
mi. W 1949 r. powołano do życia państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (PGR), 
które stały się podstawą struktury gospodarki rolnej na Pomorzu Zachodnim, ze względu na 
sprzyjające warunki związane z zastaną na tym obszarze przedwojenną strukturą gospodarki 
wielkoobszarowej.

Jak podaje Żarkowska, wiele założeń pałacowo- i dworsko-parkowych, przejętych 
w 1949 r. przez państwowe gospodarstwa rolne, zostało w wyniku niewłaściwego użytko-
wania zdewastowanych i zniszczonych. Niektóre obiekty zachowane w dobrym stanie przez 
okres wojny uległy całkowitej degradacji tuż po jej zakończeniu, jak np. dwór w Łasinie 
(gm. Będzino), rozebrany po II wojnie światowej, tuż po wpisaniu go do rejestru zabytków. 
Badania prowadzone w latach 2000-20142 wykazały, że zespoły pałacowo- i dworsko-par-
kowe położone na terenie Pomorza Zachodniego w wyniku wprowadzonych przekształceń, 
takich jak zmiana funkcji, niewłaściwie przeprowadzone remonty, a także zaniedbanie lub 
też pozostawienie w stanie nieużytku, wykazują istotne przekształcenia pierwotnej formy 
i kompozycji przestrzennej.

Parki dworskie i pałacowe spełniały w okresie lat 1949-1991 przede wszystkim funkcję 
rekreacyjną dla mieszkańców całej wsi. Jednak przeznaczenie budynku dworu czy też pałacu 
na mieszkania dla pracowników PGR spowodowało, oprócz zmian wewnątrz budynku, także 
wprowadzenie na teren zabytkowego parku nowych elementów zagospodarowania, które 
w znaczący sposób wpłynęły na historyczną kompozycję. Należą do nich: ogródki warzyw-
ne, sady, drobna zabudowa gospodarcza: chlewiki, obórki, komórki, szopy, zarówno muro-
wane, jak i drewniane. Ogrody warzywne pracowników PGR mieszkających w pałacu lub 
dworze lokalizowano zarówno na pierwotnie otwartych obszarach parku, takich jak łąki, jak 
też na terenie reprezentacyjnych parterów kwiatowych, a także w miejscu przeprowadzonych 
w tym celu wycinek starodrzewu. Jednak najbardziej dotkliwym skutkiem wprowadzenia 
państwowych zarządców na teren zabytkowych założeń parkowych okazał się w wielu przy-
padkach zupełny brak zainteresowania parkami i pozbawienie ich jakiejkolwiek pielęgnacji.

Przykładem zespołu pałacowo-parkowego, który został poważnie zaniedbany w pierwszym 
okresie zmian ustrojowych w Polsce – tuż po zakończeniu II wojny światowej – jest arboretum 
wraz z pałacem w Przelewicach (niem. Prillwitz). Pałac został wzniesiony w 1799 r., a park 
założony w stylu angielskim na początku XIX w.3 Całkowita przebudowa parku i założenie 
arboretum nastąpiły w latach 1933-1938, kiedy właścicielem Przelewic był członek Nie-

1 Manifest PKWN z dnia 22 lipca 1944 r.; Dekret PKWN o ustroju rolnym i osadnictwie na obszarze 
odzyskanych ziem zachodnich i północnych z dnia 6 września 1944 r.

2 Część wyników badań została przedstawiona w rozprawie doktorskiej autorki pt: Tożsamość krajo-
brazu kulturowego wsi folwarcznych i majątków ziemskich na terenie Pomorza Zachodniego, Poli-
technika Krakowska, Kraków 2005.

3 Wieś Przelewice od XVI w. była siedzibą rodu von Schack. W 2 połowie XVIII w. przeszła w ręce 
radcy von Borgstede, a następnie księcia Augusta Pruskiego, który w 1821 r. podarował ją swojej 
przyjaciółce pani Arnd. Augusta Arnd w 1825 r. otrzymała tytuł szlachecki i nazwisko von Prillwitz, 
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mieckiego Towarzystwa Dendrologicznego Conrad von Borsig. Na jego zlecenie i przy jego 
udziale powstała nowa, zachowana do dziś kompozycja ogrodu, jednak wiele z cennych ga-
tunków roślin wyginęło w latach powojennych4. Do 1975 r. dobra przelewickie znajdowały 
się w administracji Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, czego skutkiem był brak jakiejkol-
wiek opieki nad unikatową na Pomorzu Zachodnim kolekcją drzew i krzewów, a w konse-
kwencji doprowadzenie do całkowitego wyginięcia wielu bylin i roślin zielnych towarzyszą-
cych roślinności drzewiastej. Wiele roślin zostało celowo zniszczonych przez napływową 
ludność, a wiele zginęło z powodu braku pielęgnacji: przestało istnieć rozległe wrzosowisko 
oraz kolekcja różaneczników – zginęło ponad 130 gatunków i odmian. Bardziej wrażliwe 
gatunki zostały zagłuszone przez samosiew drzew rodzimych – jesionu, jaworu i klonu, który 
znajduje tu optymalne warunki rozwoju. Na łąkach przyległych do arboretum od strony pół-
nocnej założono rozległe stawy rybne, co przyczyniło się do poważnych zmian w krajobrazie 
otaczającym cały kompleks. Prowadzono również nowe nasadzenia w oderwaniu od histo-
rycznej kompozycji, np.: skupiny leszczyny posadzono wzdłuż ścieżki przed dawnym roza-
rium, zasłaniając w ten sposób zupełnie widok z pałacu na polanę. Zniszczono też całkowicie 
wewnętrzny system wodny i punkty czerpania wody do podlewania roślin. Nieoczyszczane 
rowy melioracyjne przyczyniły się do ponownego zabagnienia łąki znajdującej się w prze-
dłużeniu polany przypałacowej. Dopiero z początkiem 1976 r. nowy właściciel – Kombinat 
PGR Kłodzino – rozpoczął starania o odbudowę ogrodu, które jednak znalazły swój finał 
dopiero w 1987 r., kiedy to rozpoczęto rewaloryzację ogrodu według projektu dr. Henryka 
Chylareckiego. Wprowadzono wówczas ok. 750 nowych drzew i krzewów, otoczono opieką 
zaniedbany Ogród Japoński, stopniowo oczyszczano powierzchnię parku z samosiewu. Ne-
gatywne skutki braku opieki nad założeniem nie ominęły również obiektów kubaturowych. 
Dominanta całego założenia – pałac – popadł w ruinę, rozebrano również częściowo mauzo-
leum – grobowiec (il. 1). Nieużytkowany pałac został w 1976 r. przeznaczony do rozbiórki 
– zrzucono dachówkę i na tym zaprzestano dalszych prac aż do 1987 r., kiedy to pokryto dach 
papą. Po 1989 r. całe założenie pałacowo-parkowe wraz z podwórzem gospodarczym zostało 
przejęte przez gminę Przelewice. Ostatecznie pałac został odbudowany dopiero w 2006 r., 
rewaloryzacja i rozbudowa parku trwają nadal. W ostatnich latach na potrzeby kolekcji roślin 
śródziemnomorskich adaptowano stodołę, gdzie obecnie mieści się oranżeria.

3. Zagrożenia zespołów pałacowo- i dworsko-parkowych związane z przekształceniami 
własnościowymi na obszarach wiejskich po 1989 r.

Po 1989 r. nastąpił proces przechodzenia od gospodarki socjalistycznej do gospodarki 
kapitalistycznej, opartej na własności prywatnej, co doprowadziło do kolejnej fazy zmian 
w sposobie gospodarowania terenami dotychczas zarządzanymi przez państwowe gospo-
darstwa rolne i inne instytucje państwowe. Całkowitą restrukturyzację obszarów wiejskich 
w Polsce przypieczętowała ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nie-

którym później posługiwali się potomkowie jej i księcia Augusta. Dobra przelewickie pozostały 
w rękach rodziny von Prillwitz niemal do końca XIX w.

4 Najbogatszymi kolekcjami, jakie zgromadził Conrad von Borsig, były: kolekcje roślin wrzosowa-
tych, w tym różaneczników; karłowych roślin iglastych, przede wszystkim z rodziny cyprysowatych 
i świerków. Oprócz roślin drzewiastych wprowadził wiele ciekawych roślin zielnych (wrzosy i wrzo-
śce, róże), które ubarwiały ogród w różnych porach roku.
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ruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw5, w myśl której 
utworzona Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa (AWRSP)6 miała do końca 1993 r. 
przejąć cały majątek po likwidacji PGR7. W zasobie Oddziału Terenowego ANR w Szcze-
cinie na początku lat 90. XX w. znalazło się 208 zespołów dworsko- i pałacowo-parkowych 
wpisanych do rejestru zabytków, nie licząc obiektów zabytkowych niewpisanych do rejestru. 
Drugie tyle znalazło się w zasobie ANR Oddziału w Koszalinie. Na terenie województwa 
zachodniopomorskiego istnieje więc ok. 500 założeń rezydencjonalno-parkowych objętych 
ochroną prawną (wpisem do rejestru zabytków)8.

Przekształcenia strukturalne i związane z nimi częste zmiany użytkowników (właścicie-
li bądź dzierżawców) zabytkowych obiektów położonych na terenach wiejskich, oceniane 
z perspektywy kilku lat, budzą wiele zastrzeżeń. Zaprzestanie produkcji rolnej i pozostawie-
nie gospodarstw bez opieki przyczyniło się nie tylko do degradacji środowiska naturalnego, 
ale przede wszystkim do postępującej dewastacji zabytkowych założeń folwarcznych oraz 
zespołów pałacowo- i dworsko-parkowych, wchodzących w skład większości zlikwidowa-
nych na obszarze Pomorza Zachodniego państwowych gospodarstw rolnych9. Jednocześnie 
Szalewska i Klimko10 podkreślają związane z upadkiem państwowego sektora w rolnictwie 
negatywne przemiany społeczne: bezrobocie, agresję i depresję byłych pracowników PGR, 
które również doprowadziły do pogłębiania procesów dewastacji obiektów zabytkowych.

Na terenie Pomorza Zachodniego w efekcie likwidacji PGR-ów wystąpiło także zjawisko 
wtórnej parcelacji wielkich majątków ziemskich. Przypadki przekazania całości założenia 
folwarcznego wraz z zespołem rezydencjonalnym jednemu właścicielowi lub dzierżawcy11 
występują niezwykle rzadko. Pierwotna struktura przestrzenna zostaje rozdrobniona – naj-
częściej zabudowania gospodarcze mają jednego właściciela lub użytkownika, a zespół pa-
łacowo- bądź dworsko-parkowy innego. Zdarza się również często, iż teren parku podle-
ga wtórnym podziałom (wydzielana jest niewielka działka wokół rezydencji, która zostaje 

5 Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa oraz 
o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. 1991, Nr 107, poz. 464) – data wejścia w życie 1 stycznia 1992 r. 
Tekst obowiązujący: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 13 września 2004 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu 
Państwa (Dz.U. 2004, Nr 208, poz. 2128).

6 W 1992 r. rozpoczęła działalność Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa, której głównym zada-
niem była wyprzedaż lub dzierżawa przejętych przez nią, nierentownych Państwowych Gospodarstw 
Rolnych. Następcą prawnym AWRSP jest Agencja Nieruchomości Rolnych. Kontynuuje ona pod 
nową nazwą dotychczasową działalność AWRSP, z uwzględnieniem regulacji zawartych w ustawie 
o kształtowaniu ustroju rolnego. Według: www.anr.gov.pl (dostęp: 10.02.2005).

7 W praktyce procedury przejmowania majątku trwały kilka lat dłużej.
8 E. Kulesza-Szerniewicz, Ochrona zabytkowych rezydencji. Prawo i praktyka, część projektu pt. Hi-

storia i teraźniejszość zamków i rezydencji Pomorza Zachodniego i Meklemburgii-Pomorza Przed-
niego, www.pomorskiezamki.pl (dostęp: 01.11.2014).

9 Por. również: W. Łaguna, Transformacja struktur przestrzennych i krajobrazowych na terenach 
związanych z byłymi ośrodkami PGR (woj. olsztyńskie i elbląskie) – studium metody, praca doktor-
ska, Politechnika Gdańska, Gdańsk 1999, s. 20.

10 E. Szalewska, R. Klimko, Wybrane problemy kształtowania krajobrazu Pomorza Środkowego, [w:] 
III Forum Architektury Krajobrazu – Nowe idee i rozwój dziedziny architektury krajobrazu w Polsce, 
Warszawa 2000, s. 144.

11 Wśród szczegółowo przebadanych w latach 2000-2005 46 wsi tylko cały majątek we wsi Koszewo 
przekazano jednemu właścicielowi.
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sprzedana, a pozostała część parku pozostaje bez właściciela, a co za tym idzie bez opieki), 
co z punktu widzenia ochrony konserwatorskiej zdecydowanie nie jest rozwiązaniem opty-
malnym12. Niestety, przy przeprowadzaniu reform nie stworzono możliwości odtworzenia 
struktury majątków folwarcznych w stanie pierwotnym sprzed 1945 r.

W wyniku likwidacji sektora państwowego w rolnictwie część założeń parkowych utra-
ciła użytkownika na początku lat 90. XX w.13, czego konsekwencją jest postępująca dewasta-
cja zabytkowych obiektów. Tragiczny los spotkał pałac w Samlinie, który został rozebrany 
w 1999 r., a z cegły pozyskanej z rozbiórki wzniesiono we wsi kościół (il. 2). Z zabytkowego 
parku pozostały jedynie nieliczne drzewa.

Kolejne zagrożenia wynikają z faktu przekazania opuszczonych obiektów zabytkowych 
w ręce instytucji państwowych, które nie przywiązują odpowiedniej wagi do ich konserwa-
cji, a także nie mają w wielu przypadkach żadnych pomysłów na ich zagospodarowanie. 
Niestety, takim niechlubnym przykładem jest Uniwersytet Szczeciński, który był przez kilka 
lat właścicielem założenia pałacowo-parkowego w Stolcu (niem. Stolzenburg).

Założenie pałacowo-parkowe w Stolcu, stanowiące jeden z niewielu zachowanych na 
Pomorzu Zachodnim przykładów barokowej kompozycji „pomiędzy dziedzińcem a ogro-
dem”, było utrzymywane w bardzo dobrym stanie aż do początku XXI w. dzięki opiece sta-
cjonujących tu służb ochrony pogranicza. Pałac w Stolcu został zbudowany w latach 1721- 
-1727 w stylu barokowego klasycyzmu, jednocześnie też założono park. Kompozycja zespo-
łu została oparta na klasycznych wzorach francuskich pałacu entré cour et jardin. Baroko-
wy układ ogrodu, składający się z czterech regularnych kwater, przeciętych dwoma alejami 
lipowym, rozciąga się tuż za elewacją ogrodową rezydencji14. W XIX w. park wzbogacono 
o rozległy kompleks krajobrazowy, obejmujący okoliczne lasy, łąki i jeziora, rozciągający 
się nad jeziorami Stolsko i Lenzen-See (obecnie na terenie Niemiec)15. Ze względu na swoje 
specyficzne położenie na granicy polsko-niemieckiej, pałac wraz z przyległym parkiem od 
1945 r. do początku XXI w. był siedzibą Wojsk Ochrony Pogranicza, a później Straży Gra-
nicznej. Po opuszczeniu założenia przez SG przeszedł na własność Starostwa Powiatowego 
w Policach. W 2009 r. Skarb Państwa przekazał założenie pałacowo-parkowe w Stolcu w da-
rze Uniwersytetowi Szczecińskiemu, jednak uczelnia przez pięć lat nie znalazła żadnego 
pomysłu na zagospodarowanie obiektu. Utrzymany przez Straż Graniczną w bardzo dobrym 
stanie pałac popadł po 2009 r. w ruinę: pękają ściany, z nieszczelnego dachu leje się woda, 
rozpada się elewacja, niszczeje piękne zabytkowe ogrodzenie. Z kolei brak systematycz-
nej pielęgnacji parku spowodował niekontrolowany rozrost samosiewu, którego ekspansja 
nie ominęła nawet schodów terenowych, podjazdu przed frontem pałacu czy też całkowicie 
obecnie zarośniętych brzegów jeziora. W 2014 r. zespół pałacowo-parkowy w Stolcu ponow-

12 Por. A. Mitkowska, K. Fabijanowska, D. Uruska-Suszek, A. Zachariasz, K. Tor, Model postępowania 
konserwatorskiego dla zdewastowanych założeń ogrodowych przejmowanych przez AWRSP, „Studia 
i Materiały. Ogrody”, nr 2 (8), 1994, s. 29.

13 Zespoły dworsko- i pałacowo-parkowe, m.in. we wsiach: Bolkowice, Czerników, Dobropole, Dreże-
wo, Glinna, Kładno, Krzymów, Laski Koszalińskie, Samlino, Sienno Dolne, Unin, Wiesiółka.

14 K. Kalita-Skwirzyńska, M. Opęchowski, Stolec Rzędziny Łęgi, Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Toż-
samość, Szczecin 2004, s. 128.

15 We wschodniej, polskiej części parku występują graby, świerki, lipy i pomnik przyrody – cis „Bar-
nim” o obwodzie pnia 290 cm.
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nie wrócił we władanie Starostwa Powiatowego w Policach, jednak w dużo gorszym stanie 
niż wówczas, gdy był przekazywany w darze państwowej szkole wyższej (sic!)16.

4. Podsumowanie

Jakkolwiek stwierdzono, że działalność inwestycyjna PGR w 2 połowie XX w. miała 
destrukcyjny wpływ na stan zachowania wielu założeń pałacowo- i dworsko-parkowych, to 
jednak sposób ich zagospodarowania podlegał w pewnym stopniu kontroli. Po 1991 r., kiedy 
zabrakło nawet tych najsłabszych i najgorszych gospodarzy, stan dewastacji wielu obiektów 
stale się pogłębia. Kuratela Agencji Nieruchomości Rolnych, która sprawuje zarząd nad ma-
jątkiem zlikwidowanych PGR, jest tylko pozorna. Pomimo tego, że jednym ze statutowych 
zadań agencji jest „sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad mieniem Zasobu”, zauważa 
się zupełny brak opieki nad zabytkowymi pałacami, dworami, parkami czy też zabudowa-
niami gospodarczymi, które zostały po 1991 r. opuszczone i pozostają nadal w zasobach 
ANR bądź też oddane w dzierżawę popadają w ruinę. Podobny los spotyka również obiekty 
oddane w użytkowanie różnym instytucjom państwowym (Uniwersytet Szczeciński) czy też 
samorządowym (starostwa powiatowe). Agencja nie prowadzi żadnej kontroli nad obiek-
tami, które zostały oddane w dzierżawę. W wyniku tego dzierżawcy wielu zabytkowych 
obiektów wymagających podjęcia pilnych prac rewaloryzacyjnych czekają, aż popadną one 
w zupełną ruinę i spadnie z nich obowiązek zabezpieczenia i konserwacji zabytku (pałace 
i parki w Lubiechowie, Karkowie, Wicimicach). Winę za taki stan ponoszą również służby 
konserwatorskie nie egzekwujące przepisów prawa. Z kolei zapisy Ustawy o gospodarowa-
niu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, dopuszczające sprzedaż nie tylko całości, 
ale też części mienia, doprowadziły w wielu przypadkach do rozdrobnienia pierwotnej zwar-
tej struktury własnościowej założeń folwarcznych. Wynikiem tego jest oderwanie zespołu 
pałacowo- lub dworsko-parkowego od jego integralnej części – dziedzińca gospodarczego 
i postępująca dewastacja tej części założenia, która nie znalazła nabywcy (a często jest to 
właśnie część parkowa), a także zmiana historycznych granic założeń parkowych. W tej 
sytuacji, aby doprowadzić do zahamowania trwającego nadal procesu dewastacji cennych 
obiektów i układów zabytkowych, należy opracować bardziej skuteczne metody i sposoby 
gospodarowania tym dziedzictwem kulturowo-krajobrazowym.

16 „Skomplikowana procedura wychodzenia z pałacu w Stolcu funkcjonariuszy Pomorskiego Oddziału 
Straży Granicznej trwała od czerwca 2002 r. aż do początku 2004 roku. Gdy tylko trafił w cywil-
ne ręce, wszystkie – jak dotąd – próby znalezienia dla niego wiarygodnego inwestora i przyszłego 
użytkownika spełzły na niczym. Po opuszczeniu siedziby przez SG, pałac zaczął niszczeć. I nadal 
niszczeje. Jedyna zmiana, jaka zaszła, to ta w postaci kłódek na bramie i w furtce płotku przed wjaz-
dem na zarastający dziedziniec i tabliczki informującej w językach polskim i niemieckim o dotych-
czasowym właścicielu i zakazie wstępu”. Cyt. za: M. Winconek, Uniwersytet oddaje pałac staroście, 
„Kurier Szczeciński”, 30.06.2013.
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1. Introduction

In looking at the origins of furniture as a functional object, we soon observe its relationship 
with nature. This relationship is visible at the material and functional levels but also, in a number 
of cases, at the formal level. Our ancestors used their surroundings both as a source of material to 
work with and for inspiration. An increasing awareness of their own needs led them to adapt the 
world around them, which can be seen in the beginning of the art of design. Through the power of 
intellect, man took the first steps from nature to culture, turning a tree trunk into a seat, a stone into 
a table top and a pile of leaves into a bed. This tree trunk should be seen as a primeval furniture 
piece, an early stage of evolution from a stationary fallen tree to a lightweight and comfortable 
stool. It therefore seems clear that nature was the first and original habitat for furniture. A garden, 
which is nature tamed by man to suit his needs, calls for some functional elements also created 
by human hands. An organic form of such elements corresponding with the surroundings seems 
to be the most natural and adequate choice, repeating the original process of taming nature. Much 
the same way a primeval forest has become a garden, rocks and tree trunks turn into functional 
furniture. This, however, does not render other concepts inherently impractical or unsuccessful.

2. Present state of research

So far the subject of furniture in historic gardens has not been analysed, documented or de-
scribed in a comprehensive manner. There is a visible shortage of scholarly works devoted to this 
field and the materials that do exist only touch upon the matter. This paper is therefore based on 
two kinds of sources, the first one concerning the history of garden design1 and the second devot-
ed to design as such in the past and present2. The main source of information on garden furniture 
design in history were old drawings and photographs presenting gardens in various perspectives 
as well as 19th- and 20th-century publications, including furniture pattern-books and handbooks 
on garden-related subjects3. The analysis was also based on the author’s collection of pictorial 
materials documenting garden furniture in historic gardens in Poland and abroad.

3. Research description

3.1. Origins of furniture

Designing furniture or even thinking about it, one should first consider features of the 
available space – its characteristics as well as the functional needs to be met. This aspect of 
garden furniture is similar to that of all public-use outdoor furniture besides the considerable 

1 M. Siewniak, A. Mitkowska, Tezaurus sztuki ogrodowej, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 
1997; Architektura ogrodowa – obiekty architektoniczne w kompozycjach ogrodów zabytkowych – 
historia i współczesność, (ed.) A. Mitkowska, Z. Mirek, K. Hodor, Kraków 2007; L. Majdecki, Hi-
storia sztuki ogrodowej, T. 1-2, Warszawa 2010; T. Turner, European Gardens. History, philosophy 
and design, London – New York 2011; The Architecture of Western Gardens. A Design History from 
the Renaissance to the Present Day, (ed.) M. Mosser, G. Teyssot, Cambridge 1991.

2 Ch. Van Uffelen, Street Furniture, Braun Publishing, 2010; C. Fiell, P. Fiell, 1000 Chairs, Taschen, 
2005; C. Fiell, P. Fiell, Design Now!, Taschen, 2007; The Design Book, Phaidon, 2013.

3 W.S. Rogers, Garden planning, 1910; J.C. Loudon, The Villa Gardener…, London 1850.
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advantage of the organic surroundings and the historic context of high aesthetic value, which 
translates into a particular character of garden furniture.

This is why a special set of skills is required of a designer working in a historic garden. The 
designer can of course draw from his or her experience designing public space furniture, partic-
ularly from projects realized in areas of historic significance, but knowledge of interior design 
or even exhibition space design and industrial/utility design could be indispensable. In terms of 
functionality, a historic garden imposes certain requirements that must be met when selecting 
appropriate types of furniture (Ill. 1). The key element is defining the target visitor, including 
their age, knowledge, purpose, time and length of visit and even their cultural background. It 
is also essential to establish the rules imposed in the space in question (is it bike-accessible, 
are pets allowed etc.). Apart from the obvious advantages like the use of ergonomics, durabil-
ity or functionality, it is extremely important that garden furniture matches or even serves its 
surroundings. Even though contemplating a garden sitting down is certainly enjoyable, it is the 
garden itself that is of primary value in relation to the seating, which is merely a supplement. 
And so we arrive at the formal aspect of furniture – its shape and appearance.

3.2. An outline of the idea of complementing space with furnishings

All design disciplines can be reduced to an attempt at finding the perfect balance between the 
three Vitruvian virtues: function, form and construction. Furniture design is no exception here. 
Having considered functional and constructional issues, the designer must negotiate those two 
with the shape he or she wants to give to the object, i.e. the form, which will further define the ob-
ject’s character. In terms of form, we can subdivide furniture into organic and geometric, although 
the dividing line between these two is always fluid. In view of the above considerations regarding 
the origins of furniture, the choice of an organic form seems quite natural, following the principle 
of constructing a harmonious space composed of uniform elements (Ill. 2). However, the use of 
contrasting elements seems equally interesting. The juxtaposition of geometric forms with the 
soft tissue of the garden has the power to accentuate the surroundings and the furnishings alike.

Apart from the shape, colour is highly consequential to our reception of the object’s form. 
In this case the use of the above principles gets somewhat complicated as subdued colours 
melting into the summer garden will be highly contrasting with the autumn surroundings. 
The simultaneous analogy and contrast seem unavoidable and so the unstable character of 
the surroundings must be taken into consideration, with the end effect not only foreseen but 
carefully planned. Delicate frame-based or openwork furniture seems to be some kind of 
compromise. We also see more and more transparent furniture, which allows the surround-
ings to permeate it, much the same way ghosts pass though solid objects.

The choice of material used for any piece of furniture as well as the technology used to 
shape it is also of vital importance. The early history of garden furniture is dominated by 
stone, metal and wood, while today’s designers can avail of a wide range of materials and 
technologies to shape the form of furniture. Classic solutions, however, remain popular and 
ever more innovative aspects of those are brought out by creative designers.

3.3. An overview of selected solutions

Once “domesticated”, furniture waited centuries to see its outdoor version. It is true that 
stone benches existed in Antiquity and in the Renaissance period and grass benches were 
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used in the Middle Ages (Ill. 3), but by and large people used indoor furniture or else adapted 
features of their natural surroundings to suit their needs (Ill. 4). This was most likely con-
ditioned both by technological limitations and functional needs. It was only in the 18th and 
19th centuries, with the advance of natural landscape parks, that prolonged outdoor group 
activities became popular4.

Objects designed for garden and outdoor use came into existence in the early 19th century 
in the wake of the industrial revolution and development of city gardens and parks. This is 
when classic wooden benches as we know them took their shape (Ill. 5) and when cast iron 
furniture gained popularity, e.g. in the 1840s, cast iron works from Coalbrookdale in the 
Ironbridge Gorge in Shropshire, England, kept broadening their range of cast-iron furniture 
sets composed of benches, chairs, tables and other more and more elaborate additions (Ill. 6). 
Among some noteworthy designs are those of armchairs and benches created by Karl Frie-
drich Schinkel between 1820 and 18255. Historically influenced in terms of aesthetics, yet 
exceptionally elegant, delicate and lightweight both optically and physically, his creations are 
the beginning of design with its modern essence if still with older decorations.

Another interesting group of furniture is the folding chair with its anonymous prototype 
created in the 1850s6. Originally produced to be used as deckchairs on board ships, they soon 
gained popularity on land which continues to this day (Ill. 7).

Around the year 1900, the so-called Garden Chairs came into existence in Paris. Those 
durable, light, metal folding seats7 are now the furniture icon of the city. In 1934, a French-
man Xavier Pauchard designed the famous A56 chair8. The new technology of pressing sheet 
metal used by Pauchard enabled the new form and the surprising industrial look.

Today, almost all materials are used in the process of designing and manufacturing outdoor 
furniture. Alongside the more traditional materials, designers use concrete, glass and plastic 
complemented with modern technologies such as CNC machining and rapid prototyping.

Looking for examples of traditional technologies combined with almost primitive con-
cepts, we should mention a numerous group of modern furniture and designer objects which 
use nature and its fruits as a starting point. Kaspar Hamacher’s Die Baumbank or Ausgebran-
nt or Adrian Swinstead’s elegant yet very natural Sycamore Arch Bench are exceptionally 
interesting representatives of this group. Wood as the most natural material is also creatively 
used by David Trubridge from New Zealand. The structure of his seats is based on slats and 
pre-stressed ribs and it seems to be a perfect fit for the natural surroundings of a garden.

When it comes to Polish design, there is the classic Stołek Pieniek stool by the Malafor 
studio. It is a piece of a tree trunk given optical lightness by wrapping it in a stainless steel 
cover which reflects the surroundings and fitted with a handle to move the otherwise heavy 
object around. Stołek 1/2 designed by the Witamina D group is also an interesting project. 
Another traditional material – wicker – has been creatively used by Paweł Grunert for many 
years now. Some original experiments with wicker can also be found in the portfolio of Ro-
man Kurzawski – a Kraków-based designer.

A completely different approach to the choice of seemingly inadequate materials was ad-
opted by a Danish group of designers called Komplot Design, who created armchairs called 

4 M. Siewniak, A. Mitkowska, op. cit., p. 135
5 C. Fiell, P. Fiell, 1000 Chairs, op. cit., p. 27.
6 The Design Book, op. cit., p. 15.
7 Ibidem, p. 30.
8 C. Fiell, P. Fiell, 1000 Chairs, op. cit., p. 143.



243

Concrete Things. Seats were carved out of massive concrete blocks. A delicate engraving in 
the form of a grid makes them look almost delicate and serves a functional purpose of draining 
water off the seat. Using the idea of a negative mold, the designers created another outdoor seat 
by tracing the outline of the concrete prototype with steel rods and interlacing rods to form the 
seat. Such openwork structures have been known since Bertoia and Charles and Ray Eames and 
they are still successfully utilized in modern designs. Another good example of a modern take 
on a classic design is Tom Dixon’s synthetic Wire Chair or the works of the Lievore Altherr 
Molina group created as a set entitled Leaf9, perfectly matching a garden’s surroundings.

Another spectacular design entitled Long Liquid Bench was created by Ross Lovegrove 
from polished aluminium. This long aerodynamic form is hard to miss yet it merges with 
its surrounding thanks to its mirror-like properties. Quite a different attitude to designing 
metal furniture is represented by Daniel Libeskind in his Spirit House Chair made for the 
Royal Ontario Museum. This large geometrical solid body made of shiny metal dominates 
everything around. Frank Gehry presented another set of bold forms made of plastic in a se-
ries called Twist Cube. Interestingly enough, both designers drew from their experience in 
designing architectural forms. Gehry has taken it a step further and uses his characteristically 
twisted forms in his jewellery designs.

Plastic is very popular in furniture production, especially in the case of outdoor furniture. 
Being relatively cheap and durable, it gives the designer almost unlimited possibilities when 
it comes to form. One of the first plastic chairs – the Panton Chair designed by Verner Panton 
– clearly showcased the potential of this material. Today we are flooded by cheap “anony-
mous” plastic garden chairs and at the same time we can admire such interesting designs as 
Philippe Starck’s Master Chair or Vegetal by the Bouroullec brothers or Ross Lovegrove’s 
Supernatural Chair.

Another group of designers called Front Design uses technology not only to produce their 
forms but also to design them. Their furniture does not start as a 3D model, but it is kind of 
“drawn” in the space intended for it. A computer scans the movement of the designer’s pen, 
gives it some volume and registers a three-dimensional virtual model ready to be printed out. 
This is how the Front Design series entitled Sketch Furniture is made. The reception of the 
end product is purely individual but the technology and the possibilities it offers are both 
surprising and impressive!

The latest technologies allow designers to harness not only metal or plastic, but even such 
elements as water! Zaha Hadid’s Liquid Glacial Table is a great example of this (Ill. 8). Tech-
nology can conjure up the most amazing of forms. They are solid but they look like flowing 
water. Another fantastic design by this designer is a block of ice which takes the shape of 
a seat made of composites and Serac Bench – a beautiful sculpture-like form.

4. Summary

Modern designs seem to prove our innate biological need to be close to nature and to 
return to more basic functional solutions. This return to simple forms imitating nature known 
from times immemorial is very interesting indeed. It is visible not only in design but also in 
fine arts. It appears that the concise character of those pre-historic creations was not only a re-

9 C. Fiell, P. Fiell, Design Now!, op. cit., p. 27.
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sult of technological and material-related limitations but it also shows the creators’ in-depth 
and natural understanding of problems at the level of designing and creating. The less is more 
principle is ingrained in human nature.

In conclusion, the key elements in designing the furnishings of a historic garden are respect 
and humility in contact with nature. Following these criteria we can expect to arrive at a hum-
ble and harmonious end product, which accentuates the primary value of the garden in which 
a piece of furniture is purely functional and serves the purpose of contemplating nature. Such 
well-prioritised guidelines enable the designer to use a wide range of possibilities – starting 
with traditional elements by means of which we quote from the history of garden design all 
the way to using modern designs which represent the designer’s candour, awareness and even 
courage in his or her dealings with the investor with a more traditional sense of aesthetics. No 
matter which path the designer decides to choose, if he follows the above mentioned guidelines, 
he can produce a harmonious end product, which after all is the purpose of all creative activity.

Ill. 1. Lincoln Center Plaza, New York (photo by  
Ł. Sarnat 2014)

Il. 1. Lincoln Center Plaza, Nowy Jork (fot. Ł. Sarnat 
2014)

Ill. 2. Chelsea Highline, New York (photo by  
Ł. Sarnat 2014)

Il. 2. Chelsea Highline, Nowy Jork (fot. Ł. Sarnat 
2014)
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Ill. 3. Dieric Bouts, Madonna and Child on a grass 
bench, ca. 1470, courtesy of commons.wikimedia.
org (public domain)

Il. 3. Dieric Bouts, Madonna z dzieciątkiem na ła-
wie darniowej, ok. 1470, własność commons.wiki-
media.org (domena publiczna)

Ill. 4. François Boucher, Madame de Pompadour, 
1758, courtesy of commons.wikimedia.org (public 
domain)

Il. 4. François Boucher, Madame de Pompadour, 
1758, własność commons.wikimedia.org (domena 
publiczna)

Ill. 5. Wooden bench, Wallenstain Garden, 
Prague (photo by K. Łakomy 2012)

Il. 5. Ławka drewniana, Ogrody Wallenstaina, 
Praga (fot. K. Łakomy 2012)
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Ill. 6. Cast iron bench, courtesy of pixabay.com 
(public domain)

Il. 6. Ławka żeliwna, własność pixabay.com (dome-
na publiczna)

Ill. 7. Contemporary folding chairs, Royal Library, 
Copenhagen (photo by Ł. Sarnat 2007)

Il. 7. Współczesne składane krzesła, Biblioteka Kró-
lewska, Kopenhaga (fot. Ł. Sarnat 2007)

Ill. 8. Zaha Hadid, Liquid Glacial Table, photo 
by Jacopo Spilimbergo, source: www.flickr.com/
photos/eager/7300229262/

Il. 8. Zaha Hadid, Liquid Glacial Table, fot. Jacopo 
Spilimbergo, źródło: www.flickr.com/photos/eager/ 
7300229262/
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1. Wstęp

Szukając genezy mebla jako obiektu funkcjonalnego, dość szybko zwracamy uwagę 
na jego związki z naturą. Związki zarówno materiałowe, funkcjonalne, jak i w wielu przy-
padkach formalne. Otoczenie naszych przodków dostarczało im tworzywa, jak i inspiracji, 
a adaptowanie tego otoczenia do uświadamianych sobie potrzeb można uznać za początek 
projektowania. Człowiek, mocą swego intelektu, zrobił krok od natury w stronę świata kultu-
ry. Pień uczynił siedziskiem, kamień – blatem, garść liści – łożem. Tak zwany pieniek uznać 
należy za rodzaj pramebla, wczesny etap ewolucji od niemobilnego pnia powalonego bądź 
ściętego drzewa do lekkiego i wygodnego taboretu. Z tego powodu otoczenie natury jest 
niejako pierwotnym środowiskiem mebla. Ogród, natura ujarzmiona przez człowieka, dosto-
sowana do jego potrzeb, domaga się uzupełnienia funkcjonalnymi obiektami, które również 
wyszły spod ludzkiej ręki. Naturalnie adekwatna wydaje się organiczna forma korespondu-
jąca z otoczeniem, powtarzająca proces oswajania przyrody: tak jak pierwotna puszcza stała 
się ogrodem, tak kamienie i pnie stają się funkcjonalnymi meblami. Nie znaczy to jednak, że 
inne koncepcje nie pozwalają na udane realizacje.

2. Stan badań

Kwestia mebli w ogrodach zabytkowych dotychczas nie została kompleksowo przeba-
dana, usystematyzowana oraz opisana. Brak jest publikacji naukowych dotyczących tego 
zagadnienia, a niektóre jedynie pobieżnie omawiają ten problem. Niniejszy artykuł oparto 
zatem na dwóch grupach opracowań: dotyczących historii sztuki ogrodowej1 oraz publi-

1 M. Siewniak, A. Mitkowska, Tezaurus sztuki ogrodowej, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 
1997; Architektura ogrodowa – obiekty architektoniczne w kompozycjach ogrodów zabytkowych – 
historia i współczesność, (red.) A. Mitkowska, Z. Mirek, K. Hodor, Kraków 2007; L. Majdecki, Hi-
storia sztuki ogrodowej, T. 1-2, Warszawa 2010; T. Turner, European Gardens. History, philosophy 
and design, London – New York 2011; The Architecture of Western Gardens. A Design History from 
the Renaissance to the Present Day, (ed.) M. Mosser, G. Teyssot, Cambridge 1991.
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kacjach prezentujących historyczny i współczesny design2. Głównym źródłem informacji 
o opisywanym zagadnieniu w ujęciu historycznym stały się materiały ikonograficzne pre-
zentujące ujęcia perspektywiczne ogrodów, a także publikacje z XIX i XX w. – wzorniki 
mebli, poradniki o tematyce ogrodniczej3. Analizy oparto także na autorskim materiale ilu-
stracyjnym dokumentującym współczesny stan mebli ogrodowych w ogrodach zabytkowych 
w kraju i za granicą.

3. Opis badań

3.1. Geneza mebla

Podejmując rozważania lub aktywność projektową, należałoby się najpierw zastanowić 
nad charakterystyką omawianej przestrzeni, jej specyficznymi właściwościami, jak i progra-
mem funkcjonalnym, który należy wypełnić. Sytuacja mebla ogrodowego zbieżna jest ze 
środowiskiem, w jakim znajdują się wszystkie zewnętrzne meble użytku publicznego, jednak 
znaczna przewaga organicznego otoczenia, jak i zabytkowy kontekst o wyjątkowych walo-
rach estetycznych narzuca mu pewien wyjątkowy charakter.

Z tego powodu wymagamy od projektanta działającego w przestrzeni ogrodu zabytkowe-
go szczególnych kompetencji. Może on bazować na doświadczeniach z prac przy przestrze-
niach publicznych, zwłaszcza przestrzeniach zabytkowych, jednak nieodzowna może okazać 
się wiedza architekta wnętrz czy wręcz projektanta przestrzeni ekspozycyjnych i dizajnera – 
projektanta form przemysłowych/użytkowych. W aspekcie funkcjonalnym ogród zabytkowy 
narzuca określony program, który należy wypełnić, dobierając odpowiednie typy wyposaże-
nia (il. 1). Kluczowy jest profil zwiedzającego, poczynając m.in. od określenia jego wieku, 
wiedzy, celu, czasu i długości wizyty, a kończąc np. na tle kulturowym. Niezmiernie istotne 
jest również określenie zasad panujących na omawianej przestrzeni (np. możliwość ruchu 
rowerowego, wprowadzania zwierząt itp.). Poza oczywistymi cechami użytkowymi, takimi 
jak ergonomia i trwałość, czy założeniami funkcjonalnymi, wyjątkowo ważne wydaje się tu 
dopasowanie czy nawet podporządkowanie mebli otoczeniu. Choć kontemplowanie ogrodu 
w pozycji siedzącej jest bezapelacyjnie przyjemne, to jednak sam ogród jest tu pierwszopla-
nową wartością, a siedzisko tylko uzupełnieniem… I tak dochodzimy do aspektu formalnego 
– kształtu, wyglądu obiektu.

3.2. Zarys koncepcji uzupełniania przestrzeni elementami wyposażenia

Wszystkie sztuki projektowe sprowadzają się do możliwie doskonałego zrównoważe-
nia witruwiańskiej triady: funkcji, formy i konstrukcji. Nie inaczej jest w przypadku mebli 
– po rozwiązaniu problemów funkcjonalnych i konstrukcyjnych projektant, poruszając się 
w granicach wyznaczonych tymi dwoma kryteriami, nadaje obiektowi kształt – formę, która 
określi jego charakter. Stosując kryterium formalne, meble możemy podzielić na organiczne 
i geometryczne, choć podział ten zawsze opierał się będzie na wyjątkowo płynnej granicy. 
Bazując na wcześniejszych rozważaniach o genezie mebli, konsekwentny wydaje się wybór 

2 Ch. Van Uffelen, Street Furniture, Braun Publishing, 2010; C. Fiell, P. Fiell, 1000 Chairs, Taschen, 
2005; C. Fiell, P. Fiell, Design Now!, Taschen, 2007; The Design Book, Phaidon, 2013.

3 M.in. W.S. Rogers, Garden planning, 1910; J.C. Loudon, The Villa Gardener…, London 1850.
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form organicznych, postępowanie zgodne z zasadą budowy harmonijnej całości z analogicz-
nych elementów (il. 2). Jednak równie ciekawe wydaje się skomponowanie przestrzeni na 
zasadzie kontrastu. Zestawienie geometrycznych brył z miękką tkanką ogrodu daje szansę na 
podkreślenie charakteru zarówno otoczenia, jak i wyposażenia.

Poza kształtem ogromne znaczenie w odbiorze formy ma kolor. W tym przypadku nieco 
komplikuje się stosowanie wyżej opisanych zasad. Kolory stonowane, wtopione w letnie 
otoczenie będą intensywnie odcinać się np. jesienią. Jednoczesna analogia i kontrast wydają 
się nieuniknione. Tę zmienność otoczenia należy wziąć pod uwagę, przewidzieć i zaplano-
wać uzyskany efekt. Pewnym kompromisem wydają się meble o delikatnej konstrukcji szkie-
letowej bądź mocno ażurowe. Coraz częściej pojawiają się też obiekty zgoła przeźroczyste 
– takie, które jak duch pozwalają przez siebie przenikać otoczeniu.

Nie mniejsze znaczenie ma materiał, a właściwie materiał i technologia, która go kształ-
tuje. W początkach historii meblarstwa ogrodowego wyjątkowo wyraźnie zapisały się ka-
mień, metal i drewno, a współcześnie dysponujemy całą paletą materiałów i możliwości kre-
owania formy. Klasyczne rozwiązania nadal jednak cieszą się popularnością, a kreatywność 
projektantów wydobywa z nich coraz to nowsze rozwiązania.

3.3. Przegląd wybranych rozwiązań

Meble „udomowione” przez wieki nie mogły się doczekać wersji przeznaczonych do 
stosowania na zewnątrz. Pojawiają się wprawdzie w starożytności i renesansie siedziska 
kamienne, a w średniowieczu ławy darniowe (il. 3), jednak główny nurt to korzystanie 
z domowych mebli lub adaptacja otoczenia (il. 4). Wynikało to zapewne zarówno z moż-
liwości technologicznych, jak i potrzeb funkcjonalnych – dopiero po upowszechnieniu 
parków krajobrazowych w XVIII i XIX w. wzrasta atrakcyjność dłuższego, grupowego 
pobytu w plenerze4.

Obiekty użytkowe, projektowane z myślą o ogrodach lub szerzej – użytku na zewnątrz, 
pojawiają się na początku XIX w. wraz z rewolucją przemysłową i rozwojem miejskich 
ogrodów i parków. Klasyczne drewniane ławki przyjmują kształty popularne do dziś (il. 5), 
a odlewnie żeliwa, np. w latach 40. XIX w. Coalbrookdale w Ironbridge, Shropshire, w An-
glii, proponują zestawy żeliwnych mebli: ławek, krzeseł, stołów, w coraz szerszej i bardziej 
wymyślnej ofercie (il. 6). Uwagę zwracają projekty foteli i ławek architekta Karla Fridricha 
Schikla z lat 1820-18255. Odwołujące się do historyzującej estetyki, ale wyjątkowo eleganc-
kie, delikatne, lekkie optycznie, jak i fizycznie, stanowią przykład początków dizajnu, jesz-
cze ubranego w dekoracje, ale już podążającego za istotą wzornictwa we współczesnym 
rozumieniu.

Ciekawą grupę stanowią krzesła składane ze swoim anonimowym pierwowzorem z lat 
50. XIX w.6 Projektowane jako leżaki na pokładach statków, szybko zyskały trwającą do dziś 
popularność na lądzie (il. 7).

Około 1900 r. pojawiają się w Paryżu Garden Chairs – trwałe, lekkie, składane siedziska 
o metalowej konstrukcji7, obecnie niemal meblarska ikona miasta. W 1934 r., również we 

4 M. Siewniak, A. Mitkowska, op. cit., s. 135.
5 C. Fiell, P. Fiell, 1000 Chairs, op. cit., s. 27.
6 The Design Book, op. cit., s. 15.
7 Ibidem, s. 30.
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Francji, Xavier Pauchrd projektuje krzesło A568. Użyta technologia tłoczenia blachy daje 
nową formę i zaskakuje przemysłową estetyką.

Współcześnie niemal wszystkie materiały wykorzystuje się w procesie projektowym 
i produkcyjnym mebli zewnętrznych. Poza tradycyjnymi pojawiają się np. beton, szkło, two-
rzywa sztuczne, uzupełnione nowoczesnymi technologiami, takimi jak obróbka cnc czy ra-
pid prototyping.

Odwołując się do przykładów tradycyjnych technologii i niemal pierwotnych idei, należy 
przywołać całą grupę współczesnych mebli i dizajnerskich obiektów, dla których materia-
łem wyjściowym jest natura i jej owoce – samorodki. Bardzo interesująco prezentują się tu 
projekty Kaspara Hamacher Die Baumbank czy Ausgebrannt oraz niesamowicie elegancka 
i jednocześnie naturalna ławka The Sycamore Arch Bench Adriana Swinstead. Naturalny 
materiał – drewno – w oryginalny, twórczy sposób wykorzystuje nowozelandzki projektant 
David Trubridge. Konstrukcje siedziska oparte na żebrach i sprężonych listwach, które wy-
dają się doskonale pasować do naturalnego otoczenia.

Niemal klasyką naszego rodzimego dizajnu jest już Stołek Pieniek studia Malafor – pień, 
któremu dodano optycznej lekkości, owijając nierdzewną, lustrzaną blachą, która odbija oto-
czenie, oraz uzupełniając uchwytem, ułatwiającym przesuwanie ciężkiego obiektu. Interesu-
jący jest również Stołek 1/2 – projekt grupy Witamina D. Inny tradycyjny materiał – wiklinę, 
od lat w sposób twórczy wykorzystuje Paweł Grunert, a oryginalne eksperymenty z tym 
materiałem ma na swoim koncie krakowski projektant Roman Kurzawski.

Z innego, wydawałoby się nieadekwatnego materiału skorzystali projektanci nieist-
niejącej już duńskiej grupy projektowej Komplot Design, tworząc fotele Concrete Things. 
W potężnych blokach betonu wyciśnięto niecki siedziska. Uzupełnienie rysunkiem siatki 
dodaje subtelności i jednocześnie funkcjonalności – odprowadza wodę. Wykorzystując zasa-
dę negatywu, projektanci otrzymali kolejną propozycję – linearny obrys bryły z siatkowym 
siedziskiem, wykonany z prętów stalowych. Taki ażurowy sposób kształtowania obiektów 
meblarskich znany jest już od czasów Bertoi i Eamsów, będąc nadal z powodzeniem stoso-
wany i popularny. Współczesną wersją klasyki może być np. syntetyczne Wire Chair Toma 
Dixona czy zestaw Leaf grupy Lievore Altherr Molina9, doskonale wpisujący się w ogrodo-
we otoczenie.

Spektakularny obiekt z polerowanego aluminium zaprojektował Ross Lovegrove – Long 
Liquid Bench. Długa opływowa forma nie może zostać niezważona, a jednocześnie dzięki lu-
strzanej powierzchni wtapia się w otoczenie. Inne podejście do projektowania mebli z metalu 
zaprezentował Daniel Libeskind w meblu Spirit House Chair, wykonanym dla Royal Ontario 
Museum. Masywna, geometryczna bryła błyszczącego metalu dominuje w przestrzeni. Rów-
nie mocne formy proponuje Frang Ghery w serii mebli Twist Cube z tworzywa sztucznego. 
Co ciekawe, obaj projektanci w projektach mebli sięgnęli po język form wykreowanych 
i sprawdzonych w swoich projektach architektonicznych. Gehry idzie nawet o krok dalej 
i charakterystyczne skręcone bryły wykorzystuje w autorskich projektach biżuterii.

Tworzywa sztuczne są bardzo popularne w produkcji mebli, zwłaszcza tych zewnętrz-
nych. Stosunkowo tanie i trwałe dają projektantom ogromne możliwości kreowania formy. 
Już jedno z pierwszych krzeseł z tworzywa sztucznego – Panton Chair Vernera Pantona 
– jasno pokazało potencjał drzemiący w tym materiale. Współcześnie zalewają nas tanie, 

8 C. Fiell, P. Fiell, 1000 Chairs…, op. cit., s. 143.
9 Ibidem, s. 27.
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„bezimienne” plastikowe krzesła ogrodowe, a jednocześnie powstają tak interesujące pro-
jekty jak Master Chair Philippe Starcka, Vegetal braci Bouroullec czy Supernatural Chair 
Rossa Lovegrove.

Grupa projektowa Front Design wykorzystała technologię nie tylko do wytwarzania za-
projektowanej formy, ale również do formy kreowania. Mebel nie powstał w wyniku trady-
cyjnej budowy wirtualnego obiektu 3D, ale w wyniku „rysowania” jej bezpośrednio w prze-
strzeni realnej. Komputer sczytuje ruch rysika, nadaje mu grubość i zapisuje trójwymiarowy, 
gotowy do wydruku model wirtualny. Tak powstaje kolekcja Sketch Furniture. Zachwyt nad 
efektem to rzecz gustu, jednak możliwości nowych technologii zaskakują i budzą podziw!

Najnowsze technologie pozwalają projektantom okiełznać nie tylko metal czy tworzywa 
sztuczne, ale nawet takie żywioły jak woda! Świadczy o tym przykład projektu Liquid Gla-
cial Table Zahy Hadid (il. 8). Technologia czaruje i kreuje najbardziej niesamowite formy 
– trwałe, choć wyglądające jak przelewająca się ciecz. Kolejną fantazją autorki jest blok 
lodu, który przyjmuje funkcję siedziska wykonanego z kompozytów i postać Serac Bench – 
pięknej, niemal rzeźbiarskiej formy.

4. Podsumowanie

Współczesne przykłady świadczą o atawistycznej potrzebie kontaktu z naturą i powrotu 
do pierwotnych rozwiązań funkcjonalnych. Interesujący jest powrót do prostych, syntetycz-
nych form znanych z prehistorii. To powrót nie tylko na polu wzornictwa, ale również sztuk 
czystych. Wydaje się, że lapidarność pratwórców wynikała nie tylko z ograniczeń technolo-
giczno-materiałowych, ale przede wszystkim z bardzo dobrej, w pewien sposób naturalnej 
analizy problemów projektowych i twórczych. Zasada less is more leży w naturze człowieka.

Konkludując, kluczowe w przypadku wyposażania ogrodów zabytkowych są szacunek 
i pokora wobec przestrzeni. Kierując się takimi niewymiernymi kryteriami, możemy liczyć, 
iż otrzymamy stonowany, harmonijny efekt, w którym ogród będzie wartością pierwszo-
planową, a mebel elementem funkcjonalnym, służącym jej kontemplacji. Takie nadrzędne 
wytyczne otwierają przed projektantem całe spektrum możliwości, od sięgnięcia do tradycyj-
nych elementów, które będą cytatem z historii projektowania ogrodów, po najnowszy dizajn 
– wyraz szczerości i świadomości współczesnego wzornictwa, czasem odwagi w konfron-
tacji z inwestorem o tradycyjnym poczuciu estetyki. Niezależnie od decyzji projektowych, 
przy poszanowaniu wspomnianych priorytetów i wytycznych funkcjonalnych, możemy uzy-
skać harmonijną całość – cel każdej twórczej aktywności.
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A b s t r a c t

The city of Bielsko-Biała is characterised by a rich architectural substance from the late 19th and 
early 20th century, significantly influencing its current image. In parallel with the then emerging 
facilities that were associated mainly with industrial development, cultivated green areas were 
arranged. Despite plans from the end of the 19th century to create a system based on parks, inner 
lawns, residential gardens and a treed promenade along the river Biała, the present look of the 
cultivated greenery of Bielsko-Biała is of a mosaic character. Existing and functioning facili-
ties are at risk of many factors leading to their degradation at various grades. This dissertation 
focuses on the threats to the municipal parks of Bielsko from the end of the 19th century and 
early 20th century.
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Miasto Bielsko-Biała cechuje bogata substancja architektoniczna z przełomu XIX i XX w., 
silnie wpływająca na jego obecny wizerunek. Równolegle z powstającymi wówczas obiek-
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1. Introduction

On 1 January 1951 Bielsko and Biała were joined as one city. Before that date the cities 
separated by the river Biała were developing thanks to growing industrial manufactures, es-
pecially dynamic in the late 19th and early 20th century, as well as to Central European trade1. 
In terms of economy the leader was Bielsko, situated on the western side of the river Biała. 
Nevertheless both cities can boast of a rich architectural substance dating from the 19th and 
20th century, which is strongly distinguishable from the existing urban structure2.

Ill. 1. The panorama of Bielsko-Biała from ca. 19103

Il. 1. Panorama Bielska-Białej z ok. 1910 r.

In 1899 Max Fabiani, a Viennese architect and urban planner, created a plan of the 
city regulation. The document was the authorities’ response to the growing need to put in 
order the building developments of the rapidly expanding Bielsko. It also dealt with the 
preservation of historic substance, as well as a better connection to Biała4. Fabiani also 
included in the plan issues concerning greenery by designing new parks and inner lawns, 
including the treed promenade along the river Biała. He also designated areas of villas 
with garden establishments5. The majority of the plan could not be carried out, mostly 
due to economic reasons, and the present look of cultivated greenery of Bielsko-Biała is 
of a mosaic character.

Records from Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Bielska-Białej [A study of the conditions and directions of spatial land management of 
Bielsko-Biała] underlines the importance of cultivated greenery. The cultural, natural and 

1 The city of Bielsko-Biała is located in the south-west part of Poland, in the southern part of the 
Silesian voivodeship, at the foot of Beskid Śląski and Mały, by the river Biała. From: Aktualizacja 
programu ochrony środowiska w mieście Bielsku-Białej do roku 2016 z perspektywą na lata 2017- 
-2020 (http://www.bielsko-biala.pl/strona-80-program_ochrony_srodowiska_ miasta.html – access: 
20.02.2015), p. 19.

2 This situation concerns also other cities of Silesia Superior. After: E. Chojecka, Miasto jako dzieło 
sztuki. Architektura i urbanistyka Bielska-Białej do 1939 roku, Bielsko-Biała 1994, p. 10.

3 Illustration acquired from the archives of the Bielsko-Biała Museum, 2011.
4 E. Janoszek, Architektura przemysłowa Bielska i Białej w latach 1806-1939, Bielsko-Biała 2008, 

pp. 115-125.
5 E. Chojecka, op. cit., p. 80.



255

scenic values presented by it aim at increasing the touristic and leisure appeal of the city6. 
Moreover, in accordance with the definition of the term “historic monument”, according to 
the Old Monuments Law, it is necessary to emphasise the historical, artistic and scientific 
value of historic greenery, bearing witness to the past times7. Notwithstanding, it is still at 
risk of degradation8.

This dissertation presents the threats to Bielsko-Biała’s municipal parks. Most of them are 
subject to influence of negative phenomena in the natural environment of the city. These phe-
nomena include: air pollution and noise – mostly in the city centre – problems emerging from 
a big part of sources of “low-stack emission” in heating buildings and tap water, pollution of 
rivers, soil and surface water9. Specific examples of parks, however, present a different range 
of threats to historic arrangements of greenery.

2. Dangers to municipal parks

Historic parks of Bielsko-Biała vary in terms of area, state of preservation, esthetic and 
functional values10.

One of the problems concerning this group of historic facilities are errors made in the 
process of renovating a particular facility, which could deprive it of its historic character and 
look.

An example of the above is the successively deteriorating Juliusz Słowacki Park’s re-
generation carried out in the third quarter of 201211. The park, situated in the centre of 
the city, was established in 1896. Despite its clear composition, many elements important 
from users’ perspective, especially street furniture, underwent degradation. Regeneration 
of such valuable facilities should involve choosing proper materials, maintenance of green-
ery and accentuating the spirit of the area – genius loci. Despite high costs of the works, 
they were critically assessed both by the residents and some council members. Among 
performance errors there were inaccurately conducted ground slopes, non leveled benches, 
badly made surfaces, unevenly laid out garbage bins, lack of organisation of greenery12. 
Moreover, the new plan reduced green areas for the sake of wide cobbled alleyways and 
introduced modern solutions (i.e. fountains, lanterns), whose esthetics does not correspond 
to the history of the area.

6 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej, część 1, stan 
miasta i uwarunkowania rozwoju, załącznik nr 1 do uchwały nr XIX/487/2012 Rady Miejskiej 
w Bielsku-Białej z dnia 29 maja 2012 roku, p. 29.

7 After: Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 162 poz. 
1568 z późn. zm.), rozdz. 1., art. 3., p.1. 

8 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej, część 2 , kie-
runki zagospodarowania przestrzennego miasta, załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/487/2012 Rady 
Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 maja 2012 roku, p. 17.

9 After: Studium uwarunkowań…, część 1…, op. cit., p. 21.
10  After: Szczegółowa waloryzacja przyrodnicza miasta Bielsko-Biała, (ed.) A. Rostasiński, Wydział 

Biologii i Ochrony Środowiska, Wydział Nauk o Ziemi, Katowice 1996, p. 66.
11 http://inwestycje.bielsko.info/19,60,0,1772,0,park-slowackiego-bedzie-jak-nowy,artykul,serwis. 

html – access: 17.09.2014.
12 http://www.bielsko.biala.pl/aktualnosci/24908/fatalna-rewitalizacja-parku-slowackiego – access: 

17.09.2014.
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Ill. 2. Juliusz Słowacki Park: a) print from ca. 191013, b) present state (photo by M. Sawicka 2014), 
c) main alley, abundant with garbage bins that are lacking in other parts of the facility (photo by  
M. Sawicka 2014), d) example of errors made in the surface (photo by M. Sawicka 2014)

Il. 2. Park Słowackiego: a) rycina z ok. 1910 r.14, b) stan obecny (fot. M. Sawicka 2014), c) widok 
głównej alei, zdominowanej przez śmietniki, których brakuje w niektórych częściach obiektu (fot.  
M. Sawicka 2014), d) przykład błędów w wykonanej nawierzchni (fot. M. Sawicka 2014)

Another example concerns problems connected with ownership changes. The “City Hall” 
Park, established in 1898 and arranged by Emil Chlupac, prince Sułkowski’s city gardener, 
is located on the eastern bank of the river Biała, within downtown buildings. Up until today 
it has functioned as a municipal park. The following have been preserved: its original bound-
aries, irregular arrangement of alleys, the footbridge, boulevard over the river Biała, and the 
ancient forest – already from the time of creating the park and the erratic boulder that the 
Museum in Biała received in 1908. The facility, being an important enclave of greenery in 
this part of the city, is prone to degradation from passing of time. It requires putting in order 
elements of street furniture, including lights, and a well-thought-over make-up of greenery15. 
Moreover, an area that for several dozen years has been part of the park, in 2001 became at 
risk of plans to locate an apartment building and parking lot there. That situation was the 

13 After: P. Kenig, W. Kominiak, Bielsko-Biała na dawnej pocztówce w czasach monarchii austro-wę-
gierskiej, Bielsko-Biała 2001, p. 78.

14 Za: P. Kenig, W. Kominiak, Bielsko-Biała na dawnej pocztówce w czasach monarchii austro-węgier-
skiej, Bielsko-Biała 2001, s. 78.

15 After: R. Stachańczyk, G. Stachańczyk, Ewidencja Parku „Ratuszowego” w Bielsku-Białej, Warsza-
wa 1998, passim.
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result of ownership issues that have not been sorted out. Despite the city authorities’ efforts 
to recover the plots and the outrage of the residents, the issue had to be settled by court16.

Ill. 3. City Hall Park: a) postcard from 190717, b) present state (photo by M. Sawicka 2014)

Il. 3. Park Ratuszowy: a) widokówka z 1907 r.18, b) stan obecny (fot. M. Sawicka 2014)

Another important issue is the management of tree stand. Its endangerment is particularly vis-
ible in the valley of the river Biała. Records from Studium about the valley stress its role in airing 
the city and benefits of creating a park string accompanying the river19. This vision is also in tune 
with Max Fabiani’s plans. Regulation of the river bed is an obstacle to continuing these plans. One 
of the negative results of activities connected with them is excessive clearance of trees.

This situation took place e.g. in the historic “Textile Workers’” Park (Park Włókniarzy), 
currently one of the biggest in Bielsko. It is an area with a rich history, which emphasises its 
rank in the city landscape. In artisans’ times, in this location, by the river Biała canvas – an im-
portant product for the city – was bleached20. Because of the origins of the area, before World 
War II it was called “Park on Blich” (from ‘blichowanie’ – bleaching). It dates back to the first 
half of 19th century. Before World War I there was an ice rink there. As for the typical park char-
acter, the place gradually gained it from 1895 onwards21. The original look of the promenade 
was preserved, as well as the shape and size. The facility plays an important recreational and 
ecological role, significant also to the purity of the river Biała. However, it requires preparing 
a plan for restoration including historic evolution of the layout and its preserved composition22. 
Despite the values presented above, the wall of trees along the river, protecting historic park 
alleys from a fat factory nearby, could not be secured.

16 http://bielskobiala.naszemiasto.pl/artykul/trwa-wojna-o-park-przy-bielskim-ratuszu,802254,art,  
t,id,tm.html – access: 02.09.2014.

17 After: M. Broda, W. Ćwikowski, Bielsko-Biała i okolice. Historia pocztówką pisana, Bielsko-Biała 
2002, p. 141.

18 Za: M. Broda, W. Ćwikowski, Bielsko-Biała i okolice. Historia pocztówką pisana, Bielsko-Biała 
2002, s. 141.

19 Studium uwarunkowań…, część 1…, op. cit., p. 66.
20 In the area of Bielsko canvas was produced up until the 18th century. In the 19th century artisan (ma-

nual) system of manufacture was modernised. After: E. Chojecka, op. cit., p. 19.
21 Information acquired thanks to J. Zachara, head of the Association „Olszówka”, 2014.
22 The area was limited to ca. 12 ares due to redevelopment of 1 Maja Street and the building of a new 

bridge on the northern side. After: R. Laszczak, Ewidencja Parku Włókniarzy, Bielsko-Biała, ul. Par-
tyzantów, gmina Bielsko-Biała powiat bielski, województwo śląskie, Pisarzowice 2013.
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Ill. 4. Textile Workers’ Park: a) photography from 190623, b) new ice pavilion from 1928 (photo by 
M. Sawicka 2014), c) historic alley planted with planes (photo by M. Sawicka 2014), d) view from 
inside the park onto fat factory (right side), in the background chimneys of heat and power station plant 
(photo by M. Sawicka 2014)

Il. 4. Park Włókniarzy: a) fotografia z 1906 r.24, b) nowy pawilon lodowy z 1928 r. (fot. M. Sawicka 
2014), c) historyczna aleja obsadzona platanami (fot. M. Sawicka 2014), d) widok z wnętrza parku 
w kierunku zakładów tłuszczowych (po prawej stronie), na dalszym planie kominy elektrociepłowni 
(fot. M. Sawicka 2014)

Moreover, the fact that residents are not interested in the functional role of the facility 
is another threat. Such situation can be caused by lack of proper infrastructure. The docu-
ment Strategia Rozwoju Bielska-Białej do 2020 roku25 [The strategy of Bielsko-Biała’s de-
velopment to 2020] enumerated as a weak point e.g. “insufficient number of cycle trails in 
urbanised areas of the city”, as well as “insufficient number and size of allocated trails for 
pedestrian traffic in the city centre and near recreation grounds”26. This factor concerns e.g. 
the Bystrzańska Street Park, which also requires restoration.

23 After: M. Broda, W. Ćwikowski, op. cit., p. 102.
24 Za: M. Broda, W. Ćwikowski, op. cit., s. 102.
25 Strategia Rozwoju Bielska-Białej do 2020 roku established 4 most important fields in the city’s de-

velopment: A) development of business, services and tourism, B) friendliness of the place of living 
and high quality of public spaces, C) High culture and development based on knowledge and skills, 
D) Development of Bielsko’s metropolitan area.

26 Studium uwarunkowań…, część 1…, op. cit., p. 14.
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4. Conclusions

Many of the aforementioned dangers have led to degradation of numerous valuable his-
toric facilities.

Among the main factors negatively affecting the state of preservation and functioning of 
historic municipal parks are: lack of proper restorative and regenerative actions, ownership 
issues not put in order, excessive clearance of trees, as well as devastation on the part of some 
users. Additionally, park facilities are endangered by lack of proper maintenance, losing view 
expositions, and problems connected with negative phenomena happening in natural envi-
ronment of the city, such as air and water pollution. Degradation is also the result of the 
society’s low awareness about the values of particular facilities. Therefore Bielsko-Biała, as 
a city aiming at developing its tourist and investment offer, and caring about the comfort of 
living, should take particular care of layouts of historic greenery that give testimony to its 
identity. Returning to Max Fabiani’s vision, particularly in the aspect of using the river Biała, 
may favorably influence the appeal of downtown. The river valley is also the main and most 
significant channel in the city airing system27.

Giving proper care to instances of historic greenery is an important issue putting in order 
the spatial structure of the city.
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L e g a l  r e f e r e n c e s

Aktualizacja programu ochrony środowiska w mieście Bielsku-Białej do roku 2016 z per-
spektywą na lata 2017-2020.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej, 
część 1 – studium „Stan miasta i uwarunkowania rozwoju”, Załącznik nr 1 do uchwały nr 
XIX/487/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 maja 2012 r.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej, 
część 2 – kierunki zagospodarowania przestrzennego miasta, załącznik nr 2 do uchwały 
nr XIX/487/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 maja 2012 r.
Szczegółowa waloryzacja przyrodnicza miasta Bielsko-Biała, (ed.) A. Rostasiński, Wydział 
Biologii i Ochrony Środowiska, Wydział Nauk o Ziemi, Katowice 1996.
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003, Nr 
162, poz. 1568 z późn. zm.).

1. Wstęp

1 stycznia 1951 r. Bielsko i Biała zostały połączone w jeden organizm miejski. Przed 
tą datą miasta podzielone rzeką Białą rozwijały się dzięki postępującej produkcji przemy-
słowej, dynamicznej zwłaszcza na przełomie XIX i XX w., oraz handlowi środkowoeuro-
pejskiemu1. Ekonomicznie przodowało Bielsko, zlokalizowane po zachodniej stronie rzeki 
Białej. Obydwa miasta posiadają jednak bogatą substancję architektoniczną z XIX i XX w., 
silnie odznaczającą się w istniejącej strukturze urbanistycznej2. Rozwojowi urbanistyczne-
mu towarzyszyło powstawanie licznych terenów zieleni urządzonej – parków, zieleńców, 
cmentarzy, ogrodów rezydencjonalnych.

W 1899 r. utworzony został plan regulacji miasta autorstwa wiedeńskiego architekta 
i urbanisty Maxa Fabianiego. Dokument stanowił odpowiedź władz na narastającą potrzebę 
uporządkowania zabudowy gwałtownie rozrastającego się Bielska. Uwzględniał też kwestie 
ochrony substancji zabytkowej, a także lepszego połączenia z Białą3. Fabiani ujął również 

1 Miasto Bielsko-Biała zlokalizowane jest w południowo-zachodniej części Polski, w południowej 
części województwa śląskiego, u podnóża Beskidu Śląskiego i Małego, nad rzeką Białą, [z:] Ak-
tualizacja programu ochrony środowiska w mieście Bielsku-Białej do roku 2016 z perspektywą na 
lata 2017-2020, http://www.bielsko-biala.pl/strona-80-program_ochrony_srodowiska_ miasta.html 
(dostęp: 20.02.2015), s. 19.

2 Sytuacja ta dotyczy również innych miast Górnego Śląska, [za:] E. Chojecka, Miasto jako dzieło 
sztuki Architektura i urbanistyka Bielska-Białej do 1939 roku, Bielsko-Biała 1994, s. 10.

3 E. Janoszek, Architektura przemysłowa Bielska i Białej w latach 1806-1939, Bielsko-Biała 2008, 
s. 115-125.
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w planie zagadnienia związane z zielenią, projektując nowe parki i zieleńce, w tym zadrze-
wioną promenadę wzdłuż rzeki Białej. Wyznaczył też strefy układów willowo-ogrodowych4. 
Większości planu nie udało się zrealizować, w głównej mierze ze względów ekonomicznych, 
a obecny kształt zieleni urządzonej Bielska-Białej odznacza się mozaikowym charakterem.

Zapisy znajdujące się w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Bielska-Białej podkreślają istotę zieleni urządzonej. Prezentowane przez nią 
wartości kulturowe, przyrodnicze i widokowe służą zwiększeniu atrakcyjności turystyczno-
-wypoczynkowej miasta5. Ponadto zgodnie z definicją określenia zabytek, według Ustawy 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, należy zaznaczyć wartość historyczną, arty-
styczną, a także naukową zieleni zabytkowej, stanowiącej świadectwo minionej epoki6. Po-
mimo tego wciąż narażona jest ona na degradację7.

Niniejsze rozważania ukazują zagrożenia dotyczące parków miejskich Bielska-Białej. 
Większość z nich poddana jest oddziaływaniu negatywnych zjawisk, występujących w śro-
dowisku przyrodniczym miasta. Zaliczają się do nich: zanieczyszczenie powietrza i hałas – 
przede wszystkim w śródmieściu, problemy wynikające z dużego udziału źródeł tzw. niskiej 
emisji w ogrzewaniu budynków i wody użytkowej, zanieczyszczenie rzek, gruntów i wód 
powierzchniowych8. Konkretne przykłady parków pokazują jednak wiele innych kwestii 
zagrażających historycznym układom zieleni.

2. Zagrożenia dotyczące parków miejskich

Zabytkowe parki Bielska-Białej różnią się pod względem powierzchni, stanu zachowa-
nia, walorów estetycznych oraz użytkowych9.

Wśród problemów dotyczących tej grupy obiektów zabytkowych wymienić należy kwe-
stię błędów popełnianych w trakcie przeprowadzania procesów odnowy obiektu, mogących 
pozbawiać go historycznego charakteru i kształtu.

Przykładem jest rewitalizacja niszczejącego z roku na rok Parku im. Juliusza Słowac-
kiego, wykonana w trzecim kwartale 2012 r.10 Park, zlokalizowany w centralnej części mia-
sta, założony został w 1896 r. Pomimo zachowanej czytelnej kompozycji degradacji ulegało 
wiele elementów istotnych z punktu widzenia użytkowników, zwłaszcza małej architektury. 
Rewitalizacja tak cennych obiektów powinna uwzględniać dobór odpowiednich materiałów, 
pielęgnację zieleni, zaakcentowanie ducha miejsca – genius loci. Pomimo wysokich kosztów 

4 E. Chojecka, op. cit., s. 80.
5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej, część 1 – 

stan miasta i uwarunkowania rozwoju, załącznik nr 1 do uchwały nr XIX/487/2012 Rady Miejskiej 
w Bielsku-Białej z dnia 29 maja 2012 r., s. 29.

6 Za: Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003, Nr 162, 
poz. 1568 z późn. zm.), rozdz. 1, art. 3, s. 1.

7 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej, część 2 – kie-
runki zagospodarowania przestrzennego miasta, załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/487/2012 Rady 
Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 maja 2012 r., s. 17.

8 Za: Studium uwarunkowań..., część 1…, op. cit., s. 21.
9 Za: Szczegółowa waloryzacja przyrodnicza miasta Bielsko-Biała, kier. tematu: A. Rostasiński, Wy-

dział Biologii i Ochrony Środowiska, Wydział Nauk o Ziemi, Katowice 1996, s. 66.
10 http://inwestycje.bielsko.info/19,60,0,1772,0,park-slowackiego-bedzie-jak-nowy,artykul,serwis.

html (dostęp: 17.09.2014).
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przeprowadzonych prac, zostały one zaopiniowane krytycznie zarówno przez mieszkańców, 
jak i niektórych radnych. Do błędów wykonawczych należały m.in. nieodpowiednio prze-
prowadzone spadki terenu, niewypoziomowane ławki, źle wykonane nawierzchnie, nierów-
nomiernie rozłożone kosze na śmieci, brak uporządkowania zieleni11. Ponadto nowy projekt 
spowodował zmniejszenie powierzchni zielonej na rzecz szerokich brukowanych alejek oraz 
wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań (m.in. fontann, latarni), których estetyka nie nawią-
zuje do historii miejsca.

Kolejny przykład dotyczy problemów związanych z przekształceniami własnościowymi. 
Park Ratuszowy, powstały w 1898 r., urządzony przez Emila Chlupaca – ogrodnika miejskiego 
księcia Sułkowskiego, został zlokalizowany na wschodnim brzegu rzeki Białej, w obrębie zabu-
dowy Śródmieścia. Do dnia dzisiejszego pełni funkcję parku miejskiego. Zachował początko-
we granice, nieregularny układ ścieżek, mostek, bulwar nad Białą, starodrzew jeszcze z okresu 
powstania parku oraz głaz narzutowy podarowany Muzeum w Białej w 1908 r. Obiekt, będący 
ważną enklawą zieleni w tej części miasta, narażony jest na degradację związaną z upływem 
lat. Wymaga uporządkowania elementów małej architektury, w tym oświetlenia, oraz prze-
myślanego uzupełnienia zieleni12. Ponadto obszar stanowiący od kilkudziesięciu lat część 
parku zagrożony został w 2001 r. planami usytuowania apartamentowca i parkingu. Sytuacja 
ta była wynikiem nieuporządkowanych kwestii własnościowych. Pomimo starań odzyskania 
działek przez władze miasta oraz oburzenia mieszkańców sprawa wymagała rozstrzygnięcia 
przez sąd13.

Kolejne ważne zagadnienie stanowi gospodarowanie drzewostanem. Widoczne jest jego 
zagrożenie, zwłaszcza w dolinie rzeki Białej. Zapisy na temat doliny znajdujące się w Stu-
dium podkreślają jej rolę w przewietrzaniu miasta i korzyści płynące ze stworzenia ciągu 
parkowego towarzyszącego rzece14. Jest to również wizja zgodna z planami Maxa Fabianie-
go. Przeszkodą w jej kontynuacji jest prowadzona od kilku lat regulacja koryta rzeki. Wśród 
negatywnych skutków działań z nią związanych wymienić należy nadmierną wycinkę drzew.

Sytuacja ta zaistniała m.in. w zabytkowym Parku Włókniarzy, obecnie jednym z naj-
większych na terenie Bielska. Jest to obszar o bogatej historii, co podkreśla jego rangę w kra-
jobrazie miejskim. W czasach rzemieślniczych w miejscu tym, nad brzegiem rzeki Białej, 
bielono (blichowano) płótno – ważny produkt dla miasta15. W związku z genezą obszaru, 
przed II wojną światową nazywany był on „Parkiem na Blichu”. Początki założenia sięga-
ją 1 połowy XIX w. Przed I wojną światową istniało tam lodowisko. Natomiast charakter 
typowo parkowy miejsce to zyskiwało stopniowo od 1895 r.16 Zachowany został początko-
wy wygląd promenady, a także prawie niezmieniony kształt i wielkość. Obiekt pełni ważną 
rolę rekreacyjną i ekologiczną, znaczącą również dla czystości rzeki Białej. Wymaga jed-

11 http://www.bielsko.biala.pl/aktualnosci/24908/fatalna-rewitalizacja-parku-slowackiego (dostęp: 
17.09.2014).

12 Za: R. Stachańczyk, G. Stachańczyk, Ewidencja Parku „Ratuszowego” w Bielsku-Białej, Warszawa 
1998, passim.

13 http://bielskobiala.naszemiasto.pl/artykul/trwa-wojna-o-park-przy-bielskim-ratuszu,802254,art, t,id, 
tm.html (dostęp: 02.09.2014).

14 Studium uwarunkowań…, część 1…, op. cit., s. 66.
15 Na obszarze Bielska płótno produkowano do XVIII w. W XIX w. rzemieślniczy (ręczny) system 

produkcji zmodernizowano. Za: E. Chojecka, op. cit., s. 19.
16 Informacje pozyskane dzięki uprzejmości Pana J. Zachary, prezesa Stowarzyszenia „Olszówka” 

(2014).
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nak opracowania projektu rewaloryzacji, uwzględniającego historyczną ewolucję założenia 
i jego zachowany układ kompozycyjny17. Pomimo przedstawionych powyżej walorów, nie 
udało się ochronić ściany drzew wzdłuż rzeki, osłaniającej historyczne aleje parkowe od 
zakładów tłuszczowych.

Ponadto zagrożeniem dla funkcji użytkowej parku jest brak zainteresowania mieszkań-
ców obiektem. Taka sytuacja może być spowodowana brakiem odpowiedniej infrastruktury. 
W dokumencie Strategia Rozwoju Bielska-Białej do 2020 roku18 jako słabą stronę wyszcze-
gólniono m.in. „niedostateczną liczbę ciągów rowerowych w obszarach zurbanizowanej czę-
ści miasta”, jak również „niedostateczną liczbę i wielkość wydzielonych ciągów dla ruchu 
pieszego w centrum i w okolicach terenów rekreacyjnych”19. Czynnik ten dotyczy m.in. par-
ku przy ul. Bystrzańskiej, wymagającego również rewitalizacji.

3. Wnioski

Wiele z wymienionych powyżej zagrożeń doprowadziło do degradacji cennych obiektów 
zabytkowych.

Do głównych czynników, oddziałujących negatywnie na stan zachowania oraz funkcjo-
nowanie historycznych parków miejskich, należą: brak odpowiednich działań rewaloryzacyj-
nych oraz rewitalizacyjnych, nieuporządkowane kwestie własnościowe, nadmierna wycinka 
drzew, jak również dewastacja ze strony niektórych użytkowników. Dodatkowo obiektom 
parkowym zagrażają: brak należytej opieki, zatracanie ekspozycji widokowych oraz pro-
blemy związane z negatywnymi zjawiskami zachodzącymi w środowisku przyrodniczym 
miasta, takimi jak zanieczyszczenie powietrza i wód. Degradacja jest także wynikiem niskiej 
świadomości społeczeństwa na temat wartości prezentowanych przez poszczególne obiekty. 
Dlatego też Bielsko-Biała, jako miasto starające się o rozwój swojej oferty turystycznej i in-
westycyjnej, a także dbające o komfort zamieszkania, powinno otoczyć szczególną opieką 
założenia zieleni zabytkowej, świadczące o jego tożsamości. Powrót do wizji Maxa Fabia-
niego, zwłaszcza w aspekcie wykorzystania walorów rzeki Białej, może korzystnie wpłynąć 
na podniesienie atrakcyjności śródmieścia. Dolina rzeki stanowi też główny i najważniejszy 
korytarz w systemie przewietrzania miasta20.

Otoczenie odpowiednią ochroną obiektów zieleni zabytkowej stanowi istotną kwestię 
porządkującą strukturę przestrzenną miasta.

17 Teren ograniczono o ok. 12 arów w związku z przebudową ul. 1 Maja i budową nowego mostu od 
strony północnej. Za: R. Laszczak, Ewidencja Parku Włókniarzy, Bielsko-Biała, ul. Partyzantów, 
gmina Bielsko-Biała powiat bielski, województwo śląskie, Pisarzowice 2013.

18 Strategia Rozwoju Bielska-Białej do 2020 roku, uchwalona Uchwałą nr LIX/1851/2006 Rady Miej-
skiej w Bielsku-Białej z dnia 13 czerwca 2006 r. Ustalono w niej 4 następujące priorytetowe dziedzi-
ny rozwoju miasta: A. Rozwój przedsiębiorczości, usług i turystyki; B. Przyjazność miejsca zamiesz-
kania i wysoka jakość przestrzeni publicznych; C. Kultura wysoka oraz rozwój oparty na wiedzy 
i umiejętnościach; D. Rozwój bielskiego obszaru metropolitalnego.

19 Studium uwarunkowań…, część 1…, op. cit., s. 14.
20 Ważnym zadaniem jest dążenie do przywrócenia naturalnego charakteru koryta rzeki Białej, która 

przez m.in. centralne położenie na mapie miasta jest jedną z istotnych i niezaprzeczalnych jego „wi-
zytówek”. Prowadzenie wszelkiego rodzaju działań wpływających na charakter miasta, czyli jego 
krajobraz, powinno kierować się perspektywą trwałego i zrównoważonego rozwoju. Za: Ibidem, 
s. 65-66.





* Prof. PhD. Eng. Marek Siewniak, Dendrological Center Pawłowice, European Arboricultural Coun-
cil; MSc. Eng. Arch. Anna Tarnawska, The Fryderyk Chopin Institute.

MAREK SIEWNIAK, ANNA TARNAWSKA*

IDENTIFIED THREATS TO HISTORICAL GREENERY  
AND METHODS TO COUNTERACT THEIR EFFECTS ON 

THE PARK IN ŻELAZOWA WOLA

ZIDENTYFIKOWANE ZAGROŻENIA ZIELENI 
ZABYTKOWEJ ORAZ SPOSOBY PRZECIWDZIAŁANIA 

ICH SKUTKOM NA PRZYKŁADZIE PARKU 
W ŻELAZOWEJ WOLI

A b s t r a c t

This paper presents examples of the risks identified in relation to the historical greenery and 
program of rescue – repair treatments used for endangered trees and the effects of its imple-
mentation.

Keywords: hazard of historical green, recovery plan, the risk to people and property, historical 
parks and gardens

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

W artykule przedstawiono przykłady zidentyfikowanych zagrożeń w stosunku do zieleni za-
bytkowej oraz program ratunkowo-naprawczy, zastosowany dla zagrożonego zabytku i efekty 
jego wdrażania.

Słowa kluczowe: zagrożenia zieleni zabytkowej, plan naprawczy, zagrożenia dla ludzi i mienia, 
ogrody i parki zabytkowe

TECHNICAL TRANSACTIONS
ARCHITECTURE

5-A/2015

CZASOPISMO TECHNICZNE
ARCHITEKTURA



266

1. Characteristics of the situation

Two years after the completion of the renewal works carried out in 2010 in the Park in 
Żelazowa Wola were it was noticed that the state of the health of many trees was considerably 
reduced and in the following years the trees began to die out. On the basis of a series of soil 
outcrops and testing it was established that the cause of dieback and the weakening condition 
of the trees in the park was due to the replenishment of the layer of impermeable clay and loam.

During the renewal works vast areas of the park were covered with a layer of clay and loam. 
The thickness differed from 5 to 30 cm. Depending on the thickness of the replenished layer 
trees reacted more or less strongly. In some areas of the Park we observed only increased dying 
of twigs and branches or reduction in the leaf size. But in other places, group of trees began to 
die. Currently looking at the intensity of dying we can easily predict the thickness of the layer. 
However, different reaction times of the trees caused that in some areas the problem was detect-
ed later than in areas with high tree loss. The location of trees dying in the course of research 
and observations showed more and more convergence to the replenished parts.

In addition, underground space of beds with perennial plants was separated by aluminum 
strips with a width (depth) of 20 cm. During the installation of the strips to the depth of 30 cm 
some roots of the trees were chopped off.

Also in the first year after the irrigation system was installed, during the warranty period, 
the contractor could not prevail over his faults. The lack of proper modulation of specific ar-
eas, a very large number of faults, and slowness in removing emerging problems by the con-
tractor contributed in some places to flooding vegetation (these regions were later drained), 
while in other places there was complete water scarcity.

2. Identifying threats

It should be pointed out that the risk to the historic tree stand was difficult to identify 
due to the staggered nature of harm and the complexity of symptoms. The problem became 
even greater when on top of the flawed substrate layer new attractive lawns were created. 
The reaction of trees from underground works can manifest itself slowly and can spread over 
several seasons. During that time the contractor’s responsibility usually comes to an end and 

Ill. 1-3. The replenished clay and loam layer of different thickness together with the new laid lawn 
exclude completely all soil processes

Il. 1-3. Różna miąższość nawiezionej warstwy i założony nowy trawnik całkowicie wykluczają wszyst-
kie procesy glebowe
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no one can associate the cause and effect. In addition, we should remember that managers of 
historic parks and gardens are rarely horticultural educated personnel. Most often they are 
rather museologists because these objects are most often accompanied by some architecture.

Of course, at this point there is a vast discussion around the quality of supervising the 
work being performed, which can also be considered as one of the hazards to the historical 
substance. Starting from the control of the quality of the project, the proposed technique 
regulations, securing or the materials used to the oversight of each stage of the work. A me-
ticulous approach to supervision would eliminate in many cases expenditure that needs to be 
done to minimize the post-investment losses and hazards.

3. Protection and preservation of historical value

The growing season of 2013 brought a diagnosis of the problem and the creation of a res-
cue plan for repairing the tree stand in the Park. The plan consisted of several complementary 
components, so as to improve the soil and air conditions for the roots of the suffering trees as 
soon as possible. The first step was a partial removal of a harmful layer within the drip line. 
It was decided that, due to the new regeneration root system which we wanted to provoke, 
we divided the operation into three phases in subsequent vegetation seasons. In the first year 
the layer of clay and loam was totally removed from star-shaped sections within the drip line 
which covered 30% of the surface.

The Park currently has about 400 old trees. In the first year after the restoration sixty dead 
trees were removed. Appearing with varying intensity lesions have been reported on half of 
the remaining trees, which is connected with the fact that the impermeable layers have been 
spread out on about half of the park surface. The rescue program presented below includes 
about 150 trees. These trees have varying signs of damage. Initially, the crowns were sparse, 
the leaves were smaller. Consequently, wider and wider crown parts were dying. Usually 
under these circumstances it was due the death of the roots.

Ill. 4. The first stage of removing of the new 
layer

Il. 4. Pierwszy etap zdejmowania nawiezionej 
warstwy

Ill. 5. The second stage of removing of the new 
layer

Il. 5. Drugi etap zdejmowania nawiezionej 
warstwy



268

Currently, in the second season of the remedial plan the second part of the impermeable 
layer is being removed. In 2015 the last part of the defective coverage should be removed.

The second element of the repair and rescue plan in the first year of the intervention was 
creating within the “rays” small aeration wells filled with expanded clay. Depending on the 
size of the tree and the range of the drip line, the number of wells per tree ranged from six 
to seventeen.

The third element of the rescue plan was aerating the root zone of trees. We designed 
and manufactured a special device for the purpose of aerating the soil around the trees. The 
prototype of the device combined with a compressor was built. Until the end of 2013 it had 
been used very intensively. Then in 2014, they modernized it and made another two devices 
that currently operate simultaneously during subsequent cycles of treatment.

Ill. 6. Small aeration wells in the „rays”

Il. 6. Studzienki napowietrzające w promykach

Ill. 7. Device for soil aeration

Il. 7. Urządzenie napowietrzające glebę

To control the effectiveness of the treatment, measurements are made regarding the com-
position of the soil air. Before and after the cycle of treatment the concentrations of oxygen, 
carbon dioxide, methane and hydrogen sulfide were measured. For this purpose, a measuring 
device was purchased, which again was adapted and armed with the appropriate components 
and software to the specific needs of the Park. The manufacturer tested the device in the 
Park and calibrated the equipment. The measurements showed widespread excess of carbon 
dioxide and reduced content of oxygen. In some cases hydrogen sulfide and methane were 
found in soil air.

The next element in the fight for the preservation of trees and the Park was to assess the 
health and statics of trees. Due to the poor health of trees and varied reaction of different 
species to ground-seal and the suffocation of roots, we faced the danger of some trees losing 
their stability. We observed the development of young roots only in the top layer of the lawn, 
above the layer of clay and silt. The thick, original roots below the impermeable layer were 
dying. There was a problem, trees which seemed physiologically healthy, but with decreasing 
static. After the renovation work new threats to the Park guests emerged. It was necessary 
to analyze the state of trees in terms of health and statics. The assessment of each tree was 
carried out with a special test with 102 features. Measuring the tree statics was made by using 
a pulling test, with a tensometric, non-invasive method Elasto-Inklino. As a result of several 
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months of detailed research, repeated and verified in both 2013 and 2014 that a number of 
trees, not revealing specific lesions, constitute a danger to people and property. The ground 
stability of the trees affected by the new clay layer decreased dramatically.

4. Response of the trees to rescue efforts

In parallel with the rescue works within the soil, tree care works began in crowns. In the 
growing season 2014 there was observed a gradual decrease in the secretion of dead wood. 
In July 2013 we designated 137 trees to dead wooding, and care was carried out in the spring 
of 2013 on a few dozen trees. A year later, in July 2014 the next 50 trees were designated for 
treatment. It was also observed that many trees around which the rescue work was carried out 

Ill. 8. Gas analyzer

Il. 8. Urządzenie do pomiaru gazów

Ill. 9. Thick and medium roots of Phellodendron 
amurense are dead; the regeneration of young 
roots, 2014

Il. 9. Martwe grube i średnie korzenie korkowca 
amurskiego i regeneracja nowych korzonków, 
2014

Ill. 10. Medium roots of Tilia platyphyllos are 
dead. The intensive regeneration of young 
roots, 2014

Il. 10. Martwe średnie korzenie lipy szeroko-
listnej i regeneracja nowych korzonków, 2014
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developed their yearly leaves in nearly normal size. In the previous year the same trees had 
smaller leaves or less of them. The size of the leaves, foliage density, the percentage of dead 
wood were core indicators for the assessment of the situation. These indicators were system-
atically recorded in the tables indicating changes in the health status of trees. The values of 
the indicators are confronted with the results of measurements of air composition of the soil 
and the intensity of emergency treatments.

From the observations made it can be seen that in areas with a thinner layer of replen-
ished clay earth masses, trees in previous seasons showed a significant deterioration of the 
indicators used. After removing 1/3 of the layer within the drip line, the performance of cy-
clic aeration and making the aeration wells filled with extended clay, the indicators showed 
improvement and reached 70-80% of normal values.

Ill. 11. Regeneration of roots within the rays

Il. 11. Regeneracja nowych korzonków w promie-
niach napowietrzających

It should be noted that the trees reacted spontaneously to the rescue treatments. In areas 
where the impermeable layer was removed, rapidly appeared new, healthy roots. They are 
the cause of such large changes in the condition of the plants. The growth of new roots in 
areas deprived of impermeable layer was examined. Only in two cases did trees not develop 
new roots in air-cured spaces. The phenomenon of regeneration is very encouraging. The 
conclusion is that leaving the impermeable layer for the next growing season or even longer 
would be fatal for the trees.

5. Conclusions

In spite of such promising results we still have to take into account the necessity of further 
removals of trees which die or are hazardous. However, the dying process was stopped. It is 
necessary to continue the work in the next seasons and re-examine possible threats. To avoid 
any problems and risks, the state of the trees should also be continuously monitored.

Completion of the renewal works should be for the managers of historic park a starting 
point to assess its impact on the biological structures. A failure of this step may lead to ir-
reparable consequences. It is obvious that the proper supervising during the whole process 
of the investment can help to avoid or minimize all kind of losses and disorders in the park.

The matter of paramount importance is that damaged trees may pose a serious hazard 
to human life and property, which the manager of historic gardens may not be aware of. 
Threats can occur undetected in many cases and their consequences can be tragic. Therefore, 
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it appears advisable to sensitize the managers of historic gardens with old veteran trees to the 
need of assessing the impact of the investment on the condition of the natural components of 
the monument, after the completion of the work.

As a result of similar investments a number of Polish historic parks and gardens are suf-
fering and are constantly diminishing.

Photographs: M. Siewniak and A. Tarnawska

1. Wstęp

Charakterystyka sytuacji

Dwa lata po zakończeniu prac rewaloryzacyjnych, przeprowadzanych w 2010 r. w Parku, 
zauważono, iż stan zdrowotny wielu drzew ulega znacznemu pogorszeniu, z upływem cza-
su drzewa zamierały. Wykonano wiele odkrywek i badań glebowych, na których podstawie 
ustalono, że przyczyną zamierania i osłabienia kondycji drzew w Parku było nawiezienie 
podczas rewaloryzacji nieprzepuszczalnego podłoża.

Podczas prac rewaloryzacyjnych w rozległych rejonach Parku na glebę macierzystą na-
łożono nieprzepuszczalną warstwę utworów pyłowych oraz mułów rzecznych o różnych 
miąższościach. W zależności od grubości naniesionych pokładów, drzewa zareagowały 
mocniej lub słabiej. W pewnych obszarach Parku odnotowano jedynie zwiększony udział 
suszu w koronach drzew bądź zredukowanie blaszek liściowych bez udziału suszu. W innych 
miejscach drzewa grupowo zamierały. Obecnie po tych reakcjach możemy wprost wniosko-
wać o przedziałach grubości nawiezionych warstw. Różna reakcja drzew spowodowała, że 
w niektórych rejonach problem wykryto później niż w rejonach o wysokiej letalności starych 
egzemplarzy. Lokalizacja drzew obumierających w trakcie prowadzenia badań i obserwacji 
coraz bardziej wykazywała zbieżność z rejonami przysypanymi.

Ponadto przestrzeń podziemna rabat bylinowych została wydzielona pasami wykona-
nymi z blach aluminiowych o szerokości (głębokości) 20 cm. Podczas instalacji blach na 
głębokości do 30 cm w niektórych miejscach odrąbywano korzenie drzew, nieraz grube, 
strukturalne.

Również w pierwszym roku po wykonaniu systemu nawadniającego, w okresie gwaran-
cyjnym, wykonawca nie potrafił zapanować nad jego usterkami. Brak odpowiedniego wy-
sterowania poszczególnych rejonów, bardzo duża ilość usterek oraz opieszałość w usuwaniu 
przez wykonawcę pojawiających się problemów, przyczyniły się w niektórych miejscach 
do podtopienia roślinności (rejony te zdrenowano), w innych zaś stwierdzano kompletny 
niedostatek wody.

2. Identyfikacja zagrożeń

Tu należałoby podkreślić, iż zagrożeniem dla zabytkowego drzewostanu może być trud-
ność rozpoznania problemu z uwagi na jego rozłożoną w czasie szkodliwość oraz złożoność 
objawów. Trudność tym większa, że na wadliwej warstwie podłoża założono ładnie wy-
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glądające trawniki. Reakcja drzew na prace tzw. zanikowe może objawiać się powoli i być 
rozłożona na kilka sezonów. W tym czasie odpowiedzialność wykonawcy z reguły już się 
kończy i nikt nie kojarzy związków przyczynowo-skutkowych. Dodatkowo pamiętajmy, iż 
zarządcami parków i ogrodów zabytkowych rzadko są osoby z wykształceniem ogrodni-
czym, lecz raczej muzealnym, ponieważ obiekty te najczęściej towarzyszą architekturze.

Oczywiście, w tym miejscu pojawia się rozległy temat jakości nadzoru nad wykony-
wanymi pracami, który również może być rozpatrywany jako jedno z zagrożeń substancji 
zabytkowej. Począwszy od kontroli jakości projektu, proponowanych w nim technik wyko-
nawczych, zabezpieczeń czy użytych materiałów, do nadzoru nad każdym etapem prac wraz 
z kontrolą materiałową. Skrupulatne podejście do zagadnienia nadzorów wyeliminowałoby 
w wielu przypadkach nakłady, które należy uczynić, aby zminimalizować straty poinwesty-
cyjne czy powstałe zagrożenia.

3. Ochrona i zachowanie wartości zabytkowej

Sezon wegetacyjny roku 2013 przyniósł diagnozę problemu oraz powstanie planu na-
prawczo-ratunkowego dla drzewostanu Parku. Plan składał się z kilku elementów wzajemnie 
się uzupełniających, tak aby jak najszybciej poprawić warunki glebowo-powietrzne u cho-
rujących drzew. Pierwszym elementem było zdjęcie części szkodliwej warstwy w obrębie 
rzutów koron drzew. Zdecydowano, iż ze względu na system wtórnego przekorzeniania, jaki 
chcemy wywołać, konieczny jest podział czynności interwencyjnych w czasie na trzy sezony 
wegetacyjne. W pierwszym roku wokół drzew powstały wycinki radialne nieprzepuszczalnej 
warstwy, ujmujące jedną trzecią całości problematycznej warstwy podłoża.

Park posiada obecnie ok. 400 starych drzew. W pierwszym roku po rewaloryzacji usu-
nięto ok. 60 egzemplarzy. Pojawiające się z różnym natężeniem zmiany chorobowe odnoto-
wano u połowy pozostałych przy życiu drzew. Wiąże się to z zasięgiem usytuowania warstw 
nieprzepuszczalnych, które zostały rozłożone na blisko połowie powierzchni parku. Prezen-
towany poniżej program ratunkowo-naprawczy obejmuje obecnie ok. 150 drzew. Egzempla-
rze te w sposób większy lub mniejszy wykazywały symptomy chorobowe. Pierwszym było 
przerzedzenie korony, drzewa wykształcały liście o zmniejszonej powierzchni niż charakte-
rystyczna dla typu. Następnie lub jednocześnie odnotowano znaczny udział suszu, przeważ-
ne wierzchołkowego w koronie. W takich przypadkach z reguły stwierdzano, iż korzenie 
drzewa zamierają pod warstwą utworów pyłowych. Udział suszu podpowiadał, jak spory jest 
ubytek w systemie korzeniowym.

Obecnie w drugim sezonie naprawczym na ukończeniu jest faza zdejmowania drugiej 
części warstwy nieprzepuszczalnej. Na 2015 r. przewidziano zdjęcie ostatniej części wadli-
wego pokrycia.

Drugim elementem planu naprawczo-ratunkowego w pierwszym roku interwencji było 
wykonanie w przestrzeniach pozbawionych warstwy nieprzepuszczalnej studzienek dopo-
wietrzających, wypełnionych kruszywem keramzytowym. Z reguły instalowano około trzech 
takich dopowietrzeń, dla każdego wycinka proporcjonalnie do jego powierzchni. W zależ-
ności od wielkości drzewa, jego zasięgu korony, liczba studzienek przypadająca na jedno 
drzewo wahała się od 6 do 17.

Trzecim elementem planu ratunkowego było zaprojektowanie i wykonanie na potrzeby 
Parku urządzenia napowietrzającego glebę wokół drzew. Stał się on projektem autorskim 
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z uwagi na nietypowość zamówienia. Do tej pory nieznany był podobny produkt na rynku 
polskim. Urządzenie współpracujące z kompresorem wykonano w pierwotypie. Do końca 
2013 r. używane było bardzo intensywnie, następnie w 2014 r. zmodernizowano je oraz, 
aby przyspieszyć ilość koniecznych napowietrzeń, wykonano jeszcze dwa urządzenia, które 
obecnie pracują jednocześnie podczas kolejnych cykli zabiegowych.

Dla kontroli skuteczności zabiegów prowadzone są pomiary składu powietrza glebowe-
go, dotyczące tlenu, dwutlenku węgla, metanu i siarkowodoru. Po wykonaniu cyklu zabie-
gowego dla wszystkich drzew mierzony jest poziom gazów glebowych. W tym celu nabyto 
urządzenie pomiarowe, które znowu zostało wykonane i uzbrojone w odpowiednie elementy 
oraz oprogramowanie na specjalne potrzeby Parku. Producent urządzenia w Parku testował 
i kalibrował sprzęt. Zamówienie z uwagi na swoją nietypowość stało się wyzwaniem dla 
producenta. Wspólnie udało się dopracować metodykę pomiarową.

Pomiary wykazały powszechny nadmiar dwutlenku węgla i obniżoną zawartość tlenu. 
Ponadto w wielu przypadkach ujawnił się siarkowodór oraz metan.

Następnym planowanym elementem w walce o zachowanie zabytku była ocena zdrowia 
i statyki drzewostanu. Z uwagi na niestabilny zdrowotnie stan drzew oraz różnoraką reak-
cję na zaduszenie korzeni warstwą nieprzepuszczalnego podłoża, powstało niebezpieczeń-
stwo, iż poszczególne egzemplarze tracą stabilność w gruncie. Młode korzenie rozwijały 
się płytko na warstwie utworów pyłowych, korzenie grube i cienkie pod nimi obumierały. 
Powstał problem fizjologicznie pozornie zdrowych drzew, ale o obniżającej się statyce. Poin-
westycyjne, problematyczne funkcjonowanie Parku przyniosło kolejne zagrożenia. Należało 
przeprowadzić analizę stanu drzew pod kątem zdrowia i statyki. Ocena zdrowotna każdego 
drzewa wykonana została indywidualnie, według opracowanej na potrzeby zlecenia metody 
obejmującej 102 cechy każdego z badanych egzemplarzy. Pomiar statyki drzew dokonany 
został przy pomocy bezinwazyjnej metody tensometrycznej Elasto-Inklino. W wyniku kil-
kumiesięcznych szczegółowych badań, ponawianych i weryfikowanych zarówno w 2013, 
jak i 2014 r., wykryto, iż pewna liczba drzew, nie przejawiając szczególnych zmian choro-
bowych, stanowi niebezpieczeństwo dla ludzi i mienia. Drzewa nie posiadały wystarczającej 
stabilności w gruncie.

4. Reakcja drzew na zastosowane metody ratowania zabytkowej zieleni

W sezonie wegetacyjnym 2014 zaobserwowano stopniowe obniżenie się wydzielania su-
szu w koronach drzew. Należy podkreślić, iż w lipcu 2013 wyznaczono 137 drzew do cięć 
pielęgnacyjnych suszu, a prace pielęgnacyjne tego typu przeprowadzano również wiosną 
2013 na kilkudziesięciu drzewach. Rok później, w lipcu 2014 wyznaczono 50 drzew w tym 
celu. Zaobserwowano również, iż wiele drzew, wokół których trwają prace ratunkowe wy-
kształciło w tym roku blaszki liściowe o parametrach zgodnych lub zbliżonych do zgod-
nych dla typu. U tych samych egzemplarzy w roku ubiegłym odnotowano skarlenie liści lub 
ich mniejszą ilość w koronie. Wskaźnik ten jest systematycznie odnotowywany w tabelach 
określających zmiany stanu zdrowotnego drzew obok udziału procentowego suszu. Wielkość 
liści, gęstość ulistnienia, udział suszu są wskaźnikami podstawowymi dla oceny sytuacji.

Z odnotowanych obserwacji wynika, iż w rejonach o niższej miąższości warstwy na-
wiezionej, drzewa w ubiegłych sezonach wykazywały znaczne obniżenie wymienionych 
wskaźników, zaś po zdjęciu 1/3 z całości warstwy i zastosowaniu cyklicznego napowie-
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trzania oraz wprowadzeniu dopowietrzajacych studzienek keramzytowych wskaźniki do-
chodzą do 70-80% normy.

Należy zaznaczyć, iż drzewa zareagowały spontanicznie na wykonane zabiegi. W miej-
scach, gdzie usunięto nieprzepuszczalną warstwę, lawinowo pojawiają się nowe, zdrowe ko-
rzenie drzew. To one są przyczyną tak dużych zmian w kondycji roślin. Sprawdzono, jaki 
jest przyrost nowych korzeni w rejonach pozbawionych warstwy nieprzepuszczalnej. Tylko 
w dwóch przypadkach drzewa nie wykształciły w nowych, powietrznie uzdrowionych prze-
strzeniach korzeni. Zjawisko regeneracji jest tym bardziej obiecujące, iż wobec przypadków 
z zaawansowanym suszem lub intensywnym procesem wewnętrznego rozkładu drewna, za-
obserwowano wykształcenie nowych korzeni. Nasuwa się wniosek, że pozostawienie war-
stwy nieprzepuszczalnej na kolejny sezon wegetacyjny lub jeszcze dłużej odebrałoby tym 
egzemplarzom życie.

5. Wnioski

Pomimo tak obiecujących rezultatów wciąż liczymy się z koniecznością kolejnych usu-
nięć drzew obumierających lub niebezpiecznych, jednak lawinowy proces zamierania został 
zahamowany. Konieczna jest kontynuacja prac w następnych sezonach i ponowne eksperty-
zy ewentualnych zagrożeń. Należy również w trybie ciągłym monitorować stan drzew, aby 
wyeliminować mogące pojawiać się problemy.

Zakończenie inwestycji powinno być dla zarządcy zabytkowego parku początkiem oceny 
jej wpływu na strukturę przyrodniczą. Zaniedbanie tego etapu może przyczynić się do nieod-
wracalnych następstw. Oczywiste jest, iż tego typu badań poinwestycyjnych można byłoby 
uniknąć bądź je zminimalizować, jeżeli od początku inwestycji, czyli od fazy inwentaryza-
cyjno-projektowej, działaniom towarzyszyłby właściwy dla niej nadzór.

Sprawą najwyższej wagi staje się poważne zagrożenie dla życia i mienia ludzkiego przez 
uszkodzone drzewa, z czego zarządcy zabytkowych ogrodów lub parków mogą nie zdawać 
sobie sprawy. Zagrożenia mogą niezauważone pojawiać się w bardzo wielu przypadkach, 
a ich konsekwencje mogą być tragiczne. Dlatego zasadne wydaje się przestrzeganie zarząd-
ców zabytkowych założeń ogrodowo-parkowych o konieczności oceny wpływu inwestycji 
na kondycję przyrodniczych składników zabytku po zakończeniu prac.

W wyniku podobnych prac cierpi i ulega ciągłemu uszczupleniu zasób polskich zabytko-
wych parków i ogrodów.
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1. Introduction

According to the Report on the cultural heritage protection system in Poland after 19891, 
historic parks are one of the most threatened groups of heritage assets. As many as 41% of 
them require a complex overhaul. The reasons for the vulnerability of this category of her-
itage site are manifold, one of them being the absence of comprehensive solutions guaran-
teeing a balanced approach in the protection and conservation of cultural and natural values.

2. Research to-date

Although there is a widespread awareness among conservators and in academic circles 
of the threats faced by historic parks, they are rarely perceived in the context of the problem 
posed by conflicts between cultural and natural values. Ewa Nekanda-Trepka has written 
about this phenomenon in relation to parks in Warsaw afforded dual statutory protection as 
heritage assets and as nature reserves2. The value of historic parks, including their cultural 
and environmental merits, is a subject which has been addressed in a number of books by 
Jan Rylke3, who has highlighted, among other things, the correlation of these values with 
the broader cultural background and the fluctuations in their dominance during the various 
periods of development in garden art. Marek Siewniak has also written about the cultural and 
natural values of parks and the historical links between them in his article Wartości kulturowe 
i przyrodnicze parków zabytkowych. Natura – kultura4.

3. Description of research

The research results presented in this report were gleaned from a study which took place 
in several stages. The first stage involved ascertaining what traits and values characterise 
a historic park according to current law and heritage conservation doctrine. The principal leg-
islation and international conventions taken into consideration were the Heritage Protection 
and Preservation Act of 23 July 2003 (Dz.U. 2003, Nr 162, item 1568), the Florence Charter 
(1981)5 and the Venice Charter (1964)6. The next step consisted of selecting a group of rep-

1 Raport o systemie ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce po roku 1989, (ed.) J. Purchla, Naro-
dowe Centrum Kultury, Warszawa, 2009, p. 98.

2 E. Nekanda-Trepka, Wartość kulturowa środowiska przyrodniczego w praktyce, [in:] Ochrona i użyt-
kowanie zabytkowych parków, ogrodów, cmentarzy i innych form zaprojektowanej zieleni oraz ich 
promocja w środowisku społecznym, (ed.) J. Rylke, A. Różańska, M. Kaczyńska, SGGW, Warszawa 
2006, pp. 18-20.

3 J. Rylke, Wartości starych parków, SGGW-AR, Warszawa 1987; J. Rylke, Tajemnice ogrodów, Ka-
non, Warszawa 1995.

4 M. Siewniak, Wartości kulturowe i przyrodnicze parków zabytkowych. Natura – kultura, „Kurier 
Konserwatorski”, 2011, pp. 5-10.

5 Historic Gardens (The Florence Charter), IFLA-ICOMOS, Florence 1981.
6 The Venice Charter (1964), text published in: Vademecum Konserwatora Zabytków, Międzynaro-

dowe normy ochrony dziedzictwa kultury, ICOMOS, Warszawa 2000. The Florence Charter, which 
concerns historic gardens, is an addendum to the Venice Charter.
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resentative parks, both urban and rural, whose historic fabric has been adversely affected by 
a conflict between natural and cultural values.

The relationship between natural and cultural values was also examined in the context of 
tree stand management activities conducted in historic parks as one of the phases involved in 
the restoration process. The reasons behind the lack of understanding for cultural values in 
historic parks were identified based on a review of the literature. An outline is given of the 
conclusions drawn from this research.

4. Research results

4.1. The key values of historic parks according to statutory definitions and conservation 
guidelines

The principal Polish act of law governing issues relating to the protection and conserva-
tion of historic parks and gardens is the Act on the Protection and Guardianship of Monu-
ments7. This act defines a heritage asset, or monument, as an “immovable or movable object 
(…) made by man or connected with man’s activity and constituting a testimony to a past era 
or event, the preservation of which is in the interest of society due to its historical, artistic, 
scientific or academic value” (art. 3). This statutory definition answers the question of what 
is currently being afforded protection. It is not only the material substance of the heritage as-
set – the historic park – which is protected, but also its intrinsic historical, artistic and scien-
tific value. The first step in the process of protecting and preserving heritage sites, including 
historic parks, should always be to identify, name and establish a certain hierarchy of a site’s 
key values, and to distinguish all of the features which determine and convey these values.

The Florence Charter, which is the fundamental doctrinal text for conservators of historic 
gardens, sets out guidelines for the maintenance of historic green spaces which will enable 
them to be handed on – in the full richness of their authenticity8 – to successive gener-
ations. It stipulates, among other things, the need for periodic renewal and replacement of 
historic planting9. The key term here seems to be the word ‘replacement’, which rules out the 
option of freely making changes to historic plant layouts, for example, through the introduc-
tion of new (historically incongruous) plants or by retaining self-seeded vegetation.

An important issue in terms of respecting the values of heritage assets, including those of 
historic parks and gardens, is that of the entitlement of any given generation to these assets, 
and their right to do with them as they see fit, for example, by adapting them to meet contem-
porary needs – something which many users of historic parks are currently campaigning for 
when restoration projects are undertaken (usually at the public consultation stage). Looking 
at the desire of individual generations to appropriate existing sites and monuments brings 
to mind certain historical examples. To wit, in late-18th-century Revolutionary France, in an 
attempt to stop the destruction of historic monuments, some of the political elite led to the 
adoption of relevant decrees by the National Assembly. In one of them it was argued that: 

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

8 The Venice Charter, op. cit.
9 The Florence Charter, op. cit.
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“You are merely the guardians of a heritage which our great family has the right to expect 
you to give account of”10.

In addition to their historical, artistic and scientific value, historic parks can be charac-
terised by many other values: those of authenticity, uniqueness and integrity, as well as their 
utilitarian and environmental value. However, in the case of historic parks, the decisive fac-
tors in awarding statutory protection through listing on the national heritage register are their 
cultural values (historical, artistic and scientific).

4.2. The conflict between natural and cultural values in parks afforded dual statutory 
protection: as heritage assets and as environmentally valuable sites

Many of Poland’s valuable historic parks have been awarded dual statutory protection: 
as cultural heritage sites and as areas whose environmental values are protected through des-
ignation as nature reserves, as Natura 2000 sites, or as parts of national parks or landscape 
parks. Protecting a historic park through nature conservation measures makes it difficult, and 
often practically impossible, to carry out ongoing maintenance, or, in the case of neglected 
parks – to undertake their restoration.

To illustrate this phenomenon I will use the example of three Warsaw parks (Natolin, 
Ursynów and Morysin) and one from outside the Warsaw conurbation (Korczew), though the 
scale of this phenomenon is much wider and also affects parks as outstandingly important 
as Białowieża (within the bounds of the Białowieża National Park) and the UNESCO-listed 
Mużakowski/Muskauer Park (within the Łuk Mużakowa/Muskauer Faltenbogen Landscape 
Park).

Natolin Park is undoubtedly one of the greatest treasures among Warsaw’s parks. Com-
paring its present-day state with historical plans reveals that the historical layout of this 
park is now practically indiscernible – mainly because of the encroachment of self-seeded 
vegetation. Only those areas surrounding historic buildings and in line with the principal 
axis of the palace have remained tree-free enclaves. In view of the requisite formalities, it 
would be difficult at present to clear this over-100-hectare park of its self-seeded plants and 
trees. In 1991 the Natolin Forest Nature Reserve was designated within this park, with the 
aim of preserving its diverse woodland communities and numerous ancient trees, as well 
as its varied landscape topography, for scientific and teaching purposes. Furthermore, this 
site was also incorporated into the Natura 2000 network, the provisions of which prohibit 
any changes to habitats – changes which the clearance of self-seeded vegetation would 
undoubtedly entail.

A comparable situation affects Morysin – a park which features hallmarks of romantic 
composition, and which is both formally and functionally linked to the Wilanów residence. 
The present condition of the buildings and the spatial layout of this important park com-
plex is very poor. The rotunda which stands in a clearing on the banks of Lake Wilanów, 
designed by Aigner and inspired by the Temple of Vesta in Tivoli, is in a state of ruin, and 
its ongoing deterioration is encouraged further still by being hidden in dense tree cover 
(Ill. 1). A similar fate has befallen Marconi’s monumental gate, which accentuates the east 

10 M. Arszyński, Idea – Pamięć – Troska. Rola zabytków w przestrzeni społecznej i formy działań na 
rzecz ich zachowania od starożytności do połowy XX w., Muzeum Zamkowe w Malborku, Malbork 
2007, p. 117.
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end of the Wilanów Axis, and the Warden’s House designed by Franciszek Maria Lanci. 
The sculptural elements of the Oraculum have been relocated for safety reasons from Mo-
rysin to the lapidarium at Wilanów. As in the case of Natolin, carrying out maintenance 
and restoration work at this park, which should focus primarily on the gradual clearance 
of self-seeded vegetation, is precluded because of the founding of the Morysin Nature 
Reserve at this site in 1996. This reserve was set up in order to protect a stretch of the 
Lower Vistula together with its riparian and alder woodland, featuring numerous ancient 
tree specimens and a wealth of flora and fauna. A protection plan is currently being drafted 
for this reserve. The Wilanów Palace Museum, which is responsible for this site’s manage-
ment, has submitted a number of proposals to this plan pertaining to the protection of the 
park’s historic fabric.

The third historic park discussed herein, which is also deteriorating as a result of conser-
vation measures being introduced through the establishment of a nature reserve, is Ursynów 
Park. The reserve covers a portion of the park which occupies a hill slope and its foot. The 
unchecked spread of self-seeded vegetation has led to the former park pond, which lies be-
low a dilapidated flight of terraces and stairs, becoming almost entirely overgrown. An area 
of meadows and peatland, afforded protection by the designation of the Skarpa Ursynowska 
Nature Reserve in 1996, has also become largely overgrown.

A substantial group of historic sites where conflicts arise between cultural and natural 
heritage values is represented by parks attached to manor houses and palaces located beyond 
urban boundaries. One such example of a park where clearance of self-seeded vegetation 
is among the steps being taken to reinstate its historic spatial composition is the park in 
Korczew. It was designed in the early 19th century by Franciszek Jaszczołd, who took full ad-
vantage of this site’s principal asset, namely the view it commands over the Bug valley. The 
current owners are gradually recreating the park’s former structure, including its broad vis-

Ill. 1. The ruins of Morysin palace in the dense 
tree stand having the forest character (photo by 
D. Sikora 2014)

Il. 1. Ruiny pałacyku w Morysinie w gęstym 
zadrzewieniu o charakterze lasu (fot. D. Sikora 
2014)
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tas. However, restoring that part of the park known as Dębniak, where a nature reserve was 
set up in the 1970s, has proved problematic (Ill. 2). This is a classic example of the conflict 
between cultural and natural values. As explained by Renata Ostrowska, the park’s current 
owner: “The park covers, and has always covered, 35.5 hectares. It was divided in keeping 
with Jaszczołd’s design into two distinct parts: an English park and Dębniak – a predomi-
nantly oak woodland. (…) It is regrettable that the department responsible for setting out the 
Dębniak Nature Reserve did not consult any historical written sources or maps, but simply 
dissected the park along an arbitrary line drawn from the point where the oak trees grew. 
Dębniak minus the severed English park now constitutes a truly tragic ‘reserve’ – a jumbled 
mass of tangled branches and trees choking one another. The meadows and exotic shrubbery 
tunnels have vanished without trace, and all that remains of the gazebo, from which a series 
of paths radiated, is its outline. It is difficult to imagine how this current state of neglect was 
allowed to take hold. The fact that part of the park was designated as a nature reserve 
to save it from the sawmill does not sanction its further destruction. (…) Interventions in 
Lublin have brought forth only negative assertions that the Nature Reserve is a forest, where 
nothing can be touched or cleared, treated or even rescued! Nothing – neither larches nor 
plane trees, nor pines, nor spruces nor even several-hundred-year-old oaks. Yet the Korczew 
Nature Reserve is not and never was a forest – it was always a park, and should once 
again become a park”11.

4.3. The conflict between natural and cultural values in historic parks where tree stand 
management activities are being implemented

The clearance of trees and shrubs in historic parks, even when justified by conservation 
concerns and the need to reinstate cultural and spatial values, elicits considerable public 
reaction and protests in defence of threatened environmental values. However, it is as well 
to remember at this point that although the absence of a systematic programme of care and 
cultivation in a park is beneficial for the development of new natural values (e.g. increased 
biodiversity), it simultaneously causes the degradation of cultural values. The period after 
World War II was not conducive to the systematic and intensive care and cultivation of his-
toric parks, which stemmed both from ideological convictions and from a lack of resources to 
carry out this type of work, and in due course from a shortage of qualified gardeners familiar 
with traditional gardening techniques. This situation resulted in prolonged years of neglect 

11 R. Ostrowska, Mój Dom, Korczew 2001, pp. 19-20.

Ill. 2. The part of historic park in Korczew – 
“Dębniak”, at present a nature reserve site (photo 
by D. Sikora 2012)

Il. 2. Część historycznego parku w Korczewie 
– „Dębniak” – obecnie rezerwat przyrody (fot.  
D. Sikora 2012)
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in park maintenance, and in the appearance of large numbers of self-seeded trees, which now 
have the features of old-growth stands, that have obliterated historical spatial layouts: park 
interiors, axes and vistas. Beneath the crowns of the self-seeded trees, the lower levels of 
the park’s vegetation – ornamental shrubs and park undergrowth – died away. Species com-
position changed: less hardy plants were displaced by species easily capable of adapting to 
any conditions, such as Norway maple or elder. In consequence, without detailed analysis of 
old-growth stands and studies of source materials it is difficult today to decipher the historic 
structure of plantings. Nonetheless, this structure was certainly never as dense as is now the 
case in most historic parks12.

Of all the post-war authorities on historic garden conservation it was Professor Gerard 
Ciołek who made the most emphatic statement about the need to clear trees in order to bring 
definition to historic garden layouts. Whilst maintaining a certain distance from his opinions, 
and allowing for the fact that they were formulated several decades ago in a somewhat dif-
ferent era, it must be admitted, nonetheless, that many of the principles devised by Professor 
Ciołek concerning the conservation of historic parks are still relevant today. According to 
Ciołek, the starting point of any conservation work should be an appraisal of the “state of 
preservation of the original layout” and an analysis of the composition envisioned by the 
garden’s designers, which will enable the value and stylistic identity of the garden to be 
ascertained13. Any relicts of the garden’s historic layout should be identified and protected. 
Features disrupting the garden’s historic spatial structure should be removed and “should not 
constitute an obstacle to conservation measures”14. As an example, Ciołek cites destructive 
plants that take hold in gardens as a result of natural plant succession (self-seeding), as well 
as those which have been artificially introduced by humans and which distort a garden’s orig-
inal layout. The only justification for leaving such intrusions is if they have acquired the attri-
butes of a ‘natural monument’ or are notable for their exceptional aesthetic qualities15. Ciołek 
stated that: “These often stately, bowed and decaying trees, which we perceive as isolated 
specimens today, are no longer strictly speaking components of the garden, but rather natural 
monuments, and it is from this perspective alone that they deserve protection. Therefore, 
when undertaking reconstruction work it must be borne in mind that the designers of (now 
historic) gardens envisaged vegetation of a strictly specified appearance, particularly in Ba-
roque gardens. It was this visualised size and shape of trees and shrubs that made it possible 
to define and determine the correct proportions of tree stands in all three dimensions, whilst 
any plant exceeding a certain optimum age made it difficult to maintain in keeping with the 
spirit of the planned composition”16.

12 The author came to this conclusion after analysing the historical structure of tree plantings in a series 
of historic parks and gardens in Poland and elsewhere in Europe. This study included: the Branicki 
Gardens, Wilanów Gardens, Łazienki Royal Gardens, plans of garden compositions and their ico-
nography published in Izabella Czartoryska’s Myśli różne o sposobie zakładania ogrodów, plans and 
iconography of gardens designed by Humphrey Repton and John Loudon, and plans and iconography 
of gardens designed by Franciszek Szanior, Walerian Kronenber, and Édouard Andreé.

13 G. Ciołek, Zarys ochrony i kształtowania krajobrazu, PWN, Warszawa 1964, p. 26.
14 K. Chrablewski, G. Ciołek, Uwagi o potrzebie i metodzie odbudowy zabytkowych ogrodów, „Ochro-

na Zabytków”, nr 1, r. 2, 1949, p. 17.
15 Ibidem, p. 18.
16 Ibidem.
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4.4. The reasons behind the lack of respect for the cultural values of historic parks

Restoration work carried out last year in Warsaw’s Krasiński Gardens sparked heated debate and 
public protests against the proposed clearance of trees in this historic park. At this juncture, I would 
like to cite the title of a newspaper article published in Gazeta Stołeczna on 25 January 2013, which 
summed up one of the debates concerning the Krasiński Gardens: What’s more important: an axis or 
a tree?17. This title aptly captures the essence of the conflict between the natural and cultural values 
of historic parks, for it is the clearance of trees in these parks that raises the greatest public outcries. 
Such measures are regarded as acts of barbarism rather than measures intended to restore the clarity 
of obscured historic spatial layouts. One reason for this situation is the widespread lack of under-
standing of the cultural values of historic parks, coupled with the fact that they are not perceived 
as works of (garden) art. An example is provided by the website of Warsaw’s waste management 
authority Zarząd Oczyszczania Miasta (ZOM), where information about the proposed overhaul of 
Skaryszew Park is accompanied by a list of the questions most frequently asked by local residents; 
in a certain sense these questions reflect the hierarchy of values relevant to this historic site’s mod-
ern-day visitors. The questions are primarily about the park’s usage18 and natural environment, for 
example: “The thing I like best about Skaryszew Park is its wild and unspoilt nature. I understand 
that this will change and that everything will be made meticulously neat and tidy?”19. None of the 
questions listed on the ZOM webpage relate to the park’s cultural or spatial values.

This lack of understanding and appreciation for the cultural and spatial values of historic 
parks probably has a much deeper basis than the issue of society’s attitudes to historic green 
spaces. This situation may be attributable to a lack of adequate education. From their earliest 
school years, children in Poland are taught to respect nature; however, as Filip Springer has 
observed in his book Wanna z kolumnadą, in which he addresses the topic of spatial order 
in the Polish landscape, Poland is at the tail end of Europe in terms of the level of cultural 
education. The number of lesson hours devoted to the arts and their history is up to ten times 
smaller than that in many other European countries20.

Another important reason for the lack of understanding of the cultural values of historic 
parks stems from the contemporary leisure preferences of their users. We no longer want to 
stroll along gravel paths in between manicured flowerbeds and parterres. Most modern-day 
park visitors prefer active forms of leisure amidst greenery that is not necessarily structured, 
with suitable metalled surfaces for these activities, as well as playgrounds and extensive 
sports programmes. Historic parks seem anachronistic in this context. In publishing a ranking 
of leisure activities in parks, Agata Zachariasz points out that although walking remains the 
main type of recreation, there is a growing trend towards more energetic pursuits: individual 
sports, jogging, cycling and swimming21. Magdalena Nowak-Rząsa came to similar conclu-

17 Co ważniejsze: oś czy drzewo?, „Gazeta Stołeczna”, 23 January 2013, p. 1.
18 These questions expressed park users’ expectations regarding the provision of metalled surfaces suit-

able for prams, pushchairs and in-line skating, requests for assurances that dogs would be allowed into 
the park, and concerns about the impact of restoration work on the functioning of the park’s ecosystem.

19 http://www.zom.waw.pl/broszura_skaryszak.pdf (access: 19.09.2014).
20 F. Springer, Wanna z kolumnadą, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2013; the statistics quoted herein 

are those set out in the European Union report Arts and Cultural Education at School in Europe, 
2009, published in this book.

21 A. Zachariasz, Zieleń jako współczesny czynnik miastotwórczy ze szczególnym uwzględnieniem roli 
parków publicznych, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2006, p. 160.
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sions in her report22. It should also be noted that practically no new green spaces tailored 
to the needs of contemporary users are currently being created, particularly in large urban 
centres. In this situation historic parks are the only publically accessible recreation areas, and 
attempts are being made to adapt them to meet the needs of contemporary users.

5. Conclusions

• It is vital to coordinate the laws relating to the protection of cultural heritage and nature 
conservancy in such a way that there will be no need for dual statutory protection to ensure 
that both cultural and natural values are respected in historic parks.

• It is vital to raise public awareness of the cultural values of historic parks.
• It is vital that conservation measures, particularly those concerning tree stand management, 

are preceded by extensive public consultation, with the aim of presenting and discussing 
the reasons for the proposed measures.

• It is vital to establish new parks, particularly in the centres of large conurbations, to meet the 
needs of contemporary users in order to relieve the pressures being exerted on historic parks.

R e f e r e n c e s

[1]  Arszyński M., Idea – Pamięć – Troska. Rola zabytków w przestrzeni społecznej i formy 
działań na rzecz ich zachowania od starożytności do połowy XX w., Muzeum Zamkowe 
w Malborku, Malbork 2007.

[2]  Chrablewski K., Ciołek G., Uwagi o potrzebie i metodzie odbudowy zabytkowych ogro-
dów, „Ochrona Zabytków”, nr 1, r. 2, 1949, p. 17.

[3]  Ciołek G., Zarys ochrony i kształtowania krajobrazu, PWN, Warszawa 1964.
[4]  Co ważniejsze: oś czy drzewo?, „Gazeta Stołeczna”, 23.01.2013, p. 1.
[5]  http://www.zom.waw.pl/broszura_skaryszak.pdf (access: 19.09.2014).
[6]  Karta Florencka (Międzynarodowa Karta Ogrodów IFLA – ICOMOS), Florencja 

1981.
[7]  Karta Wenecka, [in:] Vademecum Konserwatora Zabytków. Międzynarodowe normy 

ochrony dziedzictwa kultury, ICOMOS, Warszawa 2000.
[8] Nowak-Rząsa M., Współczesne funkcje parków miejskich w aspekcie oczekiwań spo-

łecznych, „Nauka Przyroda Technologie”, T. 3, z. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Przy-
rodniczego w Poznaniu, Poznań 2009, pp. 1-5.

[9]  Nekanda-Trepka E., Wartość kulturowa środowiska przyrodniczego w praktyce, [in:] 
Ochrona i użytkowanie zabytkowych parków, ogrodów, cmentarzy i innych form zapro-
jektowanej zieleni oraz ich promocja w środowisku społecznym, (ed.) J. Rylke, A. Ró-
żańska, M. Kaczyńska, SGGW, Warszawa 2006.

[10]  Ostrowska R., Mój Dom, Korczew 2001.

22 M. Nowak-Rząsa, Współczesne funkcje parków miejskich w aspekcie oczekiwań społecznych, „Na-
uka Przyroda Technologie”, T. 3, z. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 
Poznań 2009, pp. 1-5.



284

[11]  Raport o systemie ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce po roku 1989, (ed.) 
J. Purchla, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2009.

[12]  Rylke J., Wartości starych parków, SGGW-AR, Warszawa 1987.
[13]  J. Rylke, Tajemnice ogrodów, Kanon, Warszawa 1995.
[14]  Siewniak M., Wartości kulturowe i przyrodnicze parków zabytkowych. Natura – kultu-

ra, „Kurier Konserwatorski”, 2011, pp. 5-10.
[15]  Springer F., Wanna z kolumnadą, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2013.
[16]  Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz.U. 

2003, Nr 162, poz. 1568).
[17]  Zachariasz A., Zieleń jako współczesny czynnik miastotwórczy ze szczególnym uwzględnie-

niem roli parków publicznych, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2006.

1. Wstęp

Parki zabytkowe, zgodnie z danymi Raportu o systemie ochrony dziedzictwa kulturowe-
go w Polsce po 1989 r.1, należą do najbardziej zagrożonych grup zabytków. Aż 41% zasobu 
wymaga podjęcia kompleksowych działań rewaloryzacyjnych. Przyczyn zagrożeń dla tej ka-
tegorii obiektów zabytkowych jest wiele, a jedną z nich stanowi brak systemowych rozwią-
zań, gwarantujących zrównoważone podejście w pracach ochronnych i konserwatorskich do 
wartości kulturowych i przyrodniczych.

2. Stan badań

Pomimo iż świadomość współczesnych zagrożeń dla parków zabytkowych jest wśród konser-
watorów i w środowiskach akademickich powszechna, to rzadko dostrzegany jest w kontekście 
zagrożeń problem konfliktu wartości kulturowych i przyrodniczych. O zjawisku tym w odniesie-
niu do parków warszawskich, objętych podwójną ochroną prawną, jako zabytki i jako rezerwaty 
przyrody, pisała Ewa Nekanda-Trepka2. Tematykę wartości parków zabytkowych, również tych 
kulturowych i przyrodniczych, poruszył w swoich publikacjach książkowych Jan Rylke3, wska-
zując m.in. na korelację tych wartości z szerszym tłem kulturowym i zmienność ich hegemonii 
w różnych okresach rozwoju sztuki ogrodowej. O wartościach kulturowych i przyrodniczych 
oraz ich wzajemnych relacjach w parkach w ujęciu historycznym pisał również Marek Siewniak 
w swoim artykule Wartości kulturowe i przyrodnicze parków zabytkowych. Natura – kultura4.

1 Raport o systemie ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce po roku 1989, (red.) J. Purchla, Naro-
dowe Centrum Kultury, Warszawa 2009, s. 98.

2 E. Nekanda-Trepka, Wartość kulturowa środowiska przyrodniczego w praktyce, [w:] Ochrona i użytko-
wanie zabytkowych parków, ogrodów, cmentarzy i innych form zaprojektowanej zieleni oraz ich promocja 
w środowisku społecznym, (red.) J. Rylke, A. Różańska, M. Kaczyńska, SGGW, Warszawa 2006, s. 18-20.

3 J. Rylke, Wartości starych parków, SGGW-AR, Warszawa 1987; J. Rylke, Tajemnice ogrodów, Ka-
non, Warszawa 1995.

4 M. Siewniak, Wartości kulturowe i przyrodnicze parków zabytkowych. Natura – kultura, „Kurier 
Konserwatorski”, 2011, s. 5-10.
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3. Opis badań

Badania, których wyniki zaprezentowano w niniejszym tekście, miały charakter kilkueta-
powy. Etap pierwszy to ustalenie, jakimi cechami i wartościami w świetle obowiązującego 
prawa i doktryny konserwatorskiej charakteryzuje się park zabytkowy. Akty prawne i mię-
dzynarodowe konwencje, jakie przede wszystkim wzięto pod uwagę, to Ustawa o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz.U. 2003, Nr 162, poz. 1568) 
oraz karty Florencka (1981)5 i Wenecka (1964)6. Następnie wyłoniono grupę reprezentatyw-
nych obiektów parkowych, zarówno miejskich, jak i położonych na terenie niezurbanizowa-
nym, w których konflikt wartości przyrodniczych i kulturowych odbił się niekorzystnie na 
stanie zachowania substancji zabytkowej.

Przeanalizowano również relacje wartości przyrodniczych i kulturowych w aspekcie pro-
wadzonych w parkach zabytkowych prac w ramach gospodarki drzewostanem, stanowiącej 
jeden z etapów procesu rewaloryzacji. W oparciu o literaturę przedmiotu wskazano, jakie są 
przyczyny braku zrozumienia dla wartości kulturowych w parkach zabytkowych oraz przed-
stawiono wnioski z badań.

4. Wyniki badań

4.1. Podstawowe wartości parku zabytkowego, wynikające z definicji ustawowej  
i doktryny konserwatorskiej

Podstawowym polskim aktem prawnym, regulującym kwestie związane z ochroną i kon-
serwacją zabytkowych ogrodów, jest Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami7. 
Ustawa, definiując pojęcie zabytku, mówi, że jest to „nieruchomość lub rzecz ruchoma (…) 
będąca dziełem człowieka lub związana z jego działalnością i stanowiąca świadectwo mi-
nionej epoki lub zdarzenia, której zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na 
posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową” (art. 3). Takie ujęcie ustawo-
wej definicji zabytku odpowiada na pytanie, co dziś chronimy. Przedmiotem ochrony jest 
zatem nie tylko sama materia obiektu – parku zabytkowego – ale również podstawowe jego 
wartości: historyczna, artystyczna, naukowa. Proces ochrony i konserwacji zabytku, w tym 
również parku zabytkowego, należy zawsze rozpocząć od ustalenia, nazwania i ustawienia 
w pewnej hierarchii podstawowych wartości oraz od wyodrębnienia wszystkich cech o nich 
decydujących, cech będących nośnikiem tych wartości.

W Karcie Florenckiej, podstawowym dokumencie doktrynalnym dla konserwatorów 
ogrodów zabytkowych, określono tryb postępowania z zabytkową zielenią, tak aby móc ją 
przekazać – w pełni autentyzmu8 – kolejnym pokoleniom. Stwierdzono tu m.in. koniecz-
ność cyklicznego odnawiania historycznych nasadzeń, polegającego na ich wymianie, naj-

5 Karta Florencka (Międzynarodowa Karta Ogrodów IFLA – ICOMOS), Florencja 1981.
6 Karta Wenecka (1964), tekst opublikowany [w:] Vademecum Konserwatora Zabytków. Międzyna-

rodowe normy ochrony dziedzictwa kultury, ICOMOS, Warszawa 2000. Karta Florencka stanowi 
uzupełnienie Karty Weneckiej w zakresie zieleni zabytkowej.

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

8 Karta Wenecka, op. cit.
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lepiej punktowej9. Kluczowym słowem wydaje się tu być słowo „wymiana”, wykluczające 
możliwość swobodnej ingerencji w historyczne układy roślinne, np. wprowadzania nowych 
dosadzeń (niezgodnych z historycznymi) czy zachowania samosiewu.

Ważną kwestią w aspekcie poszanowania wartości zabytków, w tym również wartości 
obiektów zieleni zabytkowej, jest sprawa relacji własności danego pokolenia do zabytków 
i prawa do dysponowania nimi w sposób dowolny, np. dostosowywania go do swoich bie-
żących potrzeb, o co walczy współcześnie wielu użytkowników parków zabytkowych przy 
okazji prowadzonych działań rewaloryzacyjnych (najczęściej na etapie konsultacji społecz-
nych). Patrząc na tę chęć zawłaszczenia przez dane pokolenie zastanych przez nie zabytków, 
można odwołać się do przykładów historycznych. Otóż już pod koniec XVIII w. w objętej 
rewolucją Francji część elit politycznych, usiłując powstrzymać niszczenie zabytków, dopro-
wadziła do przyjęcia przez Zgromadzenie Narodowe stosownych dekretów. W jednym z nich 
argumentowano: „Jesteście tylko depozytariuszami dobra, co do którego wielka rodzina 
ludzka ma prawo zażądać od was zdania sprawy”10.

Poza wartością historyczną, artystyczną i naukową, park zabytkowy może cechować 
wiele innych wartości: wartość autentyzmu, wartość unikatowości, wartość integralności, 
wartość użytkowa, a także wartość przyrodnicza. Jednak w przypadku parku zabytkowego 
o objęciu go ochroną prawną przez wpis do rejestru zabytków decydują wartości kulturowe 
(historyczna, artystyczna, naukowa).

4.2. Konflikt wartości przyrodniczych i kulturowych w parkach objętych podwójną ochroną 
prawną: jako zabytek oraz jako teren przyrodniczo cenny

Wiele cennych polskich parków historycznych objętych jest podwójną ochroną prawną: 
jako zabytki oraz jako tereny chronione ze względu na wartości przyrodnicze w formie re-
zerwatów przyrody, obszarów Natura 2000 czy też jako część składowa parków narodowych 
lub krajobrazowych. Objęcie parku zabytkowego ochroną przyrodniczą utrudnia, a często 
wręcz uniemożliwia jego bieżącą pielęgnację, a w przypadku parków zaniedbanych – rewa-
loryzację.

W celu zobrazowania tego zjawiska posłużę się przykładem trzech parków warszaw-
skich (Natolin, Ursynów, Morysin) i jednego spoza aglomeracji warszawskiej (Kor-
czew), chociaż skala tego zjawiska jest dużo szersza i dotyczy również tak cennych 
parków jak Białowieża (w granicach Białowieskiego Parku Narodowego) czy wpisane-
go na listę UNESCO Parku Mużakowskiego (w granicach parku krajobrazowego Łuk 
Mużakowa).

Park Natoliński to niewątpliwie jeden z najcenniejszych parków warszawskich. Porów-
nanie stanu obecnego parku z jego planami historycznymi prowadzi do wniosku, iż obecnie 
historyczny układ tego założenia jest praktycznie nieczytelny – przede wszystkim w wyniku 
rozrośnięcia się samosiewu. Jedynie w otoczeniu budowli zabytkowych i na osi pałacu za-
chowano wolne od drzew enklawy. Obecnie trudno by było ze względów formalnych oczy-
ścić ten ponad 100-hektarowy park z samosiewu. W 1991 r. utworzono tu bowiem rezerwat 

9 Karta Florencka, op. cit.
10 M. Arszyński, Idea – Pamięć – Troska. Rola zabytków w przestrzeni społecznej i formy działań na 

rzecz ich zachowania od starożytności do połowy XX w., Muzeum Zamkowe w Malborku, Malbork 
2007, s. 117.
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„Las Natoliński”, którego celem jest ochrona i zachowanie ze względów naukowych oraz 
dydaktycznych zróżnicowanych zbiorowisk leśnych z licznymi drzewami pomnikowymi 
oraz bogatej rzeźby terenu. Dodatkowo obszar ten włączono w sieć obszarów Natura 2000, 
które z założenia wykluczają jakiekolwiek zmiany siedliskowe, a taką zmianę niewątpliwie 
spowodowałaby wycinka samosiewu.

W podobnej sytuacji formalnej znajduje się obecnie Morysin – park o cechach kom-
pozycji romantycznej, powiązany formalnie i funkcjonalnie z rezydencją wilanowską. 
Stan zarówno budowli parkowych, jak i układu przestrzennego tego cennego założenia 
jest bardzo zły. Zaprojektowany przez Aignera na polanie nad brzegiem Jeziora Wila-
nowskiego pałacyk – rotunda, inspirowany świątynią Sybilli z Tivoli, znajduje się w sta-
nie ruiny i ulega sukcesywnej dewastacji, której sprzyja ukrycie w gęstym zadrzewieniu 
(il. 1). Podobny los spotkał monumentalną bramę Marconiego, podkreślającą od wscho-
du Oś Wilanowską oraz Dom Stróża projektu Franciszka Marii Lanciego. Elementy rzeź-
biarskie Oraculum zostały przeniesione z parku Morysin, ze względów bezpieczeństwa, 
do wilanowskiego lapidarium. I tu, jak w przypadku Natolina, podjęcie prac porządko-
wych i rewaloryzacyjnych, które powinny przede wszystkim polegać na stopniowym 
usunięciu samosiewu, jest wykluczone z powodu ustanowienia na tym terenie w 1996 r. 
rezerwatu przyrody „Morysin”. Celem ochrony tego rezerwatu jest zachowanie fragmen-
tu doliny Wisły z lasem łęgowym i olszowym, z licznymi okazami drzew pomnikowych 
oraz bogatą florą i fauną. Dla rezerwatu tego powstaje plan ochrony, do którego zarządca 
terenu, Muzeum Pałac w Wilanowie, zgłosił postulaty związane z ochroną substancji 
zabytkowej.

Trzeci z prezentowanych parków zabytkowych, niszczejący na skutek objęcia ochroną 
przyrodniczą w formie rezerwatu przyrody, to Park Ursynowski. Ochroną rezerwatową obję-
ta jest część parku położona na skarpie i u jej podnóża. Niekontrolowany rozrost samosiewu 
powoduje, że prawie całkowicie zarośnięty jest już dawny staw parkowy, położony poniżej 
zrujnowanego ciągu tarasów i schodów. Zarośnięciu uległy również w znacznym stopniu 
łąki i torfowiska, dla ochrony których rezerwat „Skarpa Ursynowska” w 1996 r. powołano.

Dużą grupą obiektów zabytkowych, w których dochodzi do konfliktu wartości kultu-
rowych i przyrodniczych, stanowią parki dworskie i pałacowe, położone poza granicami 
miast. Przykładem takiego parku, w którym m.in. przez wycinkę samosiewu przywracana 
jest historyczna kompozycja przestrzenna, jest park w Korczewie, zaprojektowany na po-
czątku XIX w. przez Franciszka Jaszczołda, z wykorzystaniem zasadniczego waloru tego 
miejsca, jakim jest widok na dolinę Bugu. Obecni właściciele sukcesywnie odbudowują 
dawną strukturę parku, w tym również szerokie otwarcia widokowe. Problematyczna jed-
nak okazała się możliwość rewaloryzacji części parku o nazwie „Dębniak”, gdzie w la-
tach 70. XX w. utworzono rezerwat przyrody (il. 2). Mamy tu zatem klasyczny przykład 
konfliktu wartości kulturowych i przyrodniczych. Jak pisze obecna właścicielka, Renata 
Ostrowska: „Całość parku obejmowała i obejmuje 35,5 ha i dzieliła się według planu Jasz-
czołda na 2 wyraźne części: park angielski i «Dębniak» – park w znacznej mierze dębowy. 
(…) Szkoda, że resort wydzielający obecny rezerwat «Dębniak» nie sięgnął do tekstów 
źródłowych i map, a tylko arbitralnie przeciął park po linii, od której rosły dęby. «Dębniak» 
plus pas odciętego parku angielskiego stanowi tragiczny wprost dziś «rezerwat» – gąszcz 
dławiących się nawzajem drzew i poplątanych gałęzi. Śladu nie ma po polanach, tunelach 
egzotycznych krzewów, a z altany, z której gwiaździście rozchodziły się ścieżki – pozostał 
tylko zarys. Trudno sobie wyobrazić, jak można było doprowadzić do obecnego stanu 
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zaniedbania. Fakt bowiem, że uznanie części parku rezerwatem przyrody miało go 
od piły tartacznej uratować – nie upoważnia do dalszego niszczenia. (…) Interwencje 
w Lublinie przynoszą jedynie negatywne stwierdzenia, że «Rezerwat» to las, w którym nic 
ruszać nie wolno, ani oczyszczać, ani leczyć, ani nawet ratować! Nic – ani modrzewi czy 
platanów, ani sosen, ani świerków, ani nawet kilkusetletnich dębów. Ale «Rezerwat» kor-
czewski nie jest i nigdy nie był lasem – zawsze był i powinien znowu być parkiem”11.

4.3. Konflikt wartości przyrodniczych i kulturowych w parkach zabytkowych poddanych 
działaniom z zakresu gospodarki drzewostanem

Wycinki drzew i krzewów w parkach historycznych, nawet te uzasadnione względami kon-
serwatorskimi i koniecznością przywrócenia wartości kulturowych i przestrzennych, budzą 
wiele społecznych emocji i protestów w obronie zagrożonych wartości przyrodniczych. Należy 
zdać sobie w tym momencie sprawę z faktu, że o ile brak systematycznej pielęgnacji w parku 
wpływa korzystnie na kształtowanie się nowych wartości przyrodniczych (np. wzrasta bioróż-
norodność), to jednocześnie powoduje degradację wartości kulturowych. Okres po II wojnie 
światowej nie sprzyjał systematycznej i intensywnej pielęgnacji parków zabytkowych, co wy-
nikało zarówno z przesłanek ideologicznych, braku środków na tego typu działania, a z czasem 
również z braku wykwalifikowanych ogrodników, znających tradycyjne techniki ogrodnicze. 
Efektem tej sytuacji były wieloletnie zaniedbania w pielęgnacji parków i pojawienie się w nich 
dużych ilości samosiewu, obecnie już o cechach starodrzewu, zacierającego historyczne układy 
przestrzenne: wnętrza parkowe, osie, widoki. Pod koronami samosiewu zamierały dolne piętra 
parkowej roślinności: krzewy ozdobne, a także runo parkowe. Zmieniał się skład gatunkowy: 
mniej odporne rośliny wypierane były przez gatunki łatwiej radzące sobie w każdych warun-
kach, np. klon zwyczajny czy bez czarny. W tej sytuacji trudno dziś bez szczegółowych analiz 
starodrzewu i analiz materiałów źródłowych odczytać historyczną strukturę nasadzeń. Jednak 
z całą pewnością nie była ona tak zwarta jak w przypadku większości parków historycznych12.

Wśród powojennych autorytetów z zakresu konserwacji ogrodów zabytkowych najdobit-
niej na temat konieczności wycinek w drzewostanie, prowadzących do uczytelnienia histo-
rycznego układu przestrzennego, wypowiedział się profesor Gerard Ciołek. Przy zachowaniu 
pewnego dystansu do jego poglądów i uwzględnieniu, że powstawały one kilkadziesiąt lat 
temu, w nieco innej rzeczywistości, należy jednak stwierdzić, iż wiele z zasad sformułowa-
nych przez Ciołka w zakresie konserwacji parków zabytkowych nie straciło na aktualności. 
Punktem wyjścia do podjęcia prac konserwatorskich powinna być według niego ocena „sta-
nu zachowania układu pierwotnego” oraz odczytanie zamierzonej przez twórców ogrodu 
kompozycji, co umożliwi określenie wartości i przynależności stylowej ogrodu13. Relikty 
należące do historycznego rozplanowania ogrodu powinny zostać wyodrębnione i objęte 
ochroną. Elementy niszczące historyczny układ przestrzenny ogrodu powinny być usuwa-

11 R. Ostrowska, Mój Dom, Korczew 2001, s. 19-20.
12 Autorka doszła do tego stwierdzenia po przeanalizowaniu historycznej struktury zadrzewienia wielu 

polskich i europejskich ogrodów i parków historycznych, m.in.: Ogrodu Branickich, Ogrodu Wila-
nowskiego, Łazienek Królewskich, planów kompozycji ogrodowych i ich ikonografii z dzieła Izabel-
li Czartoryskiej Myśli różne o sposobie zakładania ogrodów, planów i ikonografii ogrodów projekto-
wanych przez Humphreya Reptona i Johna Loudona, planów i ikonografii ogrodów projektowanych 
przez Franciszka Szaniora, Waleriana Kronenberga i Édouarda Andreé.

13 G. Ciołek, Zarys ochrony i kształtowania krajobrazu, PWN, Warszawa 1964, s. 26.
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ne i „nie mogą stanowić hamulca w zabiegach konserwatorskich”14. Jako przykład Ciołek 
podaje destrukcyjne elementy roślinne, które znalazły się w ogrodzie w wyniku naturalnej 
sukcesji roślinnej – samosiew, oraz te, które zostały wprowadzone przez człowieka sztucz-
nie i zniekształcają pierwotny układ przestrzenny ogrodu. Jedynym usprawiedliwieniem do 
pozostawienia takich elementów jest fakt nabycia przez nie cech „zabytku przyrody” lub 
wyróżniania się wybitnymi walorami estetycznymi15. Ciołek pisał: „Te drzewa, które na nas 
działają dziś jako pojedyncze okazy, nieraz bardzo dostojne, pochyłe, zmurszałe, nie są już 
elementami ogrodu w ścisłym tego słowa znaczeniu, są raczej zabytkami przyrody i z tego 
tylko punktu widzenia zasługują na ochronę. Dlatego też przy podejmowaniu prac rekon-
strukcyjnych należy sobie uświadomić, że w zamiarze artystycznym twórcy ogrodu (dziś 
zabytkowego) był zupełnie ściśle określony stan roślinności, zwłaszcza w ogrodach baroko-
wych. Ten właśnie wyobrażalny gabaryt drzew i krzewów oraz ich forma pozwalały określić 
i ustalić właściwe proporcje drzewostanu we wszystkich trzech wymiarach, zaś przekro-
czenie pewnego optimum wieku roślin powodowało trudności w ich utrzymaniu zgodnie 
z duchem zamierzonej kompozycji”16.

4.4. Przyczyny braku poszanowania dla wartości kulturowych parków zabytkowych

W ubiegłym roku prace rewaloryzacyjne prowadzone w warszawskim Ogrodzie Krasiń-
skich wywołały wiele burzliwych dyskusji i protestów społecznych wobec wycinki drzew 
w tym zabytkowym parku. Pragnę w tym miejscu przytoczyć tytuł artykułu z „Gazety Sto-
łecznej” z 23 stycznia 2013 r., podsumowującej jedną z debat dotyczących Ogrodu Krasiń-
skich: Co ważniejsze: oś czy drzewo?17. Wydaje się, że w tytule tym trafnie ujęto istotę kon-
fliktu wartości przyrodniczych i kulturowych w parkach zabytkowych. To właśnie wycinki 
drzew w parkach zabytkowych budzą najwięcej emocji w społeczeństwie. Są postrzegane 
jako akty barbarzyństwa, a nie jako działania mające na celu przywrócenie zatartego histo-
rycznego układu przestrzennego. Jedną z przyczyn tej sytuacji jest powszechny brak zrozu-
mienia dla wartości kulturowych parku zabytkowego i brak postrzegania go jako dzieła sztu-
ki (ogrodowej). Na przykład na stronie internetowej warszawskiego Zarządu Oczyszczania 
Miasta, gdzie zamieszczono informacje o planowanych pracach rewaloryzacyjnych w Parku 
Skaryszewskim, przytoczono najczęściej pojawiające się zapytania ze strony okolicznych 
mieszkańców, w pewnym sensie odzwierciedlające hierarchię wartości, jakie są istotne dla 
obecnych użytkowników tego zabytkowego obiektu. Są to zapytania przede wszystkim do-
tyczące kwestii użytkowych18 i przyrodniczych, np.: „W Parku Skaryszewskim najbardziej 
podoba mi się dzikość i naturalność przyrody. Rozumiem, że to się zmieni i wszystko będzie 
«pod linijkę»?”19. Żadne z zamieszczonych na stronie internetowej przez ZOM pytań nie 
dotyczyło wartości kulturowych czy przestrzennych parku.

14 K. Chrablewski, G. Ciołek, Uwagi o potrzebie i metodzie odbudowy zabytkowych ogrodów, „Ochro-
na Zabytków”, nr 1, r. 2, 1949, s. 17.

15 Ibidem, s. 18.
16 Ibidem, s. 18.
17 Co ważniejsze: oś czy drzewo?, „Gazeta Stołeczna”, 23.01.2013, s. 1.
18 Zapytania te wyrażały oczekiwania użytkowników w kwestii zapewnienia nawierzchni utwardzonych 

i wygodnych dla wózków dziecięcych i jazdy na łyżworolkach, zapewnienia możliwości wprowadza-
nia psów na teren parku i wpływu prac rewaloryzacyjnych na przyrodnicze funkcjonowanie parku.

19 http://www.zom.waw.pl/broszura_skaryszak.pdf (dostęp: 19.09.2014).
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Ten brak zrozumienia i docenienia wartości kulturowych i przestrzennych parków zabyt-
kowych ma zapewne znacznie głębsze podłoże, wykraczające poza zagadnienia stosunku do 
zieleni zabytkowej. Sytuacja ta może wynikać z braku właściwej edukacji. Od najmłodszych 
lat dzieci w polskich szkołach uczą się szacunku dla przyrody, natomiast – jak zauważa Filip 
Springer w książce Wanna z kolumnadą, poświęconej ładowi przestrzennemu w polskim kra-
jobrazie – jesteśmy na szarym końcu krajów europejskich pod względem poziomu edukacji 
związanej z kulturą. Ilość godzin lekcyjnych, poświęcanych na przedmioty związane ze sztuką 
i jej historią jest nawet dziesięciokrotnie mniejsza niż w wielu innych krajach europejskich20.

Kolejna ważna przyczyna braku zrozumienia dla wartości kulturowych parków zabytko-
wych wynika z obecnych preferencji ich użytkowników co do formy wypoczynku. Nie chce-
my się już dziś przechadzać po żwirowych drogach, wśród wypielęgnowanych klombów czy 
parterów. Większość współczesnych użytkowników preferuje wypoczynek aktywny wśród 
zieleni, niekoniecznie uporządkowanej, z dostosowanymi do niego nawierzchniami utwar-
dzonymi, placami zabaw, rozbudowanym programem sportowym. Parki zabytkowe wydają 
się w tej sytuacji anachronizmem. W rankingu form spędzania czasu w parkach Agata Zacha-
riasz podaje, że chociaż spacerowanie pozostaje główną formą użytkowania parków, to ten-
dencję wzrostową mają bardziej aktywne formy wypoczynku: sporty indywidualne, jogging, 
jazda na rowerze, pływanie21. Do podobnych wniosków doszła w swoim opracowaniu Mag-
dalena Nowak-Rząsa22. Należy jednocześnie zauważyć, że nowe tereny zieleni, dostosowane 
do potrzeb współczesnych użytkowników, zwłaszcza w centrach dużych miast, praktycznie 
nie powstają. W tej sytuacji to parki historyczne stają się jedynymi ogólnodostępnymi tere-
nami rekreacyjnymi, które usiłuje się adaptować do potrzeb współczesnych użytkowników.

5. Wnioski

• Konieczne jest skoordynowanie przepisów ustawowych dotyczących ochrony zabytków 
i ochrony przyrody, tak aby bez konieczności stosowania podwójnych form ochrony 
prawnej zapewnić w parkach zabytkowych poszanowanie zarówno wartości kulturowych, 
jak i przyrodniczych.

• Konieczne jest budowanie świadomości społecznej w kwestii wartości kulturowej parków 
zabytkowych.

• Konieczne jest poprzedzanie działań konserwatorskich, a zwłaszcza działań z zakresu 
gospodarki drzewostanem, szerokimi konsultacjami społecznymi, mającymi na celu 
przedstawienie i przedyskutowanie uzasadnienia planowanych działań.

• Konieczne jest zakładanie nowych parków, zwłaszcza w centrach dużych aglomeracji 
miejskich, odpowiadających potrzebom współczesnych użytkowników, stanowiących 
odciążenie dla parków zabytkowych.

20 F. Springer, Wanna z kolumnadą, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2013. Statystyki przytoczone za 
zamieszczonym w książce raportem Unii Europejskiej z 2009 r.: „Edukacja artystyczna i kulturalna 
w szkołach w Europie”.

21 A. Zachariasz, Zieleń jako współczesny czynnik miastotwórczy ze szczególnym uwzględnieniem roli 
parków publicznych, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2006, s. 160.

22 M. Nowak-Rząsa, Współczesne funkcje parków miejskich w aspekcie oczekiwań społecznych, „Na-
uka Przyroda Technologie”, T. 3, z. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 
Poznań 2009, s. 1-5.
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1. Introduction

Lipno (Ger. Lippen) is located in the Province of Opole, municipality of Niemodlin. To 
the north of the village, is about 200 hectares of landscape-nature, a protected complex with 
a arboretum garden, with an area of about 4 hectares, which is one of the oldest existing ar-
boretums in Poland. To this day it retains many original objects of the former deerpark. This 
place, considered as one of the warmest in the Opole region, is an extremely valuable botan-
ical and garden complex, whose rich historical value is represented by both its architecture, 
and large collection of trees and shrubs.

Today, the Niemodlin Regional Society takes efforts to maintain the park. However, prop-
er care and maintenance is still not ensured. Both natural and cultural factors have a negative 
impact on the complex.

Despite the many treatments of the Association, aimed at popularizing the garden com-
plex, outside the regional environment, it remains rather little-known. In literature, few publi-
cations may be found about the subject, mostly as guides, approximating the complex current 
attractions and presenting their educational paths. The history of the complex dates back to 
the year 1929, most fully presented in the publication Geschichte der Herrschaft Falkenberg 
in Oberschlesien edited by count Hans Parschma1. Also worth noting is the monograph by 
Alekandra Paszkowska Dzieje zwierzyńca i parku w Lipnie – szkic monograficzny, detailing 
the changes that have occurred in the gardens compositional arrangement2. Information on 
the natural values can be found in many specialist publications appearing both before the 
war, and after it3.

2. History

The former deerpark in Lipno4 was one of the longest established gardens of this type, in 
the Prussian Upper Silesia. The exact date of its founding is not known. There are assump-
tions that it was created it in the 16th century5, which is supported by the fact that in 1618 
seven deer were brought from Austria to the existing garden. However, many sources provide 
information, that it was not created until the reign of the family Zerotin6. It is certain, that in 

1 Geschichte der Herrschaft Falkenberg in Oberschlesien, (ed.) H. Praschma, Falkenberg 1929.
2 A. Paszkowska, Dzieje zwierzyńca i parku w Lipnie – szkic monograficzny, „Studia Śląskie”, vol. 65, 

Opole 2006, pp. 191-230.
3 A. Pohl, Botanische Berühmtheiten im Kreise, [in:] Heimatkalender des Kreises Falkenberg, Schwe-

idnitz 1935, pp. 107-109; H. Eder, Park w Lipnie koło Niemodlina, „Rocznik dendrologiczny”, vol. 
8, 1952, pp. 369-377; K. Browicz, Parki szczególnie warte ochrony, „Ochrona Przyrody”, 26, Kra-
ków 1959, pp. 320-346, in which the author listed it as one of the 20 most valuable parks-arbore-
tums in post-war Poland, comparing its value with complexes like Muskau, Swierklaniec, Ksiaz or 
Pszczyna.

4 In some publications can also be found with the name “Niemodlin Deerpark”, due to the affiliation 
and association with Niemodlin Castle and the close proximity of the city.

5 J. Domska, Niemodlin i ziemia niemodlińska od 1224 roku do początków XX wieku, Opole – Niemo-
dlin 1998, pp. 88-89. There are doubts whether the previously mentioned deerpark occupied the same 
area as the complex formed and developed in the 17th century.

6 Zerotin – Czech-Moravian aristocratic family; sat in Niemodlin in years 1650-1779. After: Ges-
chichte der Herrschaft…, op. cit., pp. 67-135.
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1567 there was a pheasantry – the first in the region of Silesia, with birds specially brought 
from the Czech Republic. One of the first cartographic transfers comes from 1750, where in 
J.B. Hommans Atlas is marked a fenced area, marked Thiergarten7.

During the thirty years of war the deerpark suffered many losses, however the efforts of 
Siegfried Erdmann in the 80s of the 17th century to rebuild and the deerpark and the pheas-
antry in the French style was successful. In the 50s of the 18th century a building in type of 
a Lusthaus was built, and also there were other objects, such as wildlife caretaker’s buildings 
and outbuildings8.

In 1783, due to the diminishing importance of breeding in the area, the then owner Jan 
Nepomucen II Carl Praschm, separated a special area (known as the Wildpark) in which, along 
with the gardener from Württemberg, started works towards transforming it into a landscape 
park in a English-Chinese style. In addition, in a special fenced area, was a dendrological 
park and trees and shrubs nursery (Plantage). In addition to ornamental plants, it produced 
large amounts of fruit trees which were sold in Silesia and in Western Europe. According to 
the contemporary fashion, numerous objects were also created, like the Red House, Chinese 
Pavilion, Webb Cottage, Tea Square, Amphitheatre, Venetian Bridges, Hunters House, sheep-
fold, tavern, and many others. The biggest attraction was the system of artificial islands9. Due 
to the favorable climatic conditions, allowing for easy acclimatization, many exotic plants 
from temperate North America, Asia and southern Europe were brought here. All specimens 
located in a newly created park were accurately described and had plates with the name and 
country of origin.

During the reign of Friedrich I, due to the difficult financial situation, maintenance of the 
expensive deerpark was neglected. Friedrich II, in the years 1860-1865 ordered the park to 
introduce new plants, paths and viewpoints, expand fenced areas and discontinue general 
forest management10. From the castle in Niemodlin to the garden ran wide avenue, planted 
with a double row of the shorn limes and hornbeams, and entry was possible by one of the 
five gates. At the entrance from the Niemodlin Gate was a tavern (Gasthaus)11. At the end 

7 J.B. Homannm, Atlas Silesiae Id Est Ducatus Silesiae Generaliter Quatuor Mappis Nec Non Special-
iter XVI Mappis Tot Principatus Repraesentantibus Geographice Exhibitus, Nuremberg 1750.

8 Geschichte der Herrschaft…, op. cit., p. 111.
9 Ibidem, pp. 139, 172.
10 J.G. Knie, Alphabetisch-statistisch- topographische Übersicht der Dörfer, Flecken, Städte und andern 

Orte der Königl. Preuss. Provinz Schlesien: nebst beigefügter Nachweisung von der Eintheilung des 
Landes nach den Bezirken der drei königlichen Regierungen, den darin enthaltenen Fürstenthümern 
und Kreisen, mit Angabe des Flächeninhaltes, der mittlern Erhebung über die Meeresfläche, der Be-
wohner, Gebäude, des Viehstandes usw. – 2. verm. u. verb. Aufl., Breslau 1845, p. 813; refers only to 
the earlier composition of the garden. R. Weber, Schlesische Schlösser, Bd 2, Dresden 1909, p. 10; 
mentions only the existence of the complex, giving, as important information about valuable species 
of exotic trees and shrubs and about the plantation, which was there. However, in the book, published 
in 1869 on the occasion of the 27th meeting of the German farmers and foresters in Wroclaw (Ein 
Kulturbild province Schlesien der auf ihre Hinblick them Land- und Forstwirtschaft, Breslau 1869, 
p. 444), which discusses the known and remarkable Silesia gardens, the deerpark in Lipno is not even 
mentioned. F. Trieste, Topographisches Handbuch von Oberschlesien. Zweite Hälfte, Breslau 1865, 
p. 1130; mentions only a beautiful park, called Deerpark, located about half a mile from the city.

11 W. Hampel, Ein Wildpark in Oberschlesien, [in:] Deutsche Garten-Zeitung: Wochenschrift für Gärt-
ner u. Gartenfreunde; Organ d. Vereins zur Beförderung des Gartenbaues in den Königl. Preuss. 
Staaten und der Gesellschaft der Gartenfreunde Berlins, Berlin 1886, pp. 58-60.
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of the 19th century, the Duke renewed breeding of red deer and fallow deer, as well as in 
a separate area Wrzosowka Heidschnucke sheep were brought from the moors of Lüneburg 
in Lower Saxony. The hurricane, which passed over the area in 1869 turned about 2000 trees 
and destroyed the whole composition of the park. Reconstruction costs were too high, and 
therefore never completed. Later, only a few works were carried out in the deerpark, for ex-
ample replacing the damaged wooden fence with wire mesh in the 80s of the 19th century, and 
the build of the chapel at the entrance to the garden12. The chapel was open to surrounding 
inhabitants from the end of the 19th century during the summer on Sundays and public holi-
days. Friedrich II was very fond of the deerpark, so almost every day he went there to visit. 
He did not hunt himself, but still the aristocrats came here not only for hunting purposes. The 
descendants of the Count did not understand his passion, so in 1910, due to the high cost of 
living, they liquidated the garden13.

After World War II many trees and shrubs were transported to other botanical gardens, 
including Warsaw, Kornik or Chorzow.

3. The current state of the complex

Since February 26, 1998, by the decision of the City Council of Niemodlin, 189.53 hect-
ares of land, which were the remains of the former deerpark, were given the status of land-
scape – nature protected complex “Lipno”14, and Arboretum was created in the area of the 
former plantation. Currently the entire complex is under the jurisdictions of the Forestry 
Commission of Tułowice. Major contributions to the complex have been made by the Nie-
modlin Regional Association, in which a great deal of work has been undertaken in the park, 
including putting the park under protection, conducting historical research, the develope-
ment of a number of publications, educational paths and the costruction of new bridges over 
streams.

The area, which is part of the former deerpark, remains an incredible attraction. Due to 
the favorable climatic conditions of the region in the park you can find dozens of species of 
exotic trees and shrubs, including plantations of Douglas fir (Pseudotsuga menziesii), which 
are unusual in Poland, the eastern white pine (Pinus strobus) and yellow poplar (Tulip tree) 
(Liriodendron tulipifera). The composition of the park is marginally legible, still identifiable 
are the rows of trees and path systems. Most of the exotic plants are located in the arboretum, 
where you can find: Liquidambar styraciflua, japanese azalea (Rhododendron japonicum), 
japanese katsura trees (Cercidiphyllum japonicum), Hydrangea paniculata, purple rhododen-
dron (Rhododendron catawbiense), common mahonia (Mahonia aquifolium). Many of which 
have the status of natural monuments. For educational purposes, each specimen is equipped 
with special information signs. Entry to the garden is free. Within the complex there are also 
numerous remains of the former building of the deerpark. Such as the former Inn, two of the 
original five gates, hermit chapel, chapel of the Madonna and Child and Fredericks Spring 
(Źródełko Fryderyka).

12 Geschichte der Herrschaft…, op. cit., pp. 238-239.
13 Ibidem, p. 270.
14 J. Okrzesa, A. Paszkowska, P. Barłoga, W. Plewa, J. Okrzesa, W. Paszkowski, Zespół przyrodniczo-

-krajobrazowy w Lipnie na Śląsku Opolskim, Niemodlin 1998, p. 6.
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In the favorable microclimate of the area, are also located a few ponds, two of which are 
included in the protected area (Zofia and Hubertus), which are associated with the water sys-
tem of the former plantation. Since 1534 fish farming has been carried out in the ponds (in-
cluding carp), which now, are under the care of the State Forest Farm Fisheries in Niemodlin.

From the north-east of the site is located a swimming pool complex, which is open during 
the summer months. The swimming pool was created in 1935, before the Olympic Games of 
1936 in Berlin, to be used for training by the German national swimmers team. Currently, it 
is in good condition, consists of three swimming pools, one of which has Olympic dimen-
sions. An additional attraction is the Rope Park, campsite, and the original preserved wooden 
changing rooms. Every year, an estimated 40 thousand visitors come to the site15.

4. Threats

4.1. Natural

The area of the former deerpark, despite numerous advantages, both natural and cultural, 
as well as being subject to the legal protection, still is exposed to many threats. During the 
last 62 years there has been a reduction by more than half of the number of species and vari-
eties appearing in the protected area16.

15 Ibidem, p. 13.
16 D. Emmerling, Lipno, najpiękniejszy park Opolszczyzny, Opole 2003, p. 28. According to author in 

1952 occurred in the garden of about 135 species of plants, in 1977 there were only 95, in 2003 there 
was already only 60.

Ill. 1. The present state of dendrological park: a) the water system of the former plantation (photo by 
A. Steuer-Jurek 2014), b) a row of trees in the plantation (photo by A. Steuer-Jurek 2014), c) azaleas 
(photo by A. Steuer-Jurek 2014)

Il. 1. Stan obecny parku dendrologicznego: a) system wodny dawnej plantacji (fot. A. Steuer-Jurek 
2014), b) szpaler drzew na terenie plantacji (fot. A. Steuer-Jurek 2014), c) różaneczniki (fot. A. Steuer- 
-Jurek 2014)
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One of the reasons for such a phenomenon may be the changing climatic conditions, 
which each year kills a few plant specimens. This is caused among others by poor area drain-
age and the change in water conditions. Also within complex numerous dying or withering 
trees and shrubs can be observed.

In addition, many specimens, reaching back to the beginning of a landscaped park, have 
already reached the maximum age appropriate for a given species. Often times not replen-
ished and not cared for as they die, creating gaps in the composition. In their place, as a result 
of natural succession, often there are new, native volunteer plants, which disturb the clarity 
of the former arrangement.

4.2. Cultural

Numerous changes and transformations in the composition of the complex in Lipno has 
influenced the present shape of the park. Cessation of the care and maintenance at the begin-
ning of 20th century resulted in a partial blurring of the whole composition. The exportation 
after the World War II of many trees and shrubs to other botanical gardens in Poland has also 
had negative impact.

Currently the area of historic plantation is a dendrological garden, with free entrance. The 
site is not guarded; entry is possible 24 hours a day. In addition, the entire vicinity is sur-
rounded by a deteriorating wire mesh, which in many places is damaged allowing the passage 
of wild animals. Due to the lack of supervision and regular care, there are cases of destruction 
of trees and shrubs by tearing branches, flowers or other parts of plants.

Due to the current administration, in addition to the creation of educational paths, there is 
a lack in the revalorization of this area, and therefore cherished objects remain subject to the 
processes of succession. In recent years, the emergence numerous new plants can be noted, 
which do not match to the historical layout. Mostly, in gaps created from dead plants, or sin-
gle shrubs, perennial discounts and in rockeries.

Part of objects, for example, the preserved two of five gates, are in poor condition. 
And the replacements when next to the historic buildings also appear new, inadequate and 
standout from the surroundings. In addition, the entrance area to the arboretum are unat-
tractive arrangements – all developed into a parking with gravel surface, with contempo-
rary elements of park furniture in intense colors, as well as the unrepresentative entrance 
gate. These elements are discordant in relation to the historical buildings of the former 
forester.

5. Summary

The protected landscape – nature complex in Lipno, in which includes one of the oldest 
arboretums in Poland, despite high natural, educational and historical values, as well as being 
subject to legal protection, still does not receive proper care.

Initially, the deerpark belonging to the princes of Niemodlin was created to satisfy the en-
tertainment of aristocracy. In later years, in accordance to the prevailing fashion, a large part 
of the area was transformed into a landscape park, however hunting on it had not stopped. 
At the beginning of the 20th century, due to the high cost of caring, it ceased to act as a ducal 
hunting park. Vicissitudes of this forest-garden complex influenced its present appearance, 
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where numerous stratifications and transformations of great value exist in the contemporary 
complex.

The arboretum with a rich collection of the oldest specimens of plants, due to a lack of 
supervision and completely free access to the public is exposed to damage and in some cases 
even devastation of trees and shrubs. Importance has been put on the creation of a paths sys-
tem with a didactic function, but there has been a lack of further works related to greenery, 
as well as the introduction of new plants, resulting in the blurring of the former composition.

Of all the threats to the whole complex of the former deerpark prevails the problems 
connected to cultural background factors, which are mainly caused by lack of maintenance 
works, as well as ideas for further development and exploitation of the potential of the space.

Major contributions to the complex have been made by the Niemodlin Regional Society, 
which has taken a series of efforts to examine the complex, maintain the educational func-
tion, as well as promoting it. However, without proper care and constant supervision, the 
complex remains threatened by further deterioration.
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1. Wprowadzenie

Wieś Lipno (niem. Lippen) położona jest w województwie opolskim, powiecie opolskim, 
gminie Niemodlin. Na północ od miejscowości znajduje się ok. 200-hektarowy zespół przy-
rodniczo-krajobrazowy wraz z ogrodem dendrologicznym o powierzchni ok. 4 ha, będący 
jednym z najstarszych istniejących arboretów w Polsce. Do dziś zachowało się w nim wie-
le oryginalnych obiektów zabudowy dawnego zwierzyńca. Miejsce to, uznawane za jedno 
z najcieplejszych na Opolszczyźnie, stanowi niebywale cenny kompleks ogrodowy oraz bo-
taniczny, o którego wartości stanowi zarówno bogata historia, architektura, jak i znajdująca 
się tam kolekcja drzew i krzewów.

Współcześnie, głównie starania o utrzymanie parku i wprowadzenie do niego aktywności 
podejmuje Niemodlińskie Towarzystwo Regionalne. Jednakże w dalszym ciągu nie jest tam 
zapewniona prawidłowa opieka oraz utrzymanie. Negatywny wpływ na kompleks mają za-
równo czynniki naturalne, jak i kulturowe.

Pomimo licznych zabiegów Stowarzyszenia, mających na celu popularyzację zespołu 
poza regionem oraz środowiskiem botanicznym, należy on do raczej mało znanych. W lite-
raturze odnaleźć można kilka publikacji na jego temat, przede wszystkim o charakterze prze-
wodników, przybliżających obecne atrakcje kompleksu oraz prezentujących tamtejsze ścież-
ki dydaktyczne. Historia miejsca do 1929 r. najpełniej przedstawiona została w Geschichte 
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der Herrschaft Falkenberg in Oberschlesien pod redakcją hrabiego Hansa Parschma1. Ważna 
jest także monografia Aleksandry Paszkowskiej Dzieje zwierzyńca i parku w Lipnie – szkic 
monograficzny, szczegółowo opisująca zmiany, jakie nastąpiły w układzie kompozycyjnym 
ogrodu2. Informacje dotyczące wartości przyrodniczych odnaleźć można w licznych publika-
cjach specjalistycznych, pojawiających się zarówno przed wojną, jak i po niej3.

2. Rys historyczny

Dawny zwierzyniec w Lipnie4 stanowił jeden z najdłużej funkcjonujących ogrodów tego 
typu na terenie pruskiego Górnego Śląska. Dokładna data jego powstania nie jest znana. 
Istnieją przypuszczenia, że utworzono go jeszcze w XVI w.5, o czym może świadczyć fakt 
sprowadzenia w 1618 r. do istniejącego już ogrodu siedmiu jeleni z Austrii. Jednakże wiele 
źródeł podaje informację, jakoby powstał on dopiero za czasów panowania rodu Zerotin6. 
Pewne jest, że już w 1567 r. istniała tu, pierwsza na Śląsku, bażanciarnia, z ptactwem spe-
cjalnie sprowadzonym z Czech. Jeden z pierwszych przekazów kartograficznych pochodzi 
z 1750 r., gdzie w Atlasie J.B. Hommana zaznaczony jest ogrodzony teren podpisany jako 
Thiergarten7.

W trakcie wojny trzydziestoletniej zwierzyniec poniósł wiele strat, jednak staraniem 
Siegfrieda Erdmanna już w latach 80. XVII w. odbudowano go w stylu francuskim, nato-
miast bażanciarnię dopiero w 1720 r. W latach 50. XVIII w. powstał budynek typu Lusthaus, 
a poza nim istniały jeszcze inne obiekty, takie jak zabudowa mieszkalna opiekunów dzikiej 
zwierzyny czy też obiekty gospodarcze8.

W 1783 r., ze względu na coraz mniejsze znaczenie hodowli na terenie łowieckim, ówcze-
sny właściciel Jan Nepomucen II Carl Praschma wydzielił specjalny obszar (określany jako 
Wildpark), na terenie którego, wraz ze sprowadzonym ogrodnikiem z Wirtembergii, rozpo-
czął prace związane z przekształceniem go w park krajobrazowy typu angielsko-chińskiego. 
Dodatkowo wygrodzono także teren, na którym powstał ogród dendrologiczny orazszkół-

1 Geschichte der Herrschaft Falkenberg in Oberschlesien, (red.) H. Praschma, Falkenberg 1929.
2 A. Paszkowska, Dzieje zwierzyńca i parku w Lipnie – szkic monograficzny, „Studia Śląskie”, t. 65, 

2006, s. 191-230.
3 Można tutaj wymienić np.: A. Pohl, Botanische Berühmtheiten im Kreise, [w:] Heimatkalender 

des Kreises Falkenberg, Schweidnitz 1935, s. 107-109; H. Eder, Park w Lipnie koło Niemodlina, 
„Rocznik dendrologiczny”, Vol. 8, 1952, s. 369-377; K. Browicz, Parki szczególnie warte ochrony, 
„Ochrona Przyrody”, 26, 1959, s. 320-346, w której autor wymienił go jako jeden z 20 najcenniej-
szych parków – arboretów w powojennej Polsce, porównując jego wartość z takimi zespołami jak 
Bad Muskau, Świerklaniec, Książ czy Pszczyna.

4 W niektórych publikacjach można się także spotkać z nazwą „Zwierzyniec Niemodliński” z racji na 
przynależność i powiązanie z Zamkiem Niemodlińskim, a także bliskie sąsiedztwo miasta.

5 J. Domska, Niemodlin i ziemia niemodlińska od 1224 roku do początków XX wieku, Opole – Nie-
modlin 1998, s. 88-89. Istnieją tutaj wątpliwości, czy ten wspominany wcześniejszy zwierzyniec 
zajmował ten sam obszar, co zespół założony i rozwijany po XVII w.

6 Zerotin – czesko-morawska rodzina arystokratyczna; zasiadała w Niemodlinie w latach 1650-1779. 
[Za:] Geschichte der Herrschaft…, op. cit., s. 67-135.

7 J.B. Homannm, Atlas Silesiae Id Est Ducatus Silesiae Generaliter Quatuor Mappis Nec Non Specia-
liter XVI Mappis Tot Principatus Repraesentantibus Geographice Exhibitus, Nuremberg 1750.

8 Geschichte der Herrschaft…, op. cit., s. 111.
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ka drzew i krzewów (Plantage). Oprócz roślin ozdobnych produkowano w niej duże ilości 
drzew owocowych, które sprzedawano na Śląsku oraz w całej Europie Zachodniej. Zgodnie 
z ówczesną modą, utworzono także liczne obiekty, m.in. Czerwony Dom, Chiński Pawilon, 
Domek Sieciarza, Plac Herbaciany, Amfiteatr, mostki weneckie, Domek Myśliwego, owczar-
nię, tawernę i wiele innych. Największą atrakcję zespołu stanowił system sztucznych wysp9. 
Z racji na korzystne warunki klimatyczne, pozwalające na łatwą aklimatyzację, sprowadzono 
tutaj liczne egzoty pochodzące ze strefy umiarkowanej Ameryki Północnej, Azji i krajów 
południa Europy. Wszystkie okazy znajdujące się w nowo powstałym parku były dokład-
nie opisane i posiadały tabliczki z nazwą oraz krajem pochodzenia. Kompleks o znaczeniu 
ozdobno-rozrywkowym w dalszym ciągu służył także jako miejsce polowań arystokracji.

Za panowania Fryderyka I, ze względu na trudną sytuację finansową, zaprzestano utrzy-
mywania kosztownej pielęgnacji zwierzyńca. Dopiero Fryderyk II w latach 1860-1865 upo-
rządkował park, wprowadził nowe nasadzenia, ścieżki oraz punkty widokowe, powiększył 
ogrodzony obszar i wyłączył go z ogólnej gospodarki leśnej, jednakże nie odzyskał on już 
swej dawnej świetności10. Od zamku w Niemodlinie do ogrodu prowadziła szeroka aleja 
obsadzona podwójnym szpalerem ze strzyżonych lip oraz grabów, natomiast wjazd możli-
wy był przez jedną z pięciu bram. Na wejściu od strony bramy niemodlińskiej znajdowała 
się gospoda (Gasthaus)11. Pod koniec XIX w. książę odnowił hodowlę jeleni szlachetnych 
oraz danieli, a na wydzielonym terenie prowadzono także hodowlę owiec wrzosówek He-
idschnucke, sprowadzonych z wrzosowisk Lüneburga w Dolnej Saksonii. Huragan, który 
przeszedł nad tym terenem w 1869 r., przewrócił ok. 2000 drzew i zniszczył całą kompozycję 
parku. Koszty odbudowy były zbyt duże, dlatego nie podjęto się tego zadania. W później-
szym czasie przeprowadzono jedynie kilka prac na terenie zwierzyńca, takich jak wymiana 
zniszczonego drewnianego płotu na ogrodzenie z drucianej siatki w latach 80. XIX w. czy też 
budowa kapliczki przy wejściu do ogrodu12. Od końca XIX w. w okresie letnim, w niedziele 
i święta, mieszkańcy okolic mogli się tam udawać na wycieczki.

Fryderyk II był wielkim miłośnikiem zwierzyńca, zatem prawie codziennie udawał się 
tam z wizytą. Sam nie polował, jednak w dalszym ciągu arystokraci przybywali tu w celach 
łowieckich. Potomkowie hrabiego nie rozumieli jego pasji, zatem w 1910 r. ze względu na 

9 Ibidem, s. 139, 172.
10 J.G. Knie Alphabetisch-statistisch- topographische Übersicht der Dörfer, Flecken, Städte und an-

dern Orte der Königl. Preuss. Provinz Schlesien: nebst beigefügter Nachweisung von der Eintheilung 
des Landes nach den Bezirken der drei königlichen Regierungen, den darin enthaltenen Fürstenthü-
mern und Kreisen, mit Angabe des Flächeninhaltes, der mittlern Erhebung über die Meeresfläche, 
der Bewohner, Gebäude, des Viehstandes usw. - 2. verm. u. verb. Aufl., Breslau 1845, s. 813 – wspo-
mina jedynie o wcześniejszej kompozycji ogrodu. R. Weber, Schlesische Schlösser, Bd 2, Dresden 
1909, s. 10 – wzmiankuje jedynie o istnieniu założenia, podając ważną informację o cennych gatun-
kach egzotycznych drzew i krzewów oraz o plantacji, która tam się znajdowała. Natomiast w wy-
danej w 1869 r. księdze z okazji 27. posiedzenia niemieckich rolników i leśników we Wrocławiu 
(Ein Kulturbild der Provinz Schlesien im Hinblick auf ihre Land- und Forstwirtschaft, Breslau 1869, 
s. 444), omawiającej znane i wybitne ogrody Śląska, zwierzyniec w Lipnie nie jest nawet wymieniony. 
F. Triest, Topographisches Handbuch von Oberschlesien. Zweite Hälfte, Breslau 1865, s. 1130 – wspo-
mina jedynie o pięknym parku, nazywanym Zwierzyńcem, oddalonym o pół mili od miasta.

11 W. Hampel, Ein Wildpark in Oberschlesien, [w:] Deutsche Garten-Zeitung: Wochenschrift für Gärt-
ner u. Gartenfreunde; Organ d. Vereins zur Beförderung des Gartenbaues in den Königl. Preuss. 
Staaten und der Gesellschaft der Gartenfreunde Berlins, Berlin 1886, s. 58-60.

12 Geschichte der Herrschaft…, op. cit., s. 238-239.
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wysokie koszty utrzymania zlikwidowano ogród. Pozostał po nim piękny ogrodzony teren 
w pełni dostępny publiczności13.

Po II wojnie światowej wiele egzemplarzy drzew i krzewów wywieziono do innych ogro-
dów botanicznych, m.in. Warszawy, Kórnika czy Chorzowa.

3. Obecny stan zespołu

Od 26 lutego 1998 r. decyzją Rady Miejskiej Niemodlina 189,53 ha terenu, stanowiące-
go pozostałość dawnego zwierzyńca, objęto ochroną, nadając mu status Zespołu Przyrod-
niczo-Krajobrazowego „Lipno”14, natomiast na obszarze dawnej plantacji utworzono ogród 
dendrologiczny. Obecnie całość znajduje się pod jurysdykcją Nadleśnictwa Tułowice. Duże 
zasługi dla kompleksu ma Niemodlińskie Towarzystwo Regionalne, którego staraniem na te-
renie obiektu podjętych zostało wiele prac, m.in. doprowadzono do objęcia ochroną prawną, 
przeprowadzono badania historyczne, wydano wiele publikacji, stworzono ścieżki dydak-
tyczne czy też zbudowano nowe mostki nad strumykami.

Obszar, będący częścią dawnego zwierzyńca, w dalszym ciągu stanowi niebywałą atrak-
cję. Z racji na korzystne warunki klimatyczne regionu w parku można odnaleźć kilkadziesiąt 
gatunków drzew i krzewów egzotycznych, w tym plantacje daglezji zielonej (Pseudotsuga 
menziesii), a także niespotykane w Polsce, naturalnie odnawiające się sosny wejmutki (Pinus 
strobus) oraz tulipanowce amerykańskie (Liriodendron tulipifera). Kompozycja parku jest 
śladowo czytelna, dostrzegalne są szpalery drzew czy też układy ścieżek. Najwięcej egzotów 
występuje w dawnej plantacji, stanowiącej obecnie arboretum, gdzie rosną m.in. ambrowiec 
amerykański (Liquidambar styraciflua), azalia japońska (Rhododendron japonicum), gru-
jecznik japoński (Cercidiphyllum japonicum), hortensja bukietowa (Hydrangea paniculata), 
różanecznik fioletowy (Rhododendron catawbiense), mahonia pospolita (Mahonia aquifo-
lium). Wiele z nich posiada status pomnika przyrody. W celach dydaktycznych każdy okaz 
zaopatrzony jest w specjalne tabliczki informacyjne. Wstęp do ogrodu jest bezpłatny. Na 
terenie zespołu występują też liczne pozostałości po dawnej zabudowie zwierzyńca, jak np. 
budynek gospody, leśniczówki czy też zachowane dwie z pięciu bram, kapliczka pustelnika, 
kapliczka Madonny z Dzieciątkiem czy też źródełko Fryderyka.

Na korzystny mikroklimat terenu wpływ mają także stawy, z czego dwa zaliczane są do 
obszaru chronionego (Zofia i Hubertus), które powiązane są z system wodnym dawnej plan-
tacji. Od 1534 r. prowadzona jest w nich hodowla ryb (m.in. karpia), a obecnie znajdują się 
one pod opieką Gospodarstwa Rybackiego Lasów Państwowych w Niemodlinie.

Od strony północno-wschodniej do zespołu przylega basen kąpielowy, czynny w mie-
siącach letnich. Obiekt powstały w 1935 r., przed rozpoczęciem igrzysk olimpijskich 
w Berlinie w 1936 r., był przeznaczony na treningi niemieckiej reprezentacji pływaków. 
Obecnie znajduje się on w dobrym stanie, składa się z trzech niecek pływackich, z czego 
jedna posiada wymiary olimpijskie. Dodatkową atrakcję stanowi park linowy, pole na-
miotowe, a także zachowane oryginalne drewniane przebieralnie. Corocznie odwiedza go 
ok. 40 tysięcy osób15.

13 Ibidem, s. 270.
14 J. Okrzesa, A. Paszkowska, P. Barłoga, W. Plewa, J. Okrzesa, W. Paszkowski, Zespół przyrodniczo- 

-krajobrazowy w Lipnie na Śląsku Opolskim, Niemodlin 1998, s. 6.
15 Ibidem, s. 13.
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4. Zagrożenia

4.1. Naturalne

Teren dawnego zwierzyńca, pomimo licznych walorów, zarówno przyrodniczych, jak 
i kulturowych, a także objęcia go ochroną prawną, w dalszym ciągu narażony jest na wiele 
niebezpieczeństw. W okresie ostatnich 62 lat odnotowano zmniejszenie się o ponad połowę 
liczby gatunków i odmian znajdujących się na chronionym obszarze16.

Jedną z przyczyn takiego zjawiska mogą być zmieniające się warunki klimatyczne, w wy-
niku których corocznie ginie kilka egzemplarzy roślin. Jest to wywołane m.in. osuszaniem 
terenu oraz zmianą stosunków wodnych. Na terenie zespołu zauważyć można także liczne 
zamierające czy też usychające drzewa i krzewy.

Dodatkowo wiele okazów, sięgających początków parku krajobrazowego, uzyskało już 
maksymalny wiek właściwy dla danego gatunku. Niewymieniane, nieuzupełniane oraz nie-
pielęgnowane zamierają, tworząc luki w kompozycji. W ich miejsce, w wyniku sukcesji na-
turalnej, często pojawiają się nowe samosiewy rodzimych roślin, które zaburzają czytelność 
dawnego układu.

4.2. Kulturowe

Liczne zmiany i przekształcenia w kompozycji zespołu w Lipnie wpłynęły na współcze-
sne ukształtowanie parku. Zaprzestanie pielęgnacji i utrzymania na początku XX w. dopro-
wadziło do częściowego zatarcia całości rozplanowania. Duży negatywny oddźwięk miało 
także wywiezienie po II wojnie światowej wielu egzemplarzy drzew i krzewów do innych 
ogrodów botanicznych w Polsce.

Obecnie teren dawnej plantacji stanowi ogród dendrologiczny. Obiekt nie jest strzeżony, 
a darmowe wejście możliwe jest przez całą dobę. Dodatkowo całość otoczona jest niszcze-
jącą drucianą siatką, która w wielu miejscach jest poprzerywana, co umożliwia przejście 
dzikich zwierząt. Z racji braku nadzoru oraz regularnej opieki zdarzają się przypadki nisz-
czenia drzew i krzewów przez zrywanie gałęzi, kwiatów lub innych fragmentów roślin czy 
też pozyskiwanie ich do własnej hodowli.

Współcześnie jego zarządcy, poza stworzeniem ścieżek dydaktycznych, nie posiadają 
dobrego planu na rewaloryzację terenu, dlatego też obiekt nieodnawiany ani niepielęgnowa-
ny w dalszym ciągu podlega procesom sukcesji. Ostatnimi laty zauważyć można pojawiają-
ce się liczne nowe nasadzenia, niepasujące do historycznego układu. Najczęściej w lukach 
powstałych po obumarłych roślinach znajdują się pojedyncze krzewy, rabaty bylinowe lub 
skalniaki.

Część obiektów, np. zachowane dwie z pięciu bram wjazdowych do zwierzyńca, znaj-
duje się w złym stanie technicznym. Obok historycznej zabudowy pojawia się także nowa, 
nieadekwatna i wyróżniająca się spośród otoczenia. Dodatkowo sama strefa wejściowa do 
arboretum posiada nieatrakcyjną aranżacje – całość została zagospodarowana na parking 
o szutrowo-grysowej nawierzchni, ze współczesnymi elementami małej architektury w in-

16 D. Emmerling, Lipno, najpiękniejszy park Opolszczyzny, Opole 2003, s. 28. Jak podaje autorka, 
w 1952 r. na terenie zespołu występowało ok. 135 gatunków roślin, w 1977 r. było ich tylko 95, 
a  2003 r. zanotowano ich jedynie 60.
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tensywnych kolorach, a także niereprezentacyjną bramką wejściową. Elementy te dysharmo-
nizują z historyczną zabudową dawnej leśniczówki.

5. Podsumowanie

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy w Lipnie, w skład którego wchodzi jedno z najstar-
szych arboretów w Polsce, pomimo wysokich walorów przyrodniczych, dydaktycznych oraz 
historycznych, a także objęcia go ochroną prawną, w dalszym ciągu nie posiada prawidłowej 
opieki.

Początkowo zwierzyniec należący do książąt niemodlińskich stworzony został do za-
spakajania potrzeb rozrywkowych arystokracji. W latach późniejszych, zgodnie z panującą 
modą, znaczną część terenu przekształcano w park o kompozycji krajobrazowej, jednakże 
nie zaprzestano w nim polowań. Dopiero na początku XX w., z racji na wysokie koszty 
utrzymania, przestał on pełnić rolę książęcego parku łowieckiego. Zmienne losy zespołu 
o charakterze leśno-ogrodowym wpłynęły na jego obecny wygląd, gdzie liczne nawarstwie-
nia i przekształcenia stanowią dużą wartość współczesnego kompleksu.

Arboretum z bogatą kolekcją najstarszych okazów roślin, ze względu na brak nadzoru 
i całkowicie wolny dostęp dla publiczności, narażone jest na uszkodzenia bądź dewastację 
drzew i krzewów. Istotne znaczenie miało wprowadzenie systemu ścieżek o funkcji dydak-
tycznej, jednakże brak dalszych prac związanych z gospodarką zielenią, a także wprowadza-
nie nowych nasadzeń przekłada się na zacieranie dawnej kompozycji.

Wśród wszystkich zagrożeń dla całości zespołu byłego zwierzyńca przeważają czynniki 
pochodzenia kulturowego, które spowodowane są przede wszystkim brakiem prac pielęgna-
cyjnych, a także pomysłu na dalszy rozwój i wykorzystanie potencjału miejsca.

Duże zasługi dla zespołu ma Niemodlińskie Towarzystwo Regionalne, które podjęło się 
licznych prac mających na celu zbadanie obiektu, wprowadzenie funkcji dydaktycznych, 
a także rozporomowanie go. Jednakże bez prawidłowej opieki i wprowadzeniem stałego nad-
zoru obiektowi grozi dalsze pogarszanie się stanu.
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Architecture, Poznan University of Life Sciences.
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1. Introduction

Morasko is a district on the northern outskirts of Poznań. The area is boarded by Morasko 
Forest in the north, Morasko Meteorite Nature Reserve in the west, high-rise multifamily 
buildings in Poznań estates in the south and single-family houses in Radojewo and Umul-
towo estates in the east. The village of Morasko was first mentioned in 1388. Over the years 
there were many owners of the village, starting with Wawrzyniec Jeż and his wife in the early 
15th century, through the von Treskow family in the 2nd half of the 19th century and ending 
with the Missionary Sisters of Christ the King after World War II1. At the beginning of the 
20th century Morasko was subject to Prussian colonisation and the settlement was renamed 
to Nordheim. Only on 1 January 1987 the village of Morasko was annexed to Poznań2. To-
day Morasko still has a legible spatial arrangement with a palace, manor and grange estate. 
The estate consisted of a former Evangelical church (at present a Roman Catholic church), 
a residential estate with a manor built in 1786 a palace built in 1857, a park and a maple-tree 
access alley established at the turn of the 18th century and a post-grange area with preserved 
buildings. At present the estate includes a complex of buildings owned by the Convent of 
Missionary Sisters of Christ the King.

The manor and palace estate is located in the northern part of the former village situated near 
Poznań. It has been there since the 2nd half of the 18th century. The complex consisted of intercon-
nected manor, palace and outhouse buildings and a park (Ill. 1). The main entrance to the estate 
was located on the axis of the residence and there was an oval driveway in front of it. The only 
remaining element of the old Baroque estate is the former storage house, situated northwest of the 
manor. The brick manor was built on a rectangular plan. It had an avant-corps in the middle and 
a mansard roof with dormers. The corners of the façade had rusticated pilaster strips with apparent 
avant-corpses. The main avant-corps was articulated with giant order pilasters with acanthus and 
volute capitals3. In the late 19th century the palace was built. The two-storey construction was cov-
ered with a low hip roof topped with a one-storey belvedere. The front elevation was abundantly 
decorated with cornices, pilaster strips and triangular pediments above the windows. There was 
a decorative round relief in the central part of the elevation, above the entrance porch. The open 
porch, supported by four posts and two columns, was finished with a terrace in the upper floor 
section4. The construction of the palace was not completed – the other elevations of the palace 
were not finished5. In the late 20th century a convent building was erected for Missionary Sisters 
of Christ the King in the residential estate in Morasko. This enormous construction with rather un-
interesting architecture was located in close neighbourhood of the manor and palace. The grange 
complex, which occupied a considerable part of the estate, was located northeast of the manor 
and palace complex. It consisted of the grange yard (built up in the west, north and south) and 
five houses of the grange workers. The park estate was established in the late 18th century and it 

1 Teki Dworzaczka. Materiały historyczno-genealogiczne do dziejów szlachty wielkopolskiej XV-XX w., 
Polska Akademia Nauk, Biblioteka Kórnicka, 1995-1997.

2 J. Goszczyńska, Majątki Wielkopolskie, Tom VIII: Miasto Poznań, Fundacja Ochrony Dziedzictwa 
Wsi i Rolnictwa w Szreniawie, Muzeum w Szreniawie, Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania, 
Szreniawa 2004, pp. 63-64.

3 Ibidem, pp. 64-65.
4 M. Libicki, P. Libicki, Dwory i Pałace wiejskie w Wielkopolsce, Dom Wydawniczy REBIS. Poznań 

2005, p. 290.
5 J. Goszczyńska, op. cit., p. 65.
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remained untouched until the early 20th century. The system of roads and alleys divided the park 
into rectangular plots, which were filled with free compositions of trees and shrubs. On the eastern 
side the park was enclosed by a system of five interconnected ponds. There was an open courtyard 
in front of the residence, where an oval driveway was composed relatively early. The Prussian 
Settlement Commission (Königlich Preußische Ansiedlungskommission in den Provinzen West-
preußen und Posen) reduced the park area in the north. Until today there has been only a fragment 
of the southern side of the park preserved. It neighbours the palace and has a few old trees.

1.2. Aim of study

The aim of the study was to identify the threats resulting from changes in ownership and 
division of plots and to determine the degree of destruction and possibilities of revalorisation 
of the research objects.

2. Description of study

The object of the study was the manor and palace estate in Morasko. The estate was 
distinguished by the historical system of two interconnected residences, i.e. the 18th century 
manor and 19th century palace with a small park established in the late 18th century. In history 
the area of the park and residential buildings was 4 ha. At present the park area is smaller 
than 0.5 ha.

The following field methods were applied in the research: dendrological inventory, den-
drological analysis and analysis of the species composition6. The following study analyses 
were also applied: historical analysis, archive analysis, spatial composition analysis and sce-
nic connections analysis. The analyses were based on historical topographic and cadastral 
maps made in the 19th and early 20th century and spatial computer-generated models of the 
estate for three stages in the history of the complex in Morasko7.

The research was also based on photograph archives, which chiefly showed residential 
buildings with small fragments of the park estate.

The collected materials enabled determination of the actual appearance of the historical 
spatial arrangement in the residence and park complex in Morasko and it enabled identifica-
tion of transformations and degradation of the composition.

3. Results

We produced three virtual models of the residence and park complex in Morasko on the 
basis of the historical materials we collected, site inspection and inventory. The models show 

6 L. Majdecki, Ochrona i konserwacja zabytkowych założeń ogrodowych, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 1993, p. 127.

7 M. Walerzak, Analiza kompozycji przestrzennej i powiązań widokowych w procesie wartościowania 
historycznych układów ogrodowych na wybranych przykładach z terenu Polski. W: Wartościowanie 
w ochronie w ochronie i konserwacji zabytków, (ed.) B. Szmygin, PKN ICOMOS, Biuro Stołecznego 
Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa, Politechnika Lubelska, Warszawa – 
Lublin 2012, p. 238.
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three stages in the development of the historic complex, resulting from changes in the owner-
ship and division of the estate. Due to considerable degradation of the historical composition 
and insufficient number of historical materials the models show only a simplified schematic 
reconstruction of the estate (Ill. 1).

The models included analyses of the composition with identification of formally signifi-
cant elements of architecture and an analysis of historical scenic connections.

The first model shows Morasko in the late 18th and early 19th century. At the time the 
manor was the main residence and the entire compositional arrangement was subordinated to 
it. The access alley was located almost on the manor axis and it led through the entrance gate 
to an open courtyard surrounded by a naturalistic park. The park estate was continued in the 
eastern and northern part of the complex, but the composition was more geometrised there. 
A system of straight roads, alleys and rows of trees made several regular plots. The interior 
of the plots was filled with free compositions of trees and shrubs. On the eastern side, on the 
estate limit there were five ponds connected by canals. The grange was located in the west 
and northwest.

The second model shows the estate in the late 19th century. There was a palace built 
next to the old manor. Not only was the building taller than the adjacent manor, but it was 
additionally topped with a small belvedere. Thus, the new residence was another important 
element of the composition which was located on the main axis and which was noticeably 
predominant among the buildings. There was a one-level outhouse built along the lateral axis 
of the palace, right next to its elevation. The details and ornaments of the outhouse eleva-
tion made references to the façade of the palace. The composition of the park estate did not 
change much, except the driveway, which was extended so as to encompass the manor and 
palace.

The third model shows the estate in the late 20th and early 21st century (Ill. 1-2). It is notice-
able that the historic complex is divided into the part with the palace and a fragment of the park 
next to it and the part with the manor and the rest of the estate. In the eastern part of the park we 
can see the newly constructed complex of buildings belonging to the Convent of Missionary 
Sisters of Christ the King. The buildings are randomly scattered all over the old park and in the 
place of three ponds, which were liquidated. The retreat house, which was constructed in very 
close neighbourhood of the manor, is the most conspicuous building as far as its size is con-
cerned. The building has uninteresting architecture and a bright yellow elevation. Its cubature is 
much greater than the cubature of the two historic residences. The location and arrangement of 
the new buildings was not fully considered. It irreversibly disordered the historic composition 
and closed valuable scenic connections with the park and landscape (Ill. 2). This new residence 
definitely competes and dominates not only the manor and palace but also the nearby historic 
church, whose tower until recently was the only dominant in the landscape of Morasko.

In view of the abovementioned observations the technical condition of the historic build-
ings is worrisome. Although the manor, which now belongs to the Convent, is in good con-
dition, the palace and the outhouse, which are separate individual properties, are falling into 
ruin. Paradoxically, the situation is opposite as far as the park is concerned. The historic tree 
stand, which was isolated near the palace, has been preserved, but the park was completely 
destroyed in the part belonging to the Convent, near the manor, in the eastern part of the 
estate. There is a fancy composition made of contemporary colourful cultivars of coniferous 
plants mixed with Renaissance-like parterres. The driveway was replaced by rectangular 
flowerbeds with compositions of coniferous plants.
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Ill. 1. On the left: three reconstruction ideograms of the Morasko estate accompanied by the 
views of vista lines analysis. On the right: architectural composition elements were marked 
(edited by M. Walerzak 2014)

Il. 1. Trzy ideogramy rekonstrukcji zespołu dworsko-pałacowego w Morasku (z lewej). 
Widoki od strony frontu rezydencji, ukazujące poszczególne trzy etapy rozwoju posiadłości 
wraz z analizą powiązań widokowych (z prawej) (oprac. M. Walerzak 2014)
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Ill. 2. An ideogram of the Morasko estate reconstruction – general view of the estate during 
three stages of transformation and spatial composition degradation. The visa lines, important 
historic elements and dissonant elements were marked (edited by M. Walerzak 2014)

Il. 2. Ideogramy rekonstrukcji zespołu dworsko-płacowego w Morasku. Ogólny widok 
perspektywiczny obiektu w trzech etapach przekształceń i degradacji kompozycji prze-
strzennej. Na rysunkach zaznaczono powiązania widokowe oraz ważne historycznie 
elementy w kompozycji i obiekty dysharmonijne z pierwotnym układem (oprac. M. 
Walerzak 2014)



311

4. Conclusions

1. The manor and palace in Morasko, which dates back to the late 18th century, has preserved 
fragmentary and poorly legible elements of the park composition. The estate was compo-
sitionally and spatially degraded due to the location and construction of new buildings, 
liquidation of part of the park and introduction of random plant compositions.

2. The selection of newly introduced species and their composition is in absolute disagree-
ment with the historic character of the residence and park complex in Morasko.

3. The residential complex in Morasko is threatened by further expansion of new buildings 
and reduction of its historic values. Apart from that, the palace and outhouse, which are 
a separate property, are in danger of collapsing.

4. In view of the research and analyses, it is possible to make only partial revalorisation of 
fragments of the park if the estate is integrated.
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1. Wstęp

1.1. Wprowadzenie

Morasko to peryferyjna część Poznania, położona w północnej części miasta. Obszar Mo-
raska ograniczony jest: od północy – Lasem Moraskim, od zachodu – Rezerwatem przyro-
dy Meteoryt Morasko, od południa – wysoką zabudową wielorodzinną poznańskich osiedli, 
a od wschodu – zabudową jednorodzinną osiedli Radojewo i Umultowo. Pierwsze wzmianki 
na temat wsi Morasko pochodzą z 1388 r., a sama wieś miała na przestrzeni lat wielu właści-
cieli – zaczynając od Wawrzyńca Jeża i jego małżonki (na początku XV w.), przez rodzinę 
von Treskow (w 2 połowie XIX w.), na Zgromadzeniu Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla 
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(po II wojnie światowej) kończąc1. Na początku XX w. Morasko podlegało pruskiej akcji kolo-
nizacyjnej, a nazwa osady zmieniona została na Nordheim. Dopiero 1 stycznia 1987 r. tereny wsi 
Morasko przyłączono do Poznania2. Morasko posiada do dziś czytelny układ przestrzenny z za-
łożeniem pałacowo-dworsko-folwarcznym. W skład tego założenia wchodziły: dawny kościół 
ewangelicki (obecnie kościół rzymskokatolicki), założenie rezydencjonalne z dworem z 1786 r.3, 
pałac z 1857 r., park i klonowa aleja dojazdowa z przełomu XVIII i XIX w., a także obszar 
pofolwarczny z zachowanymi budynkami. Aktualnie zespół jest rozbudowany o kompleks 
budynków zakonu Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla.

Założenie dworsko-pałacowe zlokalizowane jest w północnej części dawnej podpoznań-
skiej wsi i istnieje w tym miejscu od 2 połowy XVIII w. Zespół składał się z połączonych 
ze sobą budynków dworu, pałacu i oficyny, a w jego skład wchodził również park (il. 1). 
Główny wjazd na teren założenia znajdował się na osi rezydencji, a przed nią zlokalizowany 
był owalny podjazd. Z dawnego barokowego założenia zachował się tylko dawny lamus, 
który usytuowany był na północny zachód od dworu. Murowany z cegły dwór wzniesiono 
na planie prostokąta z ryzalitem pośrodku, a wieńczył go mansardowy dach z lukarnami. 
Naroża fasady były ujęte w lizeny z boniowaniem i pozorne ryzality. Główny ryzalit artyku-
łowany był pilastrami wielkiego porządku z kapitelami akantowo-wolutowymi4. Pałac został 
natomiast dobudowany do dworu pod koniec XIX w. Dwukondygnacyjną budowlę nakrywał 
niski dwuspadowy dach, zwieńczony jednokondygnacyjnym belwederem. Elewacja fronto-
wa była bogato zdobiona w gzymsy, lizeny i trójkątne naczółki nad oknami. W centralnej 
części elewacji, ponad gankiem wejściowym, znajdowało się ozdobne tondo. Otwarty ganek, 
wsparty na czterech słupach i dwóch kolumnach, w partii piętra zakończony był tarasem5. Bu-
dowla pałacu nie została w pełni zrealizowana6, o czym świadczą niedokończone pozostałe 
jego elewacje. Pod koniec XX w. na terenie założenia rezydencjonalnego w Morasku wznie-
siono budynek klasztorny Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla. Ta ogromnych 
rozmiarów budowla, o nieciekawej elewacji, została zlokalizowana w bliskim sąsiedztwie 
dworu i pałacu. Zespół folwarczny, stanowiący znaczną część założenia, był zlokalizowany 
na północny wschód od zespołu dworsko-pałacowego i składał się z podwórza folwarcznego 
(zabudowanego od strony zachodniej, północnej i południowej) oraz pięciu domów pracow-
ników folwarcznych. Założenie parkowe powstało pod koniec XVIII w. i w nienaruszonej 
formie przetrwało do początku XX w. Układ dróg i alej dzielił park na prostokątne kwatery, 
które wypełniały swobodne kompozycje drzew i krzewów. Od strony wschodniej park za-
mykał układ pięciu połączonych ze sobą stawów. Przed frontem rezydencji znajdował się 
otwarty dziedziniec, w którym dość wcześnie zakomponowano owalny podjazd. W ramach 
działań pruskiej Komisji Kolonizacyjnej (Königlich Preußische Ansiedlungskommission in 
den Provinzen Westpreußen und Posen) zmniejszono powierzchnię parku od strony północ-

1 Teki Dworzaczka, Materiały historyczno-genealogiczne do dziejów szlachty wielkopolskiej XV-XX w., 
Polska Akademia Nauk, Biblioteka Kórnicka, 1995-1997.

2 J. Goszczyńska, Majątki Wielkopolskie, T. VIII: Miasto Poznań, Fundacja Ochrony Dziedzictwa Wsi 
i Rolnictwa w Szreniawie, Muzeum w Szreniawie, Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania, Szre-
niawa 2004, s. 63-64.

3 M. Libicki, P. Libicki, Dwory i Pałace wiejskie w Wielkopolsce, Dom Wydawniczy REBIS. Poznań 
2005, s. 290.

4 J. Goszczyńska, op. cit., s. 64-65.
5 M. Libicki, P. Libicki, op. cit., s. 290.
6 J. Goszczyńska, op. cit., s. 65.
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nej, a do dnia dzisiejszego zachował się jedynie fragment południowej części parku w są-
siedztwie pałacu, z kilkoma egzemplarzami wiekowego drzewostanu.

1.2. Cel badań

Celem pracy były: identyfikacja zagrożeń wynikających ze zmian własnościowych oraz 
parcelacji działek i określenie stopnia zniszczenia oraz możliwości rewaloryzacji obiektów 
badań.

2. Opis badań

Obiektem badań było założenie dworsko-pałacowe w Morasku. Obiekt wyróżniał histo-
ryczny układ dwóch połączonych ze sobą rezydencji, składający się z dworu (XVIII w.) 
i pałacu (XIX w.) z niedużym parkiem z końca XVIII w. Historycznie powierzchnia parku 
i zabudowań rezydencjonalnych wynosiła ok. 4 ha. Obecnie powierzchnia parku wynosi nie-
spełna 0,5 ha.

Podczas badań zastosowano metody terenowe, takie jak: inwentaryzacja dendrologiczna, 
analiza dendrochronologiczna oraz analiza składu gatunkowego7, a także analizy studialne: 
historyczną i materiałów archiwalnych. Ponadto wykonano analizy kompozycji przestrzen-
nej i powiązań widokowych z wykorzystaniem historycznych map topograficznych i kata-
stralnych z XIX i początku XX w. oraz przestrzennych komputerowych modeli obiektu, 
wykonanych w trzech etapach historii zespołu w Morasku8.

W badaniach korzystano również z archiwalnych materiałów fotograficznych, przedsta-
wiających przede wszystkim budynki rezydencjonalne z małymi fragmentami założenia par-
kowego.

Dzięki zebranym materiałom możliwe było określenie faktycznego wyglądu historyczne-
go układu przestrzennego zespołu rezydencjonalno-parkowego w Morasku oraz identyfika-
cja przekształceń i degradacji kompozycji.

3. Wyniki

Na podstawie zebranych materiałów archiwalnych oraz wizji lokalnej i inwentaryza-
cji sporządzono trzy wirtualne modele zespołu rezydencjonalno-parkowego w Morasku. 
Prezentują one trzy etapy rozwoju zabytkowej posiadłości, wynikające ze zmian własno-
ściowych i podziału posiadłości. Ze względu na dużą degradację historycznej kompozycji 
i niedostateczną ilość materiałów archiwalnych modele przedstawiają zaledwie uproszczoną 
ideową rekonstrukcję obiektu (il. 1).

7 L. Majdecki, Ochrona i konserwacja zabytkowych założeń ogrodowych, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 1993, s. 127.

8 M. Walerzak, Analiza kompozycji przestrzennej i powiązań widokowych w procesie wartościowania 
historycznych układów ogrodowych na wybranych przykładach z terenu Polski, [w:] Wartościowanie 
w ochronie i konserwacji zabytków, (red.) B. Szmygin, PKN ICOMOS, Biuro Stołecznego Konser-
watora Zabytków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa, Politechnika Lubelska, Warszawa – Lublin 
2012, s. 238.
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Na modelach wykonano analizy kompozycji z wyodrębnieniem ważnych formalnie 
obiektów architektonicznych oraz analizę historycznych powiązań widokowych.

Pierwszy model przedstawia Morasko z końca XVIII i początku XIX w. Wówczas głów-
ną rezydencją był dwór i cały układ kompozycji był jemu właśnie podporządkowany. Aleja 
dojazdowa usytuowana była niemalże na osi dworu i przez bramę wjazdową prowadziła na 
otwarty dziedziniec otoczony naturalistycznym parkiem. Założenie parkowe kontynuowane 
było we wschodniej i północnej części posiadłości, tam jednak kompozycja była bardziej 
zgeometryzowana. Układ prostych dróg, alej i szpalerów tworzył kilka regularnych kwater, 
natomiast ich wnętrze wypełniały swobodne kompozycje roślinne drzew i krzewów. Od stro-
ny wschodniej, na granicy założenia, znajdowało się pięć, połączonych ze sobą kanałami, 
stawów, zaś od strony zachodniej i północno-zachodniej zlokalizowany był folwark.

Drugi model przedstawia stan z końca XIX w. Obok wcześniejszego dworu wybudowano 
pałac. Budowla nie tylko przewyższała wysokością stykający się z nią dwór, ale również 
dodatkowo zwieńczona była małym belwederem. Tym samym nowa rezydencja stała się 
kolejnym ważnym elementem kompozycji, zlokalizowanym na głównej osi, wyraźnie do-
minującym pośród budynków. Wzdłuż bocznej osi pałacu, bezpośrednio przy jego elewacji, 
wzniesiono parterową oficynę. Jej elewacja nawiązywała detalem i ornamentyką do frontu 
pałacu. Kompozycja założenia parkowego nie uległa większym zmianom z wyjątkiem pod-
jazdu, który został powiększony, obejmując dwór i pałac.

Trzeci model przestawia stan obiektu z końca XX i początku XXI w. (il. 1-2). Widoczny 
jest na nim podział zabytkowego zespołu na część z pałacem i fragmentem parku przy nim 
oraz część z dworem i resztą posiadłości. We wschodniej części parku widoczny był nowo 
powstały kompleks budynków Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla. Są one 
rozrzucone bezładnie po całym dawnym parku oraz w miejscu trzech stawów, które zostały 
zlikwidowane. Najbardziej imponujące rozmiary ma dom rekolekcyjny, wyniesiony w bar-
dzo bliskim sąsiedztwie dworu. Budowla o nieciekawej architekturze i jaskrawożółtej elewa-
cji znacznie przewyższa kubaturą dwie historyczne rezydencje. Lokalizacja i układ nowych 
budynków był nie do końca przemyślany i bezpowrotnie zaburzył zabytkową kompozycję 
i zamknął cenne powiązania widokowe z parkiem i krajobrazem (il. 2). Kolejna, nowa re-
zydencja zdecydowanie konkuruje i dominuje nie tylko nad dworem i pałacem, ale również 
nad pobliskim zabytkowym kościołem, którego wieża była do niedawna jedyną dominantą 
w krajobrazie Moraska.

W świetle powyższych spostrzeżeń niepokój budzi stan techniczny zabytkowych bu-
dynków. Wprawdzie dwór należący aktualnie do Zgromadzenia jest w dobrym stanie, ale 
sam pałac i oficyna, będące osobną, wydzieloną własnością, popadają w ruinę. Paradok-
salnie odwrotna sytuacja dotyczy samego parku. Wydzielony zabytkowy drzewostan przy 
pałacu przetrwał, a zupełnie zniszczony został park na terenie Zgromadzenia przy dworze 
we wschodniej części obiektu. Na jego miejscu powstała fantazyjna kompozycja ze współ-
czesnych barwnych odmian roślin iglastych, zmieszanych z niby-renesansowymi parterami. 
Całkowicie zlikwidowany został podjazd, na miejscu którego utworzono prostokątne kwiet-
niki z kompozycjami roślin iglastych.
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4. Wnioski

1. Zespół dworsko-pałacowy w Morasku, o rodowodzie z końca XVIII w., zachował szcząt-
kowe i mało czytelne elementy kompozycji parku. Obiekt został kompozycyjnie i prze-
strzennie zdegradowany przez lokalizację i wzniesienie nowych budynków, likwidację 
części parku i wprowadzenie przypadkowych kompozycji roślinnych.

2. Dobór nowo wprowadzonych gatunków oraz ich kompozycja jest całkowicie niezgodna 
z historycznym charakterem zabytkowego obiektu rezydencjonalno-parkowego w Morasku.

3. Zespół rezydencjonalny w Morasku jest zagrożony dalszą ekspansją nowej zabudowy 
i kolejnym uszczuplaniem jego wartości zabytkowych. Ponadto wydzielony osobną wła-
snością pałac z oficyną grozi zawaleniem.

4. W świetle przeprowadzonych badań i analiz istnieje możliwość zaledwie częściowej re-
waloryzacji fragmentów parku po uprzednim scaleniu obiektu.
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1. Introduction

Originally the manor and park complex in Edwardowo together with the grange was the 
property of Earl Edward Raczyński. The settlement used to be situated outside the village of 
Jeżyce, near the road to the village of Ławica. At present it is an exit road leading from the 
centre of Poznań to Buk and further to Nowy Tomyśl. The place was first mentioned in the 
16th century and the estate was probably named after its first owner.

The present layout of the estate appeared in the late 19th century, when the grange was 
extended westwards and northwards. At the time the estate consisted of three parts used for 
different purposes. There is a park on the northern side of the present-day Bukowska Street, 
in the western part of the estate. A suburban manor was built there1. This small residence and 
its surroundings, which originally occupied an area of about 8 ha, were the representative 
part of the park. The manor was built in the Art Nouveau style in the late 19th century. It was 
built from brick and had a ground level, usable loft and basement. The mass of the manor was 
covered with a tiled half-hip roof2.

Over the years there were changes in the shape of the area around the grange sheds. 
Originally it was a rectangle, whose longer side ran along the north-south axis. The area of 
the estate was changing and at present the axis of the composition runs along the east-west 
line. The estate was developing and changing its limits. A fragment of an 1880 Prussian map 
shows that three sides of the manor were surrounded by a garden.

After World War II the estate was owned by the Military Property Agency. Due to the fact 
that for many years entry to the park was prohibited, it is difficult to show all modifications 
of the original state.

The area of the park consists of two rectangular plots, which are separated by the main 
road and surrounded by neglected dirt roads. On the southern side of the estate there was an 
asphalt road running parallel to the present-day Bukowska Street and leading to the grange 
buildings. Due to the reconstruction of Bukowska Street the road was excluded from the park 
limits. A fragment of the carriageway and pavement was built in this place. In the northern 
part of the park, behind the manor, on the destroyed terrace-side there is a big concrete circle, 
which used to be the resting place. It was surrounded by a path with trees. There may have 
been a gazebo3. At present the place has been intensely overgrown with self-seeded white 
mulberries (Morus alba L.) and Norway maple-trees (Acer platanoides L.). There is still 
a conker-tree (Aesculus hippocastanum L.) alley, which used to lead from the manor towards 
the gate. There are also rows of Norway spruce-trees (Picea abies (L.) H. Karst).

Over the years there were numerous constructional works done in the park. The most sig-
nificant change in the shape and limits of this historic spatial arrangement took place in 2010, 
when the historic grange gate and a fragment of the brick wall were moved several dozen 
metres northwards. The reconstruction of Bukowska Street caused reduction in the southern 
part of the park area. The wall and one of the gates were removed. At the same time some of 
the buildings in Edward Raczyński’s grange were pulled down. This investment made a sig-

1 J. Goszczyńska, Majątki Wielkopolskie, Tom VIII: Miasto Poznań, Fundacja Ochrony Dziedzictwa 
Wsi i Rolnictwa w Szreniawie, Muzeum w Szreniawie, Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania, 
Szreniawa 2004, pp. 11-13.

2 Ibidem, p. 13.
3 T. Kirschke, Ewidencja Parku dworskiego Edwardowo w Poznaniu, manuscript, Archiwum Miej-

skiego Konserwatora Zabytków, Poznań 2007, p. 20.
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nificant change in the shape of the first plot in the park. It was indented several dozen metres 
in the southeast corner. There were also changes in the traffic routes in this area. The dirt road 
running along the conker-tree alley, which may have led to the entrance gate, overgrew with 
self-seeding plants. The area near the concrete circle and the roads which must have led to it 
and connected it to the manor terrace are also overgrown with self-seeded plants.

Edwardowo grange can be seen on 1860 maps. The grange buildings were located along 
the northern, southern and western frontage of the grange yard4. On the western side of the 
old grange there is still a brick wall and a gate connecting the grange and residential parts of 
the estate. The gate was built between 1910 and 1914, probably in the Art Deco style. It was 
made from prefabricated concrete elements, which were a very realistic imitation of stone-
hewed blocks5.

On the southern side of the present-day Bukowska Street there is a colony of the grange 
workers’ houses. It consists of four residential and four storage buildings. The whole colony 
was historically surrounded by a brick wall6.

2. Aim of study

The aim of the study was to identify the dangers resulting from the progressing urban-
isation of former suburban areas, to determine the degree of destruction of historic places 
and to formulate the guidelines for revalorisation of the historic manor and park complex in 
Edwardowo.

3. Description of study

The object of the study was the manor and park complex in Edwardowo. The place was 
characterised by a small (2-3 ha) park surrounding the manor (villa) built in the late 19th cen-
tury. At present the area of the park estate is about 1.5 ha.

The following field methods were applied in the research: dendrological inventory, den-
drochronological inventory and analysis of the species composition. The following study 
analyses were also applied: historical analysis, archive analysis7, spatial composition analysis 
and scenic connections analysis8. The spatial composition analysis was chiefly based on late 
19th century and early 20th century topographic maps showing the manor and park complex in 
Edwardowo, including the grange and residential colony.

4 J. Goszczyńska, op. cit., s. 15.
5 Ibidem, s. 16.
6 Ibidem, s. 17.
7 L. Majdecki, Ochrona i konserwacja zabytkowych założeń ogrodowych, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa 1993, p. 127, 142.
8 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, (ed.) B. Szmygin, PKN ICOMOS, Biuro Stołecznego 
Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa, Politechnika Lubelska, Warszawa – 
Lublin 2012, p. 238.
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The available 1880, 1888, 1929 and 1944 topographic maps chiefly provided information 
on the estate limits, location of buildings, road system and landscape surrounding the estate.

Although there were only few historical photographs taken in the late 19th century and 
early 20th century, they proved to be of great value. They chiefly documented the early state 
of the estate, when the park was being established around the manor.

External threats to the estate were identified upon a site inspection and aerial photo-
graphs. The photographs clearly show the neighbourhood of the estate and gradual reduction 
of the park and grange area. These materials enabled us to determine the actual appearance of 
the garden estate and to identify its further modifications and degradation.

4. Results

We made a virtual model of the manor and park complex in Edwardowo upon an in-
ventory of the tree stand and analysis of historical topographic maps and photographs. The 
simplified model, which reconstructed the spatial composition of the estate, was used for fur-
ther research (Ill. 1). We analysed views inside the park estate and relations with the grange 
and further surroundings. Detailed interpretation of the input materials and results of field 
investigations enabled us to make an approximate reconstruction of plant arrangements and 
to distinguish the height of vegetation.

The spatial composition of the manor and park complex in Edwardowo was based on two 
separate plots. One of them was the park and manor, which was located asymmetrically to 
the plot area. The other plot included the grange.

It is possible to find strong compositional analogies between the spatial composition in 
Edwardowo and the palace and park complex in Naramowice, which was also situated near 
the centre of Poznań9. There is a similar arrangement and relations between the park, resi-
dence and grange. Apart from that, in both estates there was a conspicuous entrance gate and 
alley separating the aforementioned parts of the spatial composition.

As results from the available archives, the historical composition of the park is not well-
known or documented. However, the investigations enabled us to make a very general pre-
sentation of the probable spatial composition. On the southern side there was a conker-tree 
alley at a 45° angle to the main axis. It led through the entrance gate to the residence. In the 
western part of the estate there was another alley, which ran perpendicularly to the side ele-
vation of the manor. The other part of the park estate was arranged in the English landscape 
style, with a free arrangement of plant compositions and roads.

The grange was situated east of the manor and park. This utility part of the complex was 
separated from the representative part by a brick wall and alley. This alley may have been the 
main axis separating the utility part from the representative part in the whole complex. What 
speaks in favour of this hypothesis is the location of a conspicuous lesene-decorated arcade 
gate with two side wickets, which was located at the starting point of the alley (Ill. 1-2). There 
was another Art Deco gate leading to the manor from the grange-side.

9 M. Walerzak, P. Urbański, M. Krzyżaniak, D. Świerk, Losy historycznych kompozycji ogrodowych 
włączanych w granice miasta Poznania na przykładzie zespołu pałacowo-parkowego w Naramowi-
cach, [in:] Historyczne i współczesne ogrody w krajobrazie miast, (ed.) A. Mitkowska et al., „Czaso-
pismo Techniczne”, z. 6-A/2012, Kraków 2012, p. 123.
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Aerial photographs taken in the late 20th century and early 21st century document the 
process of building up the area of the manor and park complex in Edwardowo. Originally 
the estate was surrounded only by farmland and meadows. Distant scenic connections were 
directed to the panorama of Poznań and reached further towards the neighbouring estates of 
Marcelin, Golęcin and Sołacz, which were located several kilometres away.

At present the estate is closely surrounded by a colony of Family Allotment Gardens in 
the north and east, a military zone in the west and Bukowska Street in the south (Ill. 2). The 
street used to be an access road leading to Edwardowo and further west. It was a historical 
southern limit of the estate, which separated the manor, park and grange from the colony of 
grange workers’ houses in Edwardowo. The extension of Bukowska Street in 2010 proved to 
be unfavourable for the historical spatial arrangement and park. It was necessary to build a dual 
carriageway. As a result, the estate area was reduced by a strip of land, a few metres in width, 
which was cut out from the park and grange area. The wall running along Bukowska Street, 
where one of the entrance gates was located, was pulled down and some trees were cut. The 
grange utility buildings located along the axis of the road under construction were pulled down, 
too. In spite of such considerable interference with the limits of the manor and park complex it 

Ill. 1. An ideogram of the Edwardowo estate reconstruction. On the left: 5 chosen views. On the right: 
architectural elements of composition were marked (edited by M. Walerzak 2014)

Il. 1. Ideogram rekonstrukcji zespołu dworsko-parkowego w Edwardowie. Plan ogólny oraz sekwencje 
pięciu wybranych widoków (z lewej). Na pięciu perspektywach (z prawej) wyodrębniono architekto-
niczne elementy w kompozycji (oprac. M. Walerzak 2014)
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Ill. 2. The analysis of land use in close proximity to the estate. 3D model of the 
Edwardowo estate – general view of the estate and close-ups to mansion and historical 
gate (edited by M. Walerzak 2014)

Il. 2. Analiza funkcjonowania terenów w bliskim sąsiedztwie Edwardowa oraz 
kompilacja stanu istniejącego i ideogramu rekonstrukcji. Model zespołu dworsko- 
parkowego w Edwardowie. Widok ogólny obiektu w perspektywie oraz widok na dwór 
i główną bramę (oprac. M. Walerzak 2014)
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is important to note that the historic arcade gate leading to the grange was preserved. The mas-
sive red brick gate was moved 40 metres into the estate. The operation caused further changes 
to the wall line and park area. The grange building, where the gate was originally located, was 
pulled down. At present, the southern, most representative part of the estate is not fenced at all.

It is significant for the identity of the historic complex that the north-western part of the 
estate in Edwardowo neighbours Henryk Wieniawski Airport and it is located almost within 
the aeroplane take-off and landing axis. Landing aeroplanes fly almost over the top of trees in 
the park. Progressing urbanisation of the neighbouring areas may cause further considerable 
loss to the value and attractiveness of the historic estate.

5. Conclusions

1. The manor and park complex in Edwardowo, which dates back to the late 19th century re-
tained few elements of the park composition. Two alley arrangements and a few naturalist 
groups of trees are legible. The park composition is poorly legible due to a large number 
of self-seeded plants and trees planted casually in the late 20th century.

2. The composition of the spatial arrangement was noticeably divided into the representative 
part (the manor and park) and utility part (the grange). Both parts were separated by the 
alley which was the main axis of the estate. A conspicuous arcade entrance gate located in 
Bukowska Street was the starting point of the alley.

3. There are strong spatial arrangement references between the manor and park complex in 
Edwardowo and a similar composition of the palace and park complex in Naramowice 
(Greater Poland Voivodeship, Poznań County). In both cases there were similar relations 
between the representative and utility parts of the estates.

4. The manor and park complex in Edwardowo is endangered by the expansion of facilities 
in its close neighbourhood. Scenic connections with the landscape were lost completely 
and the extension of Bukowska Street irreversibly deformed the southern part of the estate 
(changes in the park limits, trees cut, wall pulled down, main gate moved, several grange 
buildings pulled down).

5. In view of the research and analyses it is possible to partly restore the original spatial ar-
rangement in the park and to recover some compositional and scenic connections with the 
grange.

R e f e r e n c e s

[1]  Goryńska I., Parki zabytkowe miasta Poznania, manuscript, Archiwum Miejskiego Kon-
serwatora Zabytków, Poznań 1993.

[2]  Goszczyńska J., Majątki Wielkopolskie, T. VIII: Miasto Poznań, Fundacja Ochrony Dzie-
dzictwa Wsi i Rolnictwa w Szreniawie, Muzeum w Szreniawie, Towarzystwo Miłośni-
ków Miasta Poznania, Szreniawa 2004.

[3]  Kirschke T., Ewidencja parku dworskiego Edwardowo w Poznaniu, manuscript, Archi-
wum Miejskiego Konserwatora Zabytków, Poznań 2007.

[4]  Majdecki L., Ochrona i konserwacja zabytkowych założeń ogrodowych, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 1993.



324

[5]  Walerzak M., Analiza kompozycji przestrzennej i powiązań widokowych w procesie war-
tościowania historycznych układów ogrodowych na wybranych przykładach z terenu 
Polski, [in:] Wartościowanie w ochronie i konserwacji zabytków, (ed.) B. Szmygin, PKN 
ICOMOS, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Stołecznego War-
szawa, Politechnika Lubelska, Warszawa – Lublin 2012, pp. 233-242.

[6]  Walerzak M., Urbański P., Krzyżaniak M., Świerk D., Losy historycznych kompozycji 
ogrodowych włączanych w granice miasta Poznania na przykładzie zespołu pałacowo-
-parkowego w Naramowicach, „Czasopismo Techniczne”, z. 6-A/2012, Kraków 2012, 
pp. 119-126.

1. Wprowadzenie

Zespół dworsko-parkowy w Edwardowie wraz z folwarkiem pierwotnie należał do hra-
biego Edwarda Raczyńskiego. Osada ta znajdowała się niegdyś za wsią Jeżyce, przy drodze 
prowadzącej do wsi Ławica. Obecnie jest to trasa wylotowa ze śródmieścia Poznania do Buku 
i dalej do Nowego Tomyśla. Pierwsze znane informacje o tym miejscu pochodzą z XVI w., 
a samo założenie zyskało swą nazwę prawdopodobnie od imienia pierwszego właściciela.

Obecny układ założenia powstał pod koniec XIX w., kiedy nastąpiła rozbudowa folwarku 
w kierunku zachodnim i północnym. Założenie składało się wówczas z trzech części o róż-
nym przeznaczeniu. Po północnej stronie dzisiejszej ul. Bukowskiej, w zachodniej części za-
łożenia, znajduje się park. Na jego terenie wzniesiono podmiejski dwór1. Nieduża rezyden-
cja i jej otoczenie, pierwotnie zajmująca teren o wielkości ok. 8 ha, wchodziły w skład części 
reprezentacyjnej majątku. Dwór w stylu secesyjnym wzniesiony został pod koniec XIX w. 
Budynek wybudowany został z cegły i posiadał parter z użytkowym poddaszem oraz piwni-
cę. Bryła dworu nakryta została dwuspadowym, naczółkowym dachem krytym dachówką2.

Zmianie na przestrzeni lat ulegał kształt terenu przylegającego do zabudowań gospodar-
czych folwarku. Pierwotnie był to prostokąt, którego dłuższy bok przebiegał na osi północ 
– południe. Wielkość założenia ulegała zmianom i obecnie oś kompozycji przebiega na linii 
wschód – zachód. Założenie rozwijało się i zmieniało swoje granice. Fragment mapy pru-
skiej z 1880 r. wskazuje, że dwór był otoczony ogrodem z trzech stron.

Założenie po II wojnie światowej weszło w posiadanie Agencji Mienia Wojskowego. 
Z uwagi na wieloletni zakaz wstępu do parku trudno wykazać wszystkie przekształcenia, 
których dokonano w stosunku do pierwotnego stanu.

Teren parku stanowią dwie prostokątne kwatery, przedzielone główną drogą i otoczo-
ne zaniedbanymi, nieutwardzonymi drogami. Od strony południowej założenia, równolegle 
do dzisiejszej ul. Bukowskiej, biegła droga asfaltowa, która prowadziła do zabudowań fol-
warcznych. W związku z przebudową ul. Bukowskiej opisywana droga została wyłączona 

1 J. Goszczyńska, Majątki Wielkopolskie, T. VIII, Miasto Poznań, Fundacja Ochrony Dziedzictwa Wsi 
i Rolnictwa w Szreniawie, Muzeum w Szreniawie, Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania, Szre-
niawa 2004, s. 11-13.

2 J. Goszczyńska, op. cit., s. 13.
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z granic parku, a w jej miejscu powstał fragment jezdni i chodnika. W północnej części 
parku, za dworem, od strony wyburzonego tarasu, znajduje się duży betonowy krąg, który 
służył jako miejsce wypoczynku, otoczone ścieżką i obsadzone drzewami3. Prawdopodobnie 
istniała w tym miejscu również altana4. Obecnie miejsce to jest mocno zarośnięte samosie-
wami morwy białej (Morus alba L.) i klonu pospolitego (Acer platanoides L.). W parku do 
dzisiaj istnieje aleja kasztanowcowa (Aesculus hippocastanum L.), która prowadziła niegdyś 
z dworu w kierunku bramy. Zachowały się też szpalery ze świerka pospolitego (Picea abies 
(L.) H. Karst).

W parku na przestrzeni lat przeprowadzane były liczne prace budowlane. Najistotniej 
na kształt i granice historycznego układu przestrzennego wpłynęło w 2010 r. przesunięcie 
zabytkowej bramy folwarcznej wraz z fragmentem ceglanego muru o kilkadziesiąt me-
trów w kierunku północnym. Przebudowa ul. Bukowskiej wiązała się ze zmniejszeniem 
powierzchni parku w części południowej. Zlikwidowane wówczas zostało ogrodzenie 
i jedna z bram. Podczas tych prac wyburzono również część budynków stanowiących 
edwardowski folwark. Opisywana inwestycja istotnie wpłynęła na zmianę kształtu pierw-
szej kwatery parkowej. Została ona wcięta w narożniku południowo-wschodnim o kilka-
dziesiąt metrów. Zmianie uległy również ciągi komunikacyjne istniejące na opisywanym 
terenie. Nieutwardzona droga, biegnąca wzdłuż alei kasztanowców, która prowadziła 
prawdopodobnie do bramy wjazdowej, porosła samosiewami. Teren przy betonowym 
kręgu oraz drogi, które musiały do niego prowadzić, łącząc go z tarasem dworu, także są 
porośnięte samosiewami.

Folwark Edwardowo widnieje na mapach z 1860 r., a jego zabudowa umiejscowiona była 
wzdłuż pierzei północnej, południowej i zachodniej folwarcznego podwórza5. Po zachod-
niej stronie dawnego folwarku zachował się ceglany mur z bramą łączącą część folwarczną 
i rezydencjonalną. Brama, pochodząca z lat 1910-1914, wzniesiona została w stylu art déco. 
Zbudowana została z betonowych prefabrykatów, bardzo realistycznie imitujących kamien-
ne, ciosane bloki6.

Po południowej stronie dzisiejszej ul. Bukowskiej mieści się kolonia domów pracowni-
ków folwarcznych. Składa się ona z czterech budynków mieszkalnych i czterech gospodar-
czych. Cała kolonia historycznie była otoczona ceglanym murem7.

2. Cel badań

Celem pracy były: identyfikacja zagrożeń wynikających z postępującej urbanizacji 
terenów niegdyś podmiejskich, określenie stopnia zniszczenia tkanki zabytkowej oraz 
sformułowanie wytycznych do rewaloryzacji zabytkowego założenia dworsko-parkowego 
w Edwardowie.

3 I. Goryńska, Parki zabytkowe miasta Poznania, mps, Archiwum Miejskiego Konserwatora Zabyt-
ków, Poznań1993, s. 24-25.

4 T. Kirschke, Ewidencja parku dworskiego Edwardowo w Poznaniu, mps, Archiwum Miejskiego 
Konserwatora Zabytków, Poznań 2007, s. 20.

5 J. Goszczyńska, op. cit., s. 15.
6 J. Goszczyńska, op. cit., s. 16.
7 J. Goszczyńska, op. cit., s. 17.
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3. Opis badań

Obiektem badań było założenie dworsko-parkowe w Edwardowie. Analizowany obiekt 
charakteryzował się niedużym, ok. 2-3-hektarowym parkiem otaczającym dwór (willę) 
z końca XIX w. Obecnie powierzchnia założenia parkowego wynosi ok. 1,5 ha.

Podczas badań zastosowano metody terenowe, takie jak: inwentaryzacja dendrologiczna, 
analiza dendrochronologiczna oraz analiza składu gatunkowego, a także analizy studialne: 
historyczną i materiałów archiwalnych8 oraz kompozycji przestrzennej i powiązań widoko-
wych9. Analizę kompozycji przestrzennej wykonano przede wszystkim na podstawie histo-
rycznych map topograficznych z XIX i początku XX w., przedstawiających zespół dworsko-
-parkowy w Edwardowie wraz z folwarkiem i kolonią mieszkalną.

Dostępne mapy topograficzne z lat 1880, 1888, 1929 i 1944 dostarczyły informacji doty-
czących zwłaszcza granic obiektu, lokalizacji budynków, układu drogowego oraz wyglądu 
krajobrazu otaczającego posiadłość.

Zewnętrzne zagrożenia dla obiektu zidentyfikowano na podstawie wizji lokalnej oraz 
dzięki wykorzystaniu aktualnych fotografii lotniczych. Na nich doskonale widoczne jest ota-
czające obiekt sąsiedztwo oraz stopniowe uszczuplanie powierzchni terenu parku i folwarku. 
Materiały te miały na celu umożliwienie określenia faktycznego wyglądu kompozycji zało-
żenia ogrodowego oraz identyfikację jego późniejszych przekształceń i degradacji.

4. Wyniki

Bazując na inwentaryzacji drzewostanu oraz archiwalnych mapach topograficznych 
i fotografiach, w ramach badań sporządzono wirtualny model zespołu dworsko-parkowego 
w Edwardowie. Uproszczony model, będący rekonstrukcją kompozycji przestrzennej obiek-
tu, posłużył do dalszych badań (il. 1). Podczas analiz prześledzono widoki wewnątrz obiektu 
parkowego oraz relacje z folwarkiem i dalszym otoczeniem. Interpretując szczegółowo ma-
teriały wyjściowe i wyniki badań terenowych, udało się w przybliżeniu odtworzyć układy 
roślinne z rozróżnieniem ich wysokości.

Kompozycja układu przestrzennego zespołu dworsko-parkowego w Edwardowie oparta 
była na dwóch oddzielnych kwaterach. Pierwszą był park z dworem usytuowanym asyme-
trycznie względem powierzchni działki, a drugą stanowił folwark.

W układzie przestrzennym Edwardowa można odnaleźć silne analogie kompozycyjne 
do zespołu pałacowo-parkowego w Naramowicach, znajdującego się również w bliskim są-
siedztwie centrum Poznania10. Występuje tam podobny układ i relacje pomiędzy parkiem, re-

8 L. Majdecki, Ochrona i konserwacja zabytkowych założeń ogrodowych, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 1993, s. 127, 142.

9 M. Walerzak, Analiza kompozycji przestrzennej i powiązań widokowych w procesie wartościowania 
historycznych układów ogrodowych na wybranych przykładach z terenu Polski, [w:] Wartościowanie 
w ochronie i konserwacji zabytków, (red.) B. Szmygin, PKN ICOMOS, Biuro Stołecznego Konser-
watora Zabytków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa, Politechnika Lubelska, Warszawa – Lublin 
2012, s. 238.

10 M. Walerzak, P. Urbański, M. Krzyżaniak, D. Świerk, Losy historycznych kompozycji ogrodowych 
włączanych w granice miasta Poznania na przykładzie zespołu pałacowo-parkowego w Naramowi-
cach, „Czasopismo Techniczne”, z. 6-A/2012, Kraków 2012, s. 123.
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zydencją a folwarkiem. Ponadto w obu obiektach historycznie znajdowała się okazała brama 
wjazdowa i aleja dzieląca wspomniane części układu przestrzennego.

Z dostępnych materiałów archiwalnych wynika, że historyczna kompozycja parku nie 
jest dobrze znana i udokumentowana, jednakże na podstawie przeprowadzonych badań 
udało się bardzo ogólnie przedstawić przypuszczalny układ kompozycji przestrzennej. Od 
strony południowej, przez bramę wjazdową, pod katem 45° w stosunku do osi głównej, 
do rezydencji wiodła aleja kasztanowcowa. W zachodniej części obiektu znajdowała się 
druga aleja – prostopadła do bocznej elewacji dworu. Pozostała część założenia parkowego 
kształtowana była w stylu krajobrazowym, ze swobodnym układem kompozycji roślin-
nych i dróg.

Na wschód od dworu i parku zlokalizowany był folwark. Ta gospodarcza część zespołu 
wydzielona była ceglanym murem i aleją. Właśnie ta aleja mogła stanowić główną oś całego 
zespołu, rozdzielając część reprezentacyjną od gospodarczej. Przemawia za tym lokalizacja 
bardzo okazałej arkadowej bramy, zdobionej lizenami, z dwiema bocznymi furtami, stano-
wiącej początek wspomnianej alei (il. 1-2). Od strony folwarku do dworu prowadziła kolejna 
brama w stylu art déco.

Na bazie fotografii lotniczych z ostatnich lat XX i pierwszych lat XXI w. można prze-
śledzić proces zabudowywania terenów wokół zespołu dworsko-parkowego w Edwardowie. 
Pierwotnie obiekt otoczony był wyłącznie polami uprawnymi i łąkami, a dalekie powiązania 
widokowe ukierunkowane były na panoramę Poznania oraz sięgały dalej w kierunku odle-
głych o kilka lub kilkanaście kilometrów sąsiednich majątków, takich jak: Marcelin, Golęcin 
i Sołacz.

Aktualnie obiekt jest ściśle otoczony od strony północnej i wschodniej kolonią Rodzin-
nych Ogrodów Działkowych, od zachodniej terenem należącym do wojska, a od strony 
południowej graniczy z ul. Bukowską (il. 2). Ulica ta, niegdyś będąca traktem dojazdowym 
do samego Edwardowa i dalej prowadzącym na zachód, historycznie stanowiła południo-
wą granicę obiektu, rozdzielając dwór, park i folwark od kolonii pracowniczych domów 
mieszkalnych w Edwardowie. Bardzo niekorzystna dla historycznego układu przestrzen-
nego i parku okazała się rozbudowa ul. Bukowskiej w 2010 r. Potrzeba utworzenia dodat-
kowych pasów jezdnych spowodowała uszczuplenie obiektu o pas kilkumetrowej szeroko-
ści, wycięty z terenu parku oraz folwarku. Zlikwidowano wówczas ogrodzenie od strony 
ul. Bukowskiej, gdzie historycznie znajdowała się jedna z bram wjazdowych oraz część 
drzewostanu. Wyburzono również budynki gospodarcze z terenu folwarku, znajdujące się 
w osi nowo projektowanej drogi. Pomimo tak dużych ingerencji w granice zespołu dwor-
sko-parkowego, istotny jest fakt zachowania zabytkowej arkadowej bramy prowadzącej 
na teren folwarku. Potężna brama z czerwonej cegły została w całości przesunięta w głąb 
obiektu o 40 m. Zabieg ten wymusił dalsze zmiany w przebiegu ogrodzenia i powierzch-
ni parku. Budynek folwarczny, przy którym pierwotnie była zlokalizowana brama, został 
wyburzony. Aktualnie od strony południowej, najbardziej reprezentacyjnej, obiekt nie po-
siada żadnego ogrodzenia.

Niebagatelny dla tożsamości zabytkowego zespołu jest fakt, iż od strony północno-za-
chodniej edwardowski majątek sąsiaduje z Lotniskiem im. Henryka Wieniawskiego i znaj-
duje się niemalże w osi ścieżki startu i lądowania samolotów. Lądujące maszyny przelatują 
niemalże tuż nad wierzchołkami parkowych drzew. Postępująca urbanizacja pobliskich 
terenów może znacząco wpłynąć na dalszą utratę wartości i atrakcyjności zabytkowego 
obiektu.
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5. Wnioski

1. Zespół dworsko-parkowy w Edwardowie o rodowodzie z końca XIX w. zachował nielicz-
ne elementy kompozycji parku. Czytelne są dwa układy alejowe oraz kilka naturalistycz-
nych grup drzew. Kompozycja parku jest słabo czytelna z powodu bardzo dużej ilości 
samosiewów i przypadkowych obsadzeń z końca XX w.

2. Kompozycja układu przestrzennego wyraźnie podzielona była na część reprezentacyjną 
(dwór i park) oraz gospodarczą (folwark). Obydwie części rozdzielała aleja, będąca jedno-
cześnie główną osią założenia. Rozpoczynała się ona okazałą arkadową bramą wjazdową 
od strony ul. Bukowskiej.

3. Układ przestrzenny zespołu dworsko-parkowego w Edwardowie nawiązuje silnie do po-
dobnej kompozycji zespołu pałacowo-parkowego w Naramowicach (pow. poznański, 
woj. wielkopolskie). W obydwu przypadkach zauważono podobne relacje między częścią 
reprezentacyjną a częścią gospodarczą obiektów.

4. Zespół dworsko-parkowy w Edwardowie jest zagrożony ekspansją obiektów znajdują-
cych się w jego bliskim sąsiedztwie. Całkowicie zatracono powiazania widokowe z kra-
jobrazem, a rozbudowa ul. Bukowskiej bezpowrotnie zniekształciła południową część 
obiektu (zmiana granic parku, wycinka drzew, likwidacja ogrodzenia, przesunięcie głów-
nej bramy, wyburzenie kilku budynków folwarku).

5. W świetle przeprowadzonych badań i analiz istnieje możliwość restytucji i częściowego 
przywrócenia pierwotnego układu przestrzennego w obrębie samego parku oraz odtwo-
rzenie niektórych powiązań kompozycyjnych i widokowych z folwarkiem.
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1. Introduction

The first cemeteries date back to the prehistoric ages and are related to the cult of the dead 
and the belief in the afterlife. In ancient Greece and Rome, places of gravesites were located 
outside of city-walls, often along important communication routes1. Within Christian culture, 
because of the cult of the Christian martyrs, the dead were buried in small cemeteries, sur-
rounded by walls, located in the direct vicinity of temples2. Since the 18th century, in order to 
avoid epidemics, new necropolises began to be established, away from inhabited places. At 
the same time, with the development of residential centers, progressive liquidation of down-
town churchyards had been initiated3.

The current surviving necropolises are subject to many determinants due to affiliation to 
specific cultural spheres and effected by area specific formal-legal family. In Poland, accord-
ing to the nature conservation act from the 16th of April 2004 (Journal of Laws of 2004, No. 
92, item 880), cemeteries, like parks and green squares are classified as green areas. Their 
changes and evolution of form have taken an important role in the history of landscaping. For 
instance in Europe, there have been many English garden-cemeteries, such as: Kensal Green 
Cemetery (1832), West Norwood Cemetery (1837), Hightgate Cemetery (1839), Abney Park 
Cemetery (1840), Nunhead Cemetery (1840), Brompton Cemetery (1840) and Tower Hamlets 
Cemetery (1841).

This research concerns the issues related to the funerary art of cities. The scope of anal-
yses includes chosen necropolises from Gliwice. Among them are both municipal and re-
ligious cemeteries. Both of which are located in urban landscapes and the surrounding in 
which they were established, with time has yielded to a progressive process of urbanization. 
These changes have been analyzed, as transformations which have taken place within the 
areas located directly inside the boundaries of these particular necropolises. On this basis, the 
factors that have constituted threats to cemetery objects have been presented.

2. Including historic necropolieses in the urban tissue of cities

The establishment of cemeteries near churches and with time, locating them outside of 
inhabited centers, resulted from the fact that the current location of necropolises is closely 
connected with the development of the urban structure of particular cities. It is most visible 
in towns with a historical genesis, in which the distance from the borders to the city center 
have gradually decreased. In these cities, it is possible to observe that new necropolises were 
located further from the city center, than older cemeteries4.

The problem of including existing places of graves within the urban tissue and the dan-
gers that result from this fact concerns, to the greatest extent, Jewish cemeteries. According 

1 Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, vol. 1, 
p. 773.

2 K. Hodor, Zieleń i ogrody w krajobrazach miast (cz. 1: do XVIII w.), „Czasopismo Techniczne”, 
z. 6-A/2012, Kraków 2012, p. 10.

3 A. Majdecka-Strzeżek, Historyczne cmentarze ogrody pamięci jako wyróżnik krajobrazu kulturowe-
go, „Czasopismo Techniczne”, z. 2-A/2012, Kraków 2012, pp. 72-74.

4  K. Hodor, Założenia cmentarne w krajobrazach Krakowa, „Czasopismo Techniczne”, z. 2-A/2012, 
Kraków 2012, p. 282.
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to the basic rules of Judaism, ashes of the deceased, which are under ground, should be for-
ever intact. Ignorance of this rule, within followers of other religions, has repeatedly become 
the source of conflict. Jewish cemeteries, called Kirkut, and the gravestones that were located 
there were largely destroyed during the expulsion of Jews in the 15th and 16th century. A large 
segment of the monuments were also destroyed in the course of the Nazi occupation and later 
the stones that were recovered have been used as structural materials in the reconstruction 
of cities destroyed during World War II. In the case of many cemeteries, the areas where 
gravesites were once located, have come to serve totally different functions, which contradict 
the basic rules of Judaism5.

Within all of Poland an important example of a cemetery plan that has been severely dam-
aged is the cemetery on Okopowa Street in Warsaw, founded in 1806. Now, it occupies an 
area of about 33 hectares, constituting, in this way, one of the biggest of this type in Europe. 
It is located close to the neighborhood of Muranów – where a housing estate was built on 
the ruins of the Warsaw Ghetto. After World War II, the materials for building new housing 
estate were taken from the destroyed buildings of the ghetto, in order to create, from the bas-
es, a new extensive urban layout. The factors that further constituted a threat to the cemetery 
were the recovery plans of the capital, including the expansion of the communication system. 
The planned route, was supposed to connect Muranów with Wola, and would run through the 
cemetery, and would contribute in this way to the destruction of over 5400 graves. Finally, 
these plans were never realized6.

In the area of Gliwice two Jewish cemeteries currently exist. One of which is a typical 
example of a plan that was originally located on the border of the city, and now is situated 
in the center. This cemetery was founded in 1815, on Na Piasku Street, and its area has 
with time extended and now amounts to a total of 0.63 hectare. The development of the 
city and the rise of a railroad, near the boundary of the cemetery, have made it impossible 
to further the expansion of the cemetery and increase the number of gravesites. Similar to 
the cemetery on Okopowa Street in Warsaw, the location of this cemetery has also collided 
with urban development concerning the expansion of the center. In order to create better 
communication, plans were proposed for the construction of a bridge over the cemetery 
terrain. It was also planned to build a new road and to create a PKS bus station. Finally, 
none of these projects have been realized and the cemetery has remained preserved until 
today. Also it should be noted that this cemetery is not only an object of great historical 
and cultural value, but it also boasts a plan with park like characteristics, including a dense 
group of trees that have remained intact since it was founded and has all the time yielded to 
an intense urbanization process. The creation of the second necropolis for the Jewish com-
munity was the result of overflow from the first cemetery which lacked the possibility for 
expansion. Both plans are strongly tied to the history of the city in which once resided one 
of the biggest Jewish communities in Silesia7. Unfortunately, after analyzing the problems 
connected to cemetery threats on a national scale, it can be observed that many sites have 
been irretrievably lost.

5 J. Jagielski, Cmentarze Żydowskie w Polsce, [in:] Sztuka cmentarna: dokumenty, Wrocław 1995, 
pp. 74-77.

6 B. Chomątowska, Stacja Muranów, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2012, p. 285.
7 J. Schmidt, Historia gliwickich cmentarzy, Gliwice 2008, pp. 40-44.
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Ill. 1. Location of the historic cemeteries in contemporary urban structure of the city (edited by  
E. Waryś)

Il. 1. Lokalizacja historycznych cmentarzy we współczesnej tkance urbanistycznej miasta (oprac.  
E. Waryś)

3. Loss of landscape sacrum

Considering the effects of gravesites within the urban tissue of cities and the dangers 
which arise from it, it is worth noting the important role performed by the sometimes sym-
bolic boundary of a fence. A fence performs an important function. Yet in the Middle Ages 
churches were ordered to isolate cemeteries to protect their sanctity. High walls clearly sep-
arated the sacrum zone from profanum8. Nowadays, in the times of unceasing development 
and urbanization, the roles of boundries have obtained an even greater meaning. It can’t be 
denied that independently from the scale of cemetery layouts, their composition and location, 
they will always remain a kind of space that should be isolated from the surroundings or at 
least harmoniously composed in the existing landscape. The disruption of the continuity of 
the material and symbolic boundary by the degradation of tree stands located near necropo-
lises, locations with unpleasant surroundings, constitutes another, important threat to ceme-
tery plans. These factors can significantly obstruct these spaces which are strongly marked by 
emotions. Visual disturbances can also contribute to the decline of sacrum between the city 
landscape and an area located within the boundaries of a cemetery.

Along with the meaning which is often associated with fences comes the importance 
linked to the concept of a gate. According to the traditions initiated by the founding cemeter-
ies, the act of passing through the gate serves as a symbol for crossing the boundary between 
the world of the living and the dead9. It constitutes the fact that the area that is located behind 
the gate of a cemetery is a special place, which therefore should not be used as an everyday 
walking space.

8 J. Kolbuszewski, Cmentarze, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1996, p. 67.
9 Ibidem, p. 72.
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This problem concerns not only the existing necropolises of high historical value, but 
also rising contemporary layouts. Because of this fact, it is important to understand not only 
the functional and aesthetic values but also the concepts associated to such terms as majesty, 
sacrum and reverie. Not taking them into consideration and focusing only on keeping a for-
mal-legal correctness and fulfilling the requirements and technical conditions, is a growing 
threat to contemporary necropolises.

4. Loss of significance of sculpture decorations

The decline of sacrum within the landscape is a complex process to which many negative 
occurrences of contemporary cemeteries can be contributed. One of them is the loss and de-
struction of a large portion of the sculpture decorations which previously existed and are of 
considerable historical and artistic value. Sculptures in cemeteries, like those that are located 
in churches, heighten religious experiences and create a unique character of a space. They 
decorate graves as well as other elements of park furniture. The problem of destruction of 
sculpture and decorations encompasses many historic cemeteries, but it is particularly evi-
dent in the character of layouts, where together with other elements of park furniture, these 
objects constitute a valuable complement to a compositional arrangement.

Historic sculptures and grave monuments, apart from aesthetical values, also constitute 
the memory of events that have taken place in the history of a region. An example of this 
kind of object can be found in the Lime Cemetery in Gliwice. The necropolis was founded in 
1884, on the terrain situated in the north-east from the city center. In the beginning it occu-
pied a space of about 6 hectares. Over time, the cemetery has been enlarged several times, at 
the expense of adjacent forest. In the western part of the cemetery, near to the funeral home, 
once was located the memorial which commemorated the tragic events that took place in 
March 1919. When, due to a fire in the Capitol Cinema in Gliwice, 76 children died, because 
they were not able to escape from a locked movie theater. Most of them were buried in a com-
mon grave by Paul Ondrush, presenting Christ grasping two children in his arms10. Over 
time, the condition of the monument and its nearest surroundings gradually deteriorated. At 
present, the monument is renovated and the sculpture presenting Christ with the two children 
are mounted on a white wall. At the bottom is the inscription: “May children come to me”. 
On the left side is a plaque with a description of the disaster.

10 J. Schmidt, op. cit., pp. 27-29.

Ill. 2. Memorial commemorating the events from the 
fire of 1919 (photo by E. Waryś 2015)

Il. 2. Pomnik upamiętniający wydarzenia z 1919 r. 
(fot. E. Waryś 2015)
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5. Decline of the genius loci

The fact that cemeteries are strongly connected with the region, on which they are locat-
ed, is proved by the examples shown in these plans, which were founded according to the 
existing regional customs and traditions. An outstanding example of this is the Steel Ceme-
tery, at present, the oldest necropolis in the area of Gliwice11. The founding of the cemetery 
was connected to the activity of the Steelworks in Gliwice and the Royal Iron Foundry. The 
development of the Steelworks which was one of the first in Europe to utilize a blast furnace 
fueled solely by coal, contributed to important changes in the city structure and permanently 
influenced its further development. It is worth noting, that the Steelworks constituted a large 
architectural and urban area12. A cemetery for prominent steelworkers with an area of 0.58 
hectare’s was founded, it was located near to the industrial plant and nearby buildings for 
workers. Officially, it is considered that the cemetery was founded in 1818; however, graves 
had appeared there as early as 1808. The fact that the cemetery was connected with the steel-
work’s activity was proved by decorative elements of park furniture that had high artistic 
values, including iron fences around graves. The grave stones were cast from iron as well as 
statues of lions, guarding the cemetery avenue. Apart from the earlier mentioned elements 
of park furniture, the track layout and vegetation also play an important role in defining the 
character of the cemetery13.

The last funeral took place in 1949. After the closure of the necropolis, it has yielded to 
total devastation. Only fragments of very valuable objects were preserved14. The reason be-
ing, several unrelated events, which took place in different moments of the cemetery’s histo-
ry. One of which was the explosion of weapons and ammunition that were being stored in the 
crypt of the cemetery chapel during the Silesian Risings. This explosion took place in 1922 
and totally destroyed the chapel and the adjacent part of the cemetery. More destruction took 
place after World War II due to activities aimed at eliminating the signs of Germanisation. 
Many of the grave monuments were destroyed, because of the German inscriptions. Another 
danger was thieves, who were stealing cast iron elements from the area of the necropolis. All 
of the elements of cast iron were stolen from the area of the necropolis. However, despite 
the fact that during all these years the cemetery has been extremely neglected, in the minds 
of the residents of the city it still constitutes a place of high historical value that is strongly 
connected with the history of the Steelworks of Gliwice. This has become evident by the 
activities which have begun by one of the associations of Gliwice, which contributed to the 
improvement of the necropolis and has worked to raise awareness of its value15.

6. Decline of park character of cemetery layouts

The park character of cemeteries regarding layout was a result of trends in the history of 
garden art in the 19th century. Necropolises that were founded then, apart from the utilitarian 

11 M. Malanowicz, Cmentarz Hutniczy w Gliwicach 1808-2008, Gliwice 2008, p. 7.
12 F. Maurer, Zagospodarowanie przestrzenne śródmieścia Gliwic, późniejszego ośrodka przemysłu na 

Śląsku, PhD. Thesis, Silesian University of Technology, Gliwice 1962, p. 52.
13 M. Malanowicz, op. cit., passim.
14 J. Schmidt, op. cit., p. 27.
15 M. Malanowicz, op. cit., pp. 14-19.
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functions also constituted places of high landscape value. Specific character of these places 
was created by choosing symbolical plants and introducing elements of park furniture. At 
present, these places stand out amongst other cemetery layouts. They are also an important 
element of the spatial structure of particular cities.

In the area of Gliwice, there is a prime example, the Central Cemetery, which is located 
on flat ground about 2.3 km from the city center. It covers an area of about 22 hectares. It 
was founded in 1918, due to the rapid development of the city at the turn of the 19th and 20th 
centuries, the necropolis was largely destroyed16. The cemetery has a symmetrical layout 
that is based on perpendicular intersecting avenues. The funeral home is located in a mod-
ern building in the center of the compositional axis. Also linear plants and green belts are 
located along the most important communication routes. It can be seen in the conservation 
documents that the most important compositional structures of the cemetery do not keep to 
the original design. This is largely a result of the lack of integrity of particular quarters. At the 
moment of the founding of the cemetery, it had to be a unique cemetery layout with a park 
character. There were rules normalizing the principles of both the introduction of new plants 
and grave monuments17. Currently, the lack of these kind of guidelines and many options in 
the graves’ chosen and arrangement of their nearest surrounding, makes it difficult to main-
tain the compositional harmony of the cemetery.

7. Summary

There are many threats affecting the current layouts of contemporary necropolises. Ceme-
teries are a kind of places where one can find special elements of park furniture and funerary 
art, like graves and grave monuments. Because of this fact, they are exposed to theft and dev-
astation. The bad condition of grave monuments, especially in the area of Silesia, is affected 
also by pollution from industrial activity and intense car transport. Rich vegetation of Jewish 
cemeteries and abandoned necropolises can also contribute to the development of shade and 
moisture on grave monuments18. Taking into consideration the issue of protection in the scale 
of all the entire country, it is seen that the most difficult problem is to care for cemeteries that 
are devoid of support in religious communities19.

Taking into consideration the problem of protection of cemetery plans, it is worth noting 
that the classification of historic monument shouldn’t be limited to individual, compositional 
elements. Protection should often include vegetation and layout. This problem especially 
concerns park-type layouts, which lose their character because of a resignation of greenery. 
Less importance is applied to trees’ symbolical value because of limiting their number or 
totally resigning from their introduction.

At present, keeping up with the preservation of the spatial harmony of cemeteries in face 
of the need for continuously increasing burial space, isn’t an easy task. In contemporary 

16 E. Pioskowik, Teczka Wojewódzkiego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Katowicach, nr 
1491, Katowice 1983, p. 2.

17 Ibidem, p. 33.
18 A. Zambrzycka, Znaczenie mikroklimatu w procesie niszczenia kamiennych obiektów zabytkowych 

na przykładzie Cmentarza Powązkowskiego w Warszawie, [in:] Sztuka cmentarna: dokumenty, 
op. cit., p. 299.

19 A. Michałowski, Ochrona cmentarzy w Polsce, [in:] Sztuka cmentarna: dokumenty, op. cit., p. 323.



336

problem solving it is worthwhile to refer to the solutions that were used in the history of gar-
den art, past traditions and rules of use. Also noteworthy are the examples of good practice, 
such as renovation of historic sculptures and monuments and to take conservation actions 
from the initiative of city residents. In designing new cemeteries, apart from the effort for 
preservation, a formal legal agreement with actual obligatory regulations, is important to 
preserve the landscape sacrum and genius loci of a place. Strengthening of these values and 
simultaneous care to preserve the park character of a place positively influences the unique-
ness of these cemetery layouts.
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1. Wstęp

Początki zakładania cmentarzy sięgają czasów prahistorycznych i związane są z kultem 
zmarłych oraz wiarą w życie pozagrobowe. W starożytnej Grecji i Rzymie miejsca pochów-
ku lokalizowano poza murami miast, często wzdłuż ważnych szlaków komunikacyjnych1. 

1 Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, s. 773.
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W kręgu kultury chrześcijańskiej, w związku z panującym kultem męczenników Kościoła, 
zmarłych grzebano na niewielkich cmentarzach, otoczonych murami, położonych w bezpo-
średnim sąsiedztwie świątyń2. Od XVIII w., w celu uniknięcia epidemii, rozpoczęto zakłada-
nie nowych nekropolii, oddalonych od miejsc zamieszkania. Jednocześnie wraz z rozwojem 
ośrodków mieszkaniowych rozpoczęto stopniową likwidację śródmiejskich cmentarzy przy-
kościelnych3.

Zachowane do dzisiaj nekropolie podlegają wielu uwarunkowaniom, wynikającym 
z przynależności do określonego kręgu kulturowego oraz obowiązujących na danym ob-
szarze uregulowań formalno-prawnych. W Polsce, zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody 
z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz.U. 2004, Nr 92, poz. 880), cmentarze, podobnie jak parki 
i zieleńce, klasyfikowane są jako tereny zieleni. Ich przemiany i ewolucja formy odegrały 
znaczącą rolę w historii sztuki ogrodowej. W Europie tego typu przykładem były m.in an-
gielskie cmentarze ogrody, takie jak: Kensal Green Cemetery (1832), West Norwood Ceme-
tery (1837), Hightgate Cemetery (1839), Abney Park Cemetery (1840), Nunhead Cemetery 
(1840), Brompton Cemetery (1840) i Tower Hamlets Cemetery (1841).

Poniższe opracowanie dotyczy zagadnień związanych ze sztuką cmentarną miast. W za-
kres obszaru analiz zostały włączone wybrane nekropolie z terenu Gliwic. Wśród nich znaj-
dują się zarówno cmentarze komunalne, jak i wyznaniowe. Wszystkie zlokalizowane są 
w krajobrazie miejskim, a otoczenie, w którym zostały założone, z biegiem czasu ulegało 
stopniowemu procesowi urbanizacji. Zmiany te zostały poddane analizie, podobnie jak prze-
obrażenia, do jakich doszło bezpośrednio na obszarach zlokalizowanych wewnątrz granic 
poszczególnych nekropolii. Na tej podstawie przedstawiono czynniki stanowiące zagrożenia 
dla założeń cmentarnych.

2. Włączanie historycznych nekropolii w tkankę urbanistyczną miast

Zakładanie cmentarzy w pobliżu kościołów, a z biegiem czasu lokalizowanie ich poza 
obrębem ośrodków mieszkaniowych sprawiło, iż obecne położenie nekropolii jest ściśle 
związane z rozwojem struktury urbanistycznej poszczególnych miast. Najbardziej jest to za-
uważalne w miejscowościach o rodowodzie historycznym, w których odległość granicy od 
centrum stopniowo się powiększała. W miastach tych można zauważyć, że nowe nekropolie 
były lokalizowane w większym oddaleniu od obszarów śródmiejskich niż cmentarze stare4.

Problem włączania istniejących miejsc pochówku w tkankę urbanistyczną i wynikające 
z tego zagrożenia dotykają w największym stopniu cmentarzy żydowskich. Zgodnie z pod-
stawowymi zasadami judaizmu, prochy zmarłych znajdujące się pod ziemią na zawsze po-
winny pozostać nienaruszone. Brak znajomości tej zasady wśród wyznawców innych religii 
niejednokrotnie stawał się przyczyną konfliktów. Cmentarze żydowskie, tzw. kirkuty, oraz 
znajdujące się na nich nagrobki były masowo likwidowane w czasach wypędzania Żydów 
w XV i XVI w. Duża część pomników została także zniszczona w czasach okupacji hitlerow-

2 K. Hodor, Zieleń i ogrody w krajobrazach miast (cz. 1: do XVIII w.), „Czasopismo Techniczne”, 
z. 6-A/2012, Kraków 2012, s. 10.

3 A. Majdecka-Strzeżek, Historyczne cmentarze ogrody pamięci jako wyróżnik krajobrazu kulturowe-
go, „Czasopismo Techniczne”, z. 2-A/2012, Kraków 2012, s. 72-74.

4 K. Hodor, Założenia cmentarne w krajobrazach Krakowa, „Czasopismo Techniczne”, z. 2-A/2012, 
Kraków 2012, s. 282.
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skiej, a odzyskiwany z nich kamień wykorzystywany był jako materiał budowlany przy od-
budowie zniszczonych w czasie wojny miast. W przypadku wielu cmentarzy, na obszarach, 
gdzie dawniej zlokalizowane były miejsca pochówku, obecnie znajdują się tereny o różnym 
przeznaczeniu i sposobach użytkowania, co stanowi sprzeczność z podstawowymi zasadami 
religii mojżeszowej5.

W skali kraju ważnym przykładem założenia cmentarnego przeznaczonego do likwidacji 
był cmentarz przy ul. Okopowej w Warszawie, założony w 1806 r. Obecnie zajmuje on po-
wierzchnię ok. 33 ha, stanowiąc tym samym jedno z największych tego typu założeń w Eu-
ropie. Jest on zlokalizowany w bliskim sąsiedztwie Muranowa – osiedla wybudowanego 
na gruzach warszawskiego getta. Po II wojnie światowej ze zniszczonych zabudowań getta 
pozyskiwano materiał do budowy nowych obiektów mieszkaniowych, tworząc od podstaw 
rozległe założenie urbanistyczne. Czynnikiem, który stanowił zagrożenie dla cmentarza, 
były dalsze plany odbudowy stolicy, w tym rozbudowa układu komunikacyjnego. Planowana 
arteria, mająca połączyć Muranów z Wolą, miała przebiegać w poprzek założenia cmentar-
nego, przyczyniając się tym samym do likwidacji ponad 5400 grobów. Ostatecznie plany te 
nigdy nie zostały zrealizowane6.

Na terenie Gliwic znajdują się obecnie dwa cmentarze żydowskie. Jeden z nich jest ty-
powym przykładem założenia, które pierwotnie zlokalizowane było w oddaleniu od miasta, 
a obecnie położone jest w jego centrum. Cmentarz ten został założony w 1815 r. przy ul. Na 
Piasku, a jego powierzchnia została z biegiem czasu powiększona i wynosi obecnie 0,63 ha. 
Rozwój miejscowości i powstanie blisko granicy nekropolii linii kolejowej uniemożliwiło 
dalszą rozbudowę założenia i zwiększanie liczby miejsc pochówku. Podobnie jak w przy-
padku cmentarza przy ul. Okopowej w Warszawie, lokalizacja tego obiektu także kolidowała 
z planami urbanistycznymi dotyczącymi rozbudowy centrum. W celu stworzenia lepszych 
połączeń komunikacyjnych w mieście powstały plany budowy mostu nad terenem cmenta-
rza. Na obszarze założenia planowano również budowę nowej drogi oraz utworzenie dwor-
ca PKS. Ostatecznie nie zrealizowano żadnego z wymienionych projektów, dzięki czemu 
cmentarz zachował się do czasów dzisiejszych. Obecnie jest on nie tylko przykładem obiektu 
o dużych wartościach kulturowych i historycznych, ale jako założenie o charakterze parko-
wym stanowi zwartą grupę zadrzewień w przestrzeni, która od czasu jego powstania cały 
czas ulega silnemu procesowi urbanizacji. Stworzenie drugiej nekropolii, przeznaczonej dla 
społeczności żydowskiej, było skutkiem przepełnienia cmentarza i braku możliwości jego 
rozbudowy. Obydwa założenia są mocno związane z historią miasta, zamieszkiwanego kie-
dyś przez jedną z największych gmin żydowskich na Śląsku7. Niestety, rozpatrując problem 
zagrożeń zabytkowych cmentarzy żydowskich w skali całego kraju, można zauważyć, że 
wiele z nich zostało nieodwracalnie zniszczonych.

3. Utrata sacrum krajobrazowego

W kontekście rozważań nad skutkami włączania miejsc pochówku w tkankę urbanistycz-
ną miast i wynikających z tego zagrożeń warto zauważyć, jak istotną rolę pełni w tej kwestii 

5 J. Jagielski, Cmentarze Żydowskie w Polsce, [w:] Sztuka cmentarna: dokumenty, Wrocław 1995, 
s. 74-77.

6 B. Chomątowska, Stacja Muranów, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2012, s. 285.
7 J. Schmidt, Historia gliwickich cmentarzy, Gliwice 2008, s. 40-44.
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ogrodzenie i symboliczna granica nekropolii. Ogrodzenie pełniło ważną funkcję już w śre-
dniowieczu, w czasach kiedy kościół nakazywał odgradzanie cmentarzy, aby w ten spo-
sób chronić ich świętość. Wysokie mury wyraźnie oddzielały strefę sacrum od profanum8. 
Współcześnie, w dobie nieustającego rozwoju i urbanizacji, rola granicy nabiera jeszcze 
większego znaczenia. Nie można zaprzeczyć, iż niezależnie od skali założeń cmentarnych, 
ich kompozycji i lokalizacji, zawsze będą one przestrzeniami, które powinny być odizolowa-
ne od otoczenia lub harmonijnie wkomponowane w zastany krajobraz. Przerwanie ciągłości 
symbolicznej i materialnej granicy, przez likwidację drzewostanu oraz lokalizowanie w bli-
skim sąsiedztwie nekropolii obiektów o dużej uciążliwości dla otoczenia, stanowi kolejne 
poważne zagrożenie dla założeń cmentarnych. Czynniki te mogą znacznie utrudniać odbiór 
silnie nacechowanej emocjonalnie przestrzeni. Do zanikania sacrum mogą także przyczyniać 
się dysharmonijne powiązania widokowe pomiędzy krajobrazem miejskim a obszarem zlo-
kalizowanym w obrębie granic poszczególnych cmentarzy.

Z symboliką i znaczeniem ogrodzenia wiąże się także pojęcie bramy. Zgodnie z tradycją 
zakładania cmentarzy, przejście przez nią było symbolicznym przekroczeniem granicy mię-
dzy światem żywych a umarłych9. Stanowi to potwierdzenie faktu, iż obszar zlokalizowany 
za bramą cmentarza jest miejscem wyjątkowym – takim, które nie może stać się codzienną 
przestrzenią przechodnią.

Problem ten dotyczy nie tylko istniejących nekropolii o wysokich wartościach histo-
rycznych, ale także powstających współcześnie założeń. Dlatego w procesie projektowania 
ważne są nie tylko rozumiane wprost wartości użytkowe i estetyczne, ale wyjątkowego zna-
czenia nabierają takie pojęcia jak majestat, sacrum i zaduma. Odejście od nich i skupienie 
się jedynie na zachowaniu poprawności formalno-prawnej oraz spełnieniu wymaganych wa-
runków technicznych stanowi poważne zagrożenie dla zakładanych współcześnie nekropolii.

4. Utrata znaczenia dekoracji rzeźbiarskich

Zanikanie sacrum krajobrazowego jest procesem złożonym, do którego przyczynia się 
wiele negatywnych zjawisk zachodzących współcześnie na cmentarzach. Jednym z nich 
jest utrata i niszczenie znacznej części istniejących dawniej dekoracji rzeźbiarskich o du-
żych wartościach historycznych i artystycznych. Rzeźby na cmentarzach, podobnie jak te 
znajdujące się w kościołach, potęgują przeżycia religijnie i kształtują wyjątkowy charakter 
przestrzeni. Zdobią one zarówno nagrobki, jak i inne elementy małej architektury. Problem 
niszczenia dekoracji rzeźbiarskich dotyczy wielu zabytkowych cmentarzy, jednak wyjątko-
wo uwidacznia się w założeniach o charakterze parkowym, tam, gdzie razem z elementami 
małej architektury obiekty te stanowią cenne dopełnienie układu kompozycyjnego.

Zabytkowe rzeźby i pomniki nagrobne, oprócz wartości estetycznych, utrwalają także 
pamięć o wydarzeniach, które na zawsze wpisały się w historię regionu. Przykład takiego 
obiektu można odnaleźć na Cmentarzu Lipowym w Gliwicach. Nekropolia została założona 
w 1884 r. na terenie położonym w kierunku północno-wschodnim od centrum. Początkowo 
zajmowała powierzchnię ok. 6 ha. Z biegiem czasu cmentarz był kilkukrotnie powiększany 
kosztem przyległego lasu. W zachodniej części cmentarza, w pobliżu domu pogrzebowego, 

8 J. Kolbuszewski, Cmentarze, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1996, s. 67.
9 Ibidem, s. 72.
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zlokalizowano pomnik związany z tragicznymi wydarzeniami, do jakich doszło w marcu 
1919 r. Wówczas w wyniku pożaru w gliwickim kinie Capitol śmierć poniosło 76 dzieci, 
które zmarły, nie mogąc wydostać się z zamkniętej sali kinowej. Większość z nich zosta-
ła pochowana na Cmentarzu Lipowym. W celu upamiętnienia tego wydarzenia postawiono 
pomnik autorstwa Paula Ondrusha, przedstawiający Chrystusa i dwójkę dzieci10. Z biegiem 
lat stan obiektu oraz jego najbliższego otoczeniu ulegał stopniowemu pogorszeniu. Obecnie 
pomnik jest odnowiony, a rzeźby przedstawiające Chrystusa i dzieci znajdują się na tle bia-
łej ściany. Na dole pojawił się napis: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie”. Po lewej 
stronie znajduje się tabliczka z opisem katastrofy.

5. Zanikanie genius loci

Fakt, że cmentarze są mocno związane z regionem, na którym się znajdują, potwierdza-
ją przede wszystkim przykłady tych założeń, których budowa wynikała z istniejących na 
danym obszarze zwyczajów i tradycji. Tego typu obiektem jest Cmentarz Hutniczy, obec-
nie najstarsza zachowana nekropolia na terenie Gliwic11. Założenie cmentarza wiązało się 
z działalnością gliwickiej huty oraz Królewskiej Odlewni Żeliwa. Rozwój przemysłu hutni-
czego oraz uruchomienie pierwszego na kontynencie europejskim wysokiego pieca pracują-
cego w koksie przyczyniły się do znaczących przemian w strukturze miasta i nieodwracalnie 
wpłynęły na jego dalszy rozwój. Warto zauważyć, że huta stanowiła wielkie założenie ar-
chitektoniczno-urbanistyczne12. W związku z jej działalnością założono cmentarz dla zasłu-
żonych hutników o powierzchni 0,58 ha, zlokalizowany w pobliżu zakładu przemysłowego 
i pobliskich zabudowań dla robotników. Oficjalnie za datę założenia cmentarza uważa się 
rok 1818, jednak pierwsze groby pojawiły się tam już w 1808 r. O tym, że cmentarz związa-
ny był z działalnością huty świadczyły obiekty małej architektury o wysokich wartościach 
artystycznych, w tym m.in. niskie, żeliwne ogrodzenia wokół grobów. Odlane z żeliwa były 
także tablice nagrobne oraz charakterystyczne posągi lwów, strzegące alei cmentarnej. Poza 
elementami małej architektury na cmentarzu, który stanowił założenie o charakterze parko-
wym, ważną funkcję pełniła szata roślinna oraz układ alejowy13.

Ostatni pogrzeb odbył się w 1949 r. Po zamknięciu nekropolii uległa ona całkowitej de-
wastacji. Zachowały się jedynie fragmenty niezwykle cennych obiektów małej architektury14. 
Przyczyniło się do tego kilka niezwiązanych ze sobą wydarzeń, do których doszło w różnych 
momentach historii cmentarza. Jednym z nich był wybuch broni i amunicji przechowywanej 
w trakcie powstań śląskich w krypcie kaplicy cmentarnej. Wybuch ten w 1922 r. doszczętnie 
zniszczył kaplicę oraz przyległą część cmentarza. Kolejne zniszczenia nastąpiły w wyni-
ku prowadzonych po zakończeniu II wojny światowej działań, mających na celu likwida-
cję skutków germanizacji. Zdewastowano wówczas wiele pomników nagrobnych, skuwając 
z nich niemieckie napisy. Duże zagrożenie stanowili też złodzieje, którzy masowo kradli 
z terenu nekropolii żeliwne elementy. Z terenu nekropolii skradziono wszystkie elementy 

10 J. Schmidt, op. cit., s. 27-29.
11 M. Malanowicz, Cmentarz Hutniczy w Gliwicach 1808-2008, Gliwice 2008, s. 7.
12 F. Maurer, Zagospodarowanie przestrzenne śródmieścia Gliwic, późniejszego ośrodka przemysłu na 

Śląsku, praca doktorska, Politechnika Śląska, Gliwice 1962, s. 52.
13 M. Malanowicz, op. cit., passim.
14 J. Schmidt, op. cit., s. 27.
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żeliwne i kute o wysokich wartościach artystycznych. Jednak, mimo iż przez lata cmentarz 
był miejscem opuszczonym i skrajnie zaniedbanym, to jednak w świadomości mieszkańców 
miasta ciągle stanowił miejsce o znaczącej randze historycznej, mocno związane z trady-
cjami gliwickiej huty. Świadczy o tym fakt podjęcia działań konserwatorskich przez jedno 
ze stowarzyszeń, którego działalność przyczyniła się zarówno do poprawy stanu nekropolii, 
jak i szerzenia wiedzy na temat jej wartości15.

6. Utrata parkowego charakteru założeń cmentarnych

Parkowy charakter założeń cmentarnych był wynikiem wpływów wiodących nurtów sty-
lowych w sztuce ogrodowej w XIX w. Powstające wówczas nekropolie, oprócz pełnienia 
funkcji użytkowych, były także miejscami o znaczących walorach krajobrazowych. Specy-
ficzny charakter tych przestrzeni kształtowany był przez dobór roślin o odpowiedniej symbo-
lice oraz wprowadzanie elementów małej architektury. Współcześnie miejsca te wyróżniają 
się na tle innych założeń cmentarnych. Jednocześnie są one również ważnym elementem 
struktury przestrzennej poszczególnych miast.

Na terenie Gliwic tego typu przykładem jest Cmentarz Centralny, zlokalizowany na pła-
skim terenie w odległości ok. 2,3 km od centrum miasta. Zajmuje on powierzchnię blisko 
22 ha. Został założony w 1918 r. w związku z gwałtownym rozwojem miasta na przełomie 
XIX i XX w. i likwidacją trzech innych nekropolii16. Cmentarz posiada układ symetrycz-
ny, oparty na prostopadle krzyżujących się alejach. W centralnym miejscu, na przecięciu 
ważnych osi kompozycyjnych, znajduje się modernistyczny budynek domu pogrzebowego. 
Na wysokie walory krajobrazowe cmentarza wpływają nasadzenie liniowe i pasy zieleni 
zlokalizowane wzdłuż najważniejszych ciągów komunikacyjnych. Jak wynika jednak z do-
kumentacji konserwatorskiej dotyczącej obiektu, mimo iż najważniejsze zasady kompozycji 
układu przestrzennego cmentarza zostały zachowane, to jednak nie spełnia on pierwotnych 
założeń projektowych. Przyczynił się do tego wyraźny brak spójności stylistycznej poszcze-
gólnych kwater. W momencie założenie cmentarza, zgodnie z pierwotnymi założeniami 
projektowymi, miał on stanowić unikatowe założenie cmentarne o charakterze parkowym. 
Istniały przepisy normujące zasady zarówno wprowadzania nowych nasadzeń, jak i pomni-
ków nagrobnych17. Współcześnie brak tego typu wytycznych i duża dowolność w wyborze 
nagrobków i zagospodarowaniu ich najbliższego otoczenia utrudnia zachowanie harmonii 
kompozycyjnej całego cmentarza.

7. Podsumowanie

Czynniki stanowiące zagrożenie dla założeń cmentarnych dotyczą w zróżnicowanym nasi-
leniu większości współczesnych nekropolii. Cmentarze są miejscami, w których pojawiają się 
wyjątkowe elementy małej architektury, takie jak groby i pomniki nagrobne. Z tego względu 
są one w większym stopniu niż inne tereny zieleni narażone na liczne kradzieże i dewasta-

15 M. Malanowicz, op. cit., s. 14-19.
16 E. Pioskowik, Teczka Wojewódzkiego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Katowicach, 

nr 1491, Katowice 1983, s. 2.
17 Ibidem, s. 33.
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cje. Na zły stan pomników nagrobnych, zwłaszcza na obszarze Śląska, wpływają także zanie-
czyszczenia, których źródłem jest działalność przemysłowa i intensywny transport samocho-
dowy. Bogata szata roślinna cmentarzy żydowskich i nekropolii opuszczonych również może 
przyczyniać się do zacienienia i zawilgocenia pomników nagrobnych18. Rozpatrując problem 
ochrony w skali kraju, uwidacznia się zależność, że najtrudniejszym problemem jest opieka 
nad cmentarzami pozbawionymi oparcia w społecznościach wyznaniowych19. 

Rozważając problem ochrony założeń cmentarnych, warto zauważyć, iż pojęcie zabytku 
nie powinno ograniczać się jedynie do pojedynczych elementów kompozycyjnych. Często 
ochrona powinna dotyczyć także szaty roślinnej oraz układu przestrzennego. Problem ten 
dotyczy przede wszystkim założeń parkowych, które tracą swój charakter przez rezygnację 
z wewnętrznych kompozycji zielonych. Coraz mniejsze znaczenie przykłada się także do 
symboliki drzew, ograniczając je lub całkowicie zaniechując ich wprowadzenia. 

Współcześnie zachowanie ładu przestrzennego w obliczu konieczności ciągłego zwięk-
szania powierzchni grzebalnej nie jest zadaniem łatwym. W rozwiązywaniu współczesnych 
problemów warto jednak odnieść się do rozwiązań stosowanych w historii sztuki ogrodowej, 
dawnych tradycji i zasad użytkowania. Warte uwagi są przykłady dobrych praktyk, takich 
jak renowacja zabytkowych rzeźb i pomników oraz podejmowanie działań konserwatorskich 
z inicjatywy mieszkańców miast. W projektowaniu nowych cmentarzy, oprócz dążenia do 
zachowania zgodności formalno-prawnej z obowiązującymi przepisami, ważne jest także dą-
żenie do zachowania sacrum krajobrazowego i genius loci miejsca. Utrwalanie tych wartości 
oraz jednoczesna dbałość o zachowanie parkowego charakteru miejsc korzystnie wpływają 
na unikatowość założeń cmentarnych.

18 A. Zambrzycka, Znaczenie mikroklimatu w procesie niszczenia kamiennych obiektów zabytkowych 
na przykładzie Cmentarza Powązkowskiego w Warszawie, [w:] Sztuka cmentarna…, op. cit., s. 299.

19 A. Michałowski, Ochrona cmentarzy w Polsce, [w:] Sztuka Cmentarna…, op. cit., s. 323.
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A b s t r a c t

1628 saw the arrival of Franciscans who built a monastery, and created gardens on the remain-
ing part of the land which was given to them. The once historical garden layout underwent 
strong changes, both on the functional and compositional level. It was mainly the result of 
the January Uprising which brought about the dissolution of the monastery and changes in 
the function of the whole complex. In 1928 Franciscans came back to Kazimierz, however, 
they did not reconstruct the gardens. The reason for this decision might be seen in the shift in 
the monastery activities, which now had to adapt to the needs of the new society. 20th-century 
Franciscans started to add new functions to the existing space, according to the current needs. 
In consequence, there are now only fragments left of the garden composition which still existed 
in the 19th century.
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S t r e s z c z e n i e

W 1628 r. sprowadzono do Kazimierza franciszkanów, którzy wznieśli klasztor, a resztę ofia-
rowanego im terenu zagospodarowali ogrodami. Współcześnie historyczny układ klasztornych 
ogrodów uległ znacznym przekształceniom, zarówno pod względem sposobu użytkowania, jak 
i kompozycji. Stało się to w dużej mierze w wyniku kasaty klasztoru po powstaniu styczniowym 
oraz w konsekwencji tego zmian przeznaczenia zespołu. Franciszkanie w 1928 r. powrócili do 
Kazimierza, nie odtworzyli jednak ogrodów w dawnej formie. Powodów tego można upatrywać 
w zmianie działalności zakonu, wynikającej z konieczności dostosowania się do potrzeb współ-
czesnego społeczeństwa. XX-wieczni kazimierscy franciszkanie zaczęli lokować w dostępnej im 
przestrzeni nowe funkcje, zgodnie z aktualnymi potrzebami. W konsekwencji tego z istniejącej 
jeszcze w XIX w. kompozycji ogrodowej zachowały się do dziś jedynie jej fragmenty.
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1. Introduction

Religious beliefs have always had a considerable influence on the development of culture 
and art, including garden art. In Christian tradition, one of such factors is the longing for the 
lost paradise – a garden known by the name of Eden. For centuries this longing has been to 
some extent fulfilled by creating ‘substitutes’ of paradise, where the beauty of nature together 
with man-made decorative elements symbolised the promise of a return to the lost land of 
happiness and plenty. The idea was reflected in the gardens founded by Christian orders, rap-
idly expanding since the early Middle Ages. Despite the fact that the gardens were organized 
according to the monastic Rule and customs, their composition and layout were not uniform. 
They were conditioned by the seasons and the climate characteristic for a given geographic 
location, as well as the abbot’s interests, friar-gardener’s skill and the canon of beauty im-
posed by a given epoch1.

The tradition of a monastic garden accompanied also the mendicant orders foundations. 
The Franciscans, whose defining characteristic was to live off people’s contributions, found-
ed their monasteries mainly within town walls or close to them, thereby becoming an integral 
part of the town’s cultural landscape. This practice can also be observed in Kazimierz Dolny 
on the Vistula River, where the Reformati monastery became a significant landmark of the 
townscape, closing the compositional axis running along the market square up to the castle 
hill.

2. Town’s history

The exact origins of Kazimierz Dolny are not known or dated. It is Jan Długosz who 
describes this little town as belonging to the Benedictines from Łysa Góra. In the 12th centu-
ry the lands belonged to a Premontre Order from Zwierzyniec near Kraków, with the town 
of Skowieszyn as the centre of the monastic estate2 which included also Wietrzna Góra, 
Karczmiska, Rzeczyca and Jaworzec. At that time Skowieszyn got a little church and a cell 
for the nuns sent there from the Zwierzyniec convent3. So far it has been believed that Skow-
ieszyn was located a few kilometres from Kazimierz. However, during the latest research, 
the more logical assumption prevailed, mainly that the centre of a monastic complex should 
be situated in a topographically attractive, important place, in this case on the trade route 
towards the Vistula crossing4. The intensity of settlement in the 13th century was associated 
with the land being passed over from the king to the monastery and the other way round. 
The early Middle Ages settlement was a result of the existing trade route and river crossing, 
which explains the keen interest of the Crown and the Church in the lands5.

At the beginning of the 14th century a fortified tower was erected on a plateau above the 
Vistula. Underneath, close to the road leading to the crossing, a settlement started to grow. 

1 S. Kobielus, Człowiek i ogród rajski w kulturze religijnej średniowiecza, Warszawa 1997, 
pp. 139-145.

2 M. Makarski, Przeszłość Kazimierza Dolnego w badaniach urbanistyczno-architektonicznych, „Pra-
ce Instytutu Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej”, Seria A, nr 9, Lublin 1983, p. 19.

3 Ks. L. Łomiński, Kazimierz nad Wisłą i jego zabytki, Lublin 1926, pp. 12-13.
4 Ibidem, s. 19.
5 Ibidem, s. 21-23.
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Archaeological study shows that a parish church and a market square existed on one of 
the plateau slopes. The buildings were wooden, the market much smaller than the one we 
can see today, but two elements characteristic for Kazimierz Dolny were already present 
at that time. The first one is the fortified tower which, together with the future stone castle 
founded by Kazimierz the Great, constitutes the dominant feature in the town’s landscape. 
The second element is the spatial layout of the settlement determined to a great extent by 
the terrain6.

3. History of the Reformati monastery in Kazimierz Dolny

A church dedicated to the Virgin Mary, founded by the Przybyła family and built between 
1589 and 1591 on top of so called Góra Plebańska, was a small stone building with a square-
shaped ground plan. In front of the entrance to the church, to the north-west, there stood a tall 
tower which with all likelihood had been built earlier and had served as the town’s watch-
tower. From the moment the church was built it gained its new function – a bell tower. In 
1599 a chapel was added to the church7. Besides the wooden church on Wietrzna Góra (Góra 
Plebańska) there was also a presbytery with farm buildings, a watchtower with bells and in 
the more elevated part – a large number of private houses, farm land and gardens8.

It can be concluded from the church’s founding book that for the townsmen of Kazimierz 
the worship of the Mother of God was incredibly important. The parishioners used to pray on 
this site, and that is why they gladly supported the erection of the new church and endowed 
it with donations in kind and in the form of notarial deeds. These were pecuniary offerings 
as well as land and buildings devised for the future prebend. Judging by the speed at which 
the sanctuary on Wietrzna Góra was built and endowed, it must have been very close to the 
hearts of the people of Kazimierz9.

In 1627 Henryk Firlej, Abbot of Tyniec and referendarius Regni, brought the Reforma-
ti to Kazimierz and gave them the small church dedicated to the B.V.M. The Franciscans 
moved into a small building (prebend clergy house) surrounded, almost encircled by other 
houses, which carried a significant fire risk. They had to suffer a lot of inconvenience since 
their neighbours were simple craftsmen making beer in a brewery, making hats, barrels etc. 
The ordinary noise and bustle of a busy day, and the loud music from the nearby inn disrupt-
ed monastic peace and quiet. The Reformati, who went to sleep early in order to celebrate 
Lauds, were frequently woken up by noisy neighbours. What is more, their land was to small 
for the monastery to expand. They dreamt of even a tiny garden that would offer some rest 
in their hermitage style of life. That is why they constantly appealed to the parish priest and 
founder asking for the possibility to expand their lot of land10. Since the area belonging to the 

6 B. Szmygin, Współczesne problemy ochrony miasta historycznego, „Ochrona Zabytków”, nr 3/4, 
Lublin 2004, pp. 9-10.

7 H. Rutkowski, Kazimierz nad Wisłą. Studium historyczno-urbanistyczne do planu zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta, Cz. 1: Rozwój historyczny i przestrzenny, Warszawa 1956, p. 22.

8 O. A. Sroka, Sanktuarium Maryjne Franciszkanów Reformatów w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, 
Kazimierz 1999, p. 22.

9 Ibidem, s. 26-28.
10 Ibidem, s. 44-46.
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church was small, Firlej decided to buy the surrounding land thus expanding the estate to the 
size we can see today11.

In the 1630s the erratic wooden buildings were ‘cleared away’ from the slopes of Wi-
etrzna Góra (Plebańska Góra) and replaced by defensive retaining walls surrounding the 
Reformati garden complex and buildings12. Given that the Church of the Annunciation to 
the Blessed Virgin Mary was not originally meant to be a monastery, the Reformati had to 
rebuilt it over and over again, to make it meet their needs. Foundations for the first part of 
the monastery were laid in the 1639 and the construction was finished in 1645. It was only 
after 40 years of living in the old clergy house that the friars were finally able to move into 
the first part of the new monastery. Its second part was erected between 1664 and 1668, also 
thanks to the donations from the faithful and with the substantial financial help from the Jerzy 
Dominik Lubomirski – the monastery secular administrator, and the Polakowski family: Jan, 
Aleksander and Michał.

While the monastery was being built, the church underwent some changes as well. The 
Reformati adhered to the rules of the Order which precisely outlined the shape a church 
should have. The first chapel did not meet those requirements – it was too small and make-
shift. And so, in 1658 a choir for the friars and a chancel were added from the southern side, 
and the former sacristy was transformed into St. Roch and St. Sebastian Chapel13.

At the general chapter held in Kraków in 1680, Fr Kazimierz Ujejski – the Guardian of 
the Kazimierz monastery – was told to bring his church to the condition that the Reformati 
churches used to have at that time. Acting on this bidding, Fr Ujejski had the unused town 
tower taken apart and its foundations reused in the church reconstruction, thus extending it 
by 13 ells14. Any material left from the old tower was used in the construction of the north-
ern part of the church (music choir), a freestanding bell tower, extension of the choir for the 
friars and a new wall around the graveyard. The roof got a little tower (fleche) and copper 
plate cover, and the façade was decorated with a wall painting. It was also at that time that 
the main altar was rebuilt and two side altars added, dedicated to St. Joseph and St. Peter of 
Alcantara15.

Because the renovation changed the church significantly, Fr Guardian Dyonizy Ziemba 
managed to get the church and the altars consecrated anew, which took place on the 10th Oc-
tober 1690 and was celebrated by Stanisław in Słupów Szembek. The title of the church was 
also changed (formerly it had been known as the Church of the Annunciation to the Blessed 
Virgin Mary). After this renovation no other works commenced for a long period of time. 
However, in 1762, by the order of the Provincial Superior Fr Romuald Pluciński, a final and 
thorough restoration began which was to last for the next 4 years16. After that final restoration 
nothing has been changed in both the interior and the exterior of the church. Only the fleche, 
destroyed in the fire on the 29th June 1827, was altered a few times and got its final look in 
184517.

11 H. Rutkowski, op. cit., s. 22.
12 J. Teodorowicz-Czerepińska, Kazimierz Dolny. Monografia historyczno-urbanistyczna, Kazimierz 

1981, p. 41.
13 O. A. Sroka, op. cit., pp. 44-46.
14 Ks. L. Łomiński, op. cit., pp. 37-38.
15 O. A. Sroka, op. cit., pp. 46-47.
16 Ks. L. Łomiński, op. cit., pp. 37-38.
17 Ibidem, s. 39.
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After the fall of the January Uprising Kazimierz lost its town privileges. The monastery 
did not escape punishment either. As a result of numerous repressions and the dissolution of 
the monastery, the friars left the town on the 18th June 1866 and moved to Pińczów. For some 
time the cells of the unused monastery functioned as a boarding house for the Arts and Crafts 
School established in 1918. Fr Szepietowski, the caretaker of the church stayed in Kazimierz 
until 1928 when the Reformati came back to their monastery.

The World War II is another dramatic period in the history of the town and the mon-
astery. In 1942 the Reformati had to leave the monastery, which was transformed by the 
Nazi into a torture house. Only the church preserved its pre-war function. The situation 
changed in 1944 when, for a short period of time, the friars returned to Kazimierz. How-
ever, when the front stopped at the Vistula River before the January 1945 offensive, the 
whole town was displaced. The walls of the monastery bear witness to the town’s dra-
matic history18.

4. Spatial and landscape analysis of the monastery complex

4.1. Gardens of the Reformati monastery

Because the Rule of mendicant orders stated that they should operate not on the income 
from permanent financial endowment but on people’s donations exclusively, such orders 
were primarily present in bigger towns and cities and that is where their monasteries were 
built. It was reflected in some characteristic differences in spatial arrangements of various 
monasteries19.

The 17th and 18th centuries witnessed the fastest development of mendicant orders in Po-
land. At that time a typical garden plan was dominated by such distinctive elements as a garth 
surrounded by cloisters and a small garden serving both aesthetic and functional purposes. 
Mendicant orders had a slightly different approach towards land cultivation – agricultural 
traditions were unknown to them. However, the symbolic idea of an earthly paradise where 
flowers, herbs and trees conveyed various allegorical meanings was not uncommon to them. 
According to Franciscan friars the land around the monastery should have been a garden, and 
its size dependant on the available free space20. In the 17th and 18th centuries, with baroque 
style at its peak, monastic gardens were composed as an integral part of their surroundings. 
Characteristic elements of this period were axial, symmetrical compositions grading spatial 
effects, decorative conventual gardens with parterres next to the monastery, subordination 
of farm-gardens to the main buildings and the introduction of new decorative elements into 
traditional planting beds and garth compositions21.

Yet, what truly made a monastic garden unique was its religious and spiritual dimension. 
Plants cultivated in garths and other parts of monastic gardens (orchards, herbal gardens) re-
flected in their form the heavenly vegetation. That is why they sent a strong symbolical mes-
sage and, in the eyes of contemporary people, possessed miraculous healing powers which 

18 Within the walls of the monastery there are numerous boards dedicated to the founders of the monas-
tery, the people deserving for the city, the heroes and victims of happy and tragic periods of history.

19 L. Majdecki, Historia ogrodów, T. I, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, pp. 78-79.
20 M. Krenz, Średniowieczna symbolika wirydarzy klasztornych, Kraków 2005, p. 98.
21 L. Majdecki, op. cit., pp. 451-456.
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gave new hope for the future restoration of a perfect reality22. Closed gardens constituted re-
ligious centres tantamount to churches, equally rich with symbolism and lying on the border 
between two worlds – human and divine23.

4.1.1. Cloister garth

A part of medieval garden art canon were not only secular gardens but, first and foremost, 
cloister garths, created according to a number of specific rules24. This tradition was also con-
tinued in newly built monasteries. Consequently, the garth became the most compositionally 
developed construct, with the garden area strictly bound to the surrounding architecture25. 
A decorative garden in the middle was a place for walks, rest and contemplation, and the 
carefully selected plants and their thoughtful arrangement conveyed deep symbolic meaning. 
Sited in the centre of a monastery, on the way from the church to the chapter house, the garth 
was at the heart of friars’ life. They prayed there, meditated and led processions on the most 
important holidays26. Both the shape and the size of the garth were governed by the Rule. 
Other its features were often a result of the geographical location of a monastery and this can 
be seen also in the case of the Reformati monastery in Kazimierz. There is no trace of its orig-
inal spatial composition in the monastery’s archives and chronicles. We only know that it was 
a part of the monastery from the very beginning of its existence. An important element of the 
garth, symbolic for this type of garden, is a wooden well from the 1st half of the 17th century 
(1629, to be precise) located on the east side of the garden. The stone floor surrounding the 
well on all sides was made of a common local material. Extending towards the cloisters it 
forms a kind of a square around the well.

The planting bed layout, if existed, was not preserved. It is also hard to notice any 
relics of the cross-plan paths. There are colourful plants near the statue of the Blessed 
Mary which was introduced to this garden space much later, but only few of them bear 
any Christian significance. It is a quite free contemporary composition which appeared in 
this place most likely for purely aesthetic reasons, as a result of the garden’s new, tourist 
function. What should attract our attention in the cloister garth of the Reformati monastery 
is the well. Water, a source of ritual cleansing and life, played an important role in monastic 
gardens. It should also be noted that it was nearly always situated in the cloister garth of 
Franciscan communities. Such wells can be still seen in Franciscan monasteries in Gdańsk, 
Wrocław and Kraków. Hence, it is a distinctive feature for the gardens of this particular 
group of mendicant orders.

22 M. Krenz, op. cit., p. 11.
23 Ibidem, p. 13.
24 Ł. Przybylak, Historia genius loci jako element historii ogrodów i ludzkości, „Czasopismo Technicz-

ne”, z. 5-A/2010, Kraków 2010, pp. 339-340.
25 L. Majdecki, op. cit., p. 64.
26 Z. Włodarczyk, A. Wajda, Od klasztornego wirydarza do dydaktycznej kolekcji roślin biblijnych – 

czyli o judeochrześcijańskiej wizji rajskiego ogrodu, „Czasopismo Techniczne”, z. 5-A/2007, Kra-
ków 2007, p. 253.
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4.1.2. Calvary

A new type of garden composition element characteristic mainly for Franciscan monas-
teries was calvaries27, devoted to the Passion of Christ. They were arranged in two different 
spatial types: scattered and compact (the latter characteristic for the later period)28. Calvaries, 
placed inside or outside the monastery, became quite common in the 18th century especially 
in the Reformati and the Bernardines monasteries29 – “(…) contemplation model based on 
the walks of the faithful around city buildings in Assisi and the open landscape of Umbria, 
created by Saint Francis of Assisi, became a basis for the calvarian pilgrimage (…)”30.

As it has been mentioned earlier, after the tower standing next to the church was pulled 
down, a space was cleared for the new part of the church with a choir and a little graveyard 
where processions were held. After 1732 the Way of the Cross was arranged there – 14 sta-
tions were placed in the niches of the surrounding wall. The latest research was not able to de-
termine the fate of the original paintings of the Way31. However, a description from the 1865 
inventory mentions “fenced stations on an underpinning”. The 1889 inventory describes the 
stations as “painted on canvas, now completely destroyed”. It is not clear when the paintings 
were entirely removed from the stations and the new stations painted directly on the wall in 
the empty niches. The new stations are said to have survived until the 1940s when they were 
finally whitewashed due to their poor condition. Except for the empty niches, for a long time 
nothing remained from the Way of the Cross. Nowadays, in the niches the stations are once 
again painted on the wall.

In the middle of the graveyard there was also a wooden carved cross with the date 11 VI 
1883 and the words: “Boże w dobroci nigdy nie przebrany” [Oh Lord, forever abundant in 
goodness]. The cross was destroyed and never reconstructed. On the left side, next to the 
church wall, there was a Łabęcki family epitaph (tombstone) which used to be surrounded 
by a balustrade. In the 18th and 19th centuries the graveyard was quite small and occupied the 
area only in front of the church porch. The rest of the churchyard next to St. Roch Chapel 
was walled off as part of the monastery garden. The wall dividing the graveyard was disas-
sembled shortly after 1928, increasing the calvary area, and the newly added part got a folk 
art statue of St. Mary Immaculate made of sandstone and designed by Jerzy Łopuszański. In 
this state we can see the graveyard today32.

The calvary is yet another element of the monastery complex characteristic for a Francis-
can-Reformati garden compositional structure. It can be seen as a separate space, analogous 
to the ones in other Franciscan foundations, e.g. in Kraków.

27 The broadest of Calvaries in the landscape of Polish writing: A. Mitkowska, Polskie kalwarie, 
Wrocław 2003.

28 L. Majdecki, op. cit., pp. 451-456.
29 In 1741. Pope Benedict XIV gave Bernardine privilege of canonical erection of the Stations of the 

Cross in parish churches in the accident, when in these places there is no Bernardine church or the 
reformers of the Way of the Cross. In 1871. Pope Pius IX extended this privilege to all the churches. 
According to the Code of Canon Law of 1917. Way of the Cross could erect cardinals and bishops. It 
was created so characteristic of spatial composition and reformed Bernardine monasteries.

30 A. Mitkowska, op. cit., p. 23.
31 O. A. Sroka, op. cit., p. 52.
32 Ibidem, pp. 52-54.
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4.1.3. Farm-gardens

Besides the cloister garth, the monastery program included a variety of farm-gardens. 
First and foremost, they supplied fruit and vegetables to the monastery but were also made 
available for walks and rest, especially to sick friars. This additional function was mainly 
performed by orchards and vineyards. Farm-gardens were usually located in the direct vicin-
ity of the monastery building and surrounded by the common wall. They consisted of square 
or rectangular planting beds separated by paths. Friars planted fruit trees, vegetables, herbs 
and flowers. This versatility in gardening and farming was a result of monastery’s self-suf-
ficiency. Any surplus in garden produce could generate a modest income. At the beginning, 
the monastery’s finances and the conditions the Kazimierz friars had to live in were very 
difficult and there was no proper place for them to live, pray and work. Even after the monas-
tery was financed by the townsmen, the fact that it was located on a hill, surrounded on both 
sides by ravines, could prove quite troublesome. Finding suitable farming land required most 
probably a lot of skill and work. What is more, one of the most crucial features of the spatial 
composition of monastic complexes was adapting it to terrain and exploitation requirements, 
and locating gardens next to the buildings guaranteed their functionality33.

The Reformati farm-gardens were situated within the monastery walls and covered the 
area of one morgen and 50 rods. It was planted with vegetables and flowers. Due to the de-
teriorating financial condition the monastery had no other choice but to set up even a small 
farm. The person who came to the friars help was the monastery secular administrator, Karol 
Łabęcki from Polanówka, who gave the monastery a vegetable garden near the Vistula at 
Krakowska Road 174, “with the right of perpetual usufruct”. The road divided the garden 
into two parts. Thanks to this new land the friars were able to grow grain, plant an orchard 
and even graze sheep on a hill covered with forest34.

In 1802 a second well was built on the farmyard, to supply water to the brewery and the 
farm. In the farmyard there were both wooden and stone buildings, which the friars utilized 
from the middle of the 19th century due to the fact that they started to rear two oxen and poul-
try, and later even horses, sheep and pigs. The 1865 inventory mentions a stable, a shed and 
a pigsty. In the vicinity of the farm buildings, next to the garden, there was also a greenhouse35.

In 1737, with the support of Starost Antoni Lubomirski, the Reformati received from the 
town council a pond on the Grodarz River, near to where Szkolna Street is situated today. 
Owning a pond had an immense significance for the friars, especially that the Reformati 
fasted on Mondays, Wednesdays, Fridays and Saturdays until the end of the 19th century. 
A source of their own fish proved an indescribable blessing. Unfortunately, the pond was 
used only until the 1850s because the financial condition of the monastery considerably de-
teriorated. Russian authorities forbade to beg for alms, there was not enough fish to continue 
farming and the pond was not properly maintained. Consequently, the reservoir dried out36.

4.2. Historical layout preservation

The field work conducted in September and October of 2012 accompanied by an archives 
enquiry let us conclude that the historical layout of the monastery garden has undergone 

33 L. Majdecki, op. cit., p. 68.
34 O. A. Sroka, op. cit., p. 89.
35 Ibidem, pp. 86-89.
36 Ibidem, p. 88.
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considerable transformations. Despite that fact that the area of land adjacent to the monastery 
remained the same, its function changed. It was mainly the result of the monastery dissolu-
tion and the new role of its buildings. Nowadays, although the Franciscans reclaimed most 
of their land, it is hard to observe any efforts on their side to bring back the gardens to their 
former condition and, what is more, restore the long gone symbolism. The order’s current 
activity influences the way this land is utilised.

In the old days, because the town and region were poor, the monastery used to be poor as 
well. The townsmen lived off crafts or farmed small, hilly fields, so they had nothing to share 
with the friars, given that until the end of the 19th century the Reformati did not collect any 
pecuniary donations. The friars worked for what the nature gave them, and celebrated masses 
in return for food and clothes. They cultivated their garden, renovated the buildings, baked 
bread, sew clothes, brew beer and treated the sick. Yet everything they did was surrounded 
by great, omnipresent poverty, visible in every aspect of their lives: plain church interior, 
wooden candleholders on the altar, tin and silver chalices, simple utensils in friars’ rooms, 
their clothes, food and, finally, great respect for all everyday objects they owned37.

The friars kept chronicles with all the details of their everyday life. On this basis we can 
learn some facts about their gardens and the running of the farm. Yet, the information about 
the layout of the monastery complex and particular buildings were not mentioned until the 
1865 inventory which was most likely prepared for the dissolution procedure. Hence, such 
a detailed list of the monastery’s goods.

From this document we also learn that in the 19th century the monastery had, except for 
the garth, a graveyard-calvary that used to occupy a slightly different area than today, but 
whose former layout can still be made out. We also learn that the monastery had farm-gar-
dens that made it to some extent self-sufficient. However, we do not know anything about 
the composition of the gardens. It is difficult to say whether they were only a source of veg-
etables, fruit and flowers or maybe, due to difficult conditions and location of the gardens, 
they were used as a grazing. Nowadays, the spatial composition still bears the signs of the 
long gone orchards; however, due to recent construction work related to the monastery wall 
renovation this part of landscape was completely degraded. It makes further research into 
this area’s former function impossible, and any archaeological study that could offer new 
valuable data about this historical garden – unattainable.

An interesting aspect of the monastery complex mentioned in the inventory is the green-
house. Yet, we know little about it and it is difficult to discover what the name ‘greenhouse’ 
really denoted. Contemporary plans tell us only about the size of the building. It was directly 
adjacent to the farm buildings, which survived to some extent until this day but now function 
as a storage space. We can still trace the historical outline of the farmyard, but now it is open 
and connected to the remaining part of the garden.

5. Spatial and landscape analysis of the monastery complex

In contemporary landscape, dominated by structures of culture and civilisation, historical 
urban complexes are of a special importance. In a way, they constitute spatial forms of exposi-
tion. It is particularly visible in Kazimierz, thanks to the town’s attractive location which adds 

37 Ibidem, p. 86.
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to its unique landscape values. Situated on one of the hills, the monastery became strongly 
imprinted on the townscape, becoming its unquestionable ornament. In spite of the fact that the 
initial situation of the monastery was quite difficult, since the monastery was built gradually 
and its location did not make space management easy, the buildings were accompanied by gar-
dens, whose size and layout were adapted to the existing conditions. A dominant feature of the 
garden program was, traditionally, a cloister garth serving as the main garden, a typically Fran-
ciscan calvary, and a small farm-garden whose spatial composition we know little of. However, 
what used to fully characterise the Reformati gardens, the unique symbolism underlining the 
national and spiritual identity of Kazimierz, is now irretrievably gone.

Most congregations have, in a way, been forced to open to the needs and expectations of 
the faithful. Frequently, it has a positive influence on the spiritual aspect of their activity, e.g. 
organisation of secular prayer communities and youth groups. However, traditional form of 
monastic spirituality has undergone some change, which results in friars spending less time 
on physical work, such as the work in the garden. And the garden itself has lost its symbolic 
and contemplative dimension. It is often just an addition to the buildings which, due to their 
conservational status, require protection and considerable financial outlays. To help maintain 
the Kazimierz monastery, the friars open it to tourists and use the former gardens area as 
a strictly functional space. Traditional garden program has been completely forgotten and, 

Ill. 1. Current inventory sketch of the monastery complex in Kazimierz, on the basis of field research as 
well as land survey and height maps (authors’ own study)

Il. 1. Aktualny szkic inwentaryzacyjny założenia klasztornego reformatów w Kazimierzu, sporządzony 
na podstawie pomiarów trenowych oraz mapy sytuacyjno-wysokościowej terenu (oprac. własne)
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ll. 2. Cloister garth of the Reformati monastery in 
Kazimierz as seen from the east side – present state 
(photo by E. Widelska)

Il. 2. Wirydarz w założeniu klasztornym oo. refor-
matów widziany od strony wschodniej – stan 
współczesny (fot. E. Widelska)

IIl. 3. The representative road to the manor house –
the state after the revalorisation with visible annuals 
melliferous plants (fot. M. Milecka 2014)

Il. 3. Aleja dojazdowa do dworu – stan po rewalory-
zacji, z widocznymi nasadzeniami jednorocznych 
roślin miododajnych (fot. M. Milecka 2014)

Ill. 4. Area of the former farm-garden of the 
Reformati monasteri – present state (photo by 
E. Widelska)

Il. 4. Teren dawnego ogrodu użytkowego w założe-
niu klasztornym oo. reformatów – stan współcze-
sny (fot. E. Widelska)

Ill. 5. In the context of ecological activities promot-
ing education, the municipality announced a com-
petition among children from a nearby school for 
the decoration of hives that were stand near the 
manor house (fot. M. Milecka 2014)

Il. 5. W ramach proekologicznych działań na rzecz 
edukacji gmina ogłosiła konkurs wśród dzieci z po-
bliskiej szkoły na dekorację uli, które miały znaleźć 
się w pobliżu dworu (fot. M. Milecka 2014)
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to them, it does not present any symbolic value. Consequently, the garden composition has 
become obliterated and the layout of the terraced garden structure devastated in the course 
of numerous construction works, without previous archaeological and archeobotanical re-
search that would at least indicate the historical plan of the monastery complex. Because of 
the current function of the area, recreating the old Franciscan garden seems impossible. The 
question emerges – should the conservational protection apply only to the historical monas-
tery buildings, or should it also encompass its gardens – the spiritual and symbolic heritage 
of the congregation.
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1. Wstęp

Wierzenia i przekonania religijne od zawsze miały istotny wpływ na rozwój kultury 
i sztuki, w tym także sztuki ogrodowej. W tradycji chrześcijańskiej za taki czynnik można 
uznać tęsknotę za utraconym rajem – ogrodem, zwanym też Edenem. Od wieków tęskno-
tę tę starano się zaspokajać przez tworzenie „namiastek” raju, w których piękno przyrody 
oraz dopełniające je, uczynione ludzką ręką walory zdobnicze miały być obietnicą powrotu 
do utraconego szczęścia i radości. Znajduje to odzwierciedlenie w ogrodach powstających 
dzięki prężnie rozwijającym się od średniowiecza zakonom chrześcijańskim. Kompozycja 
i rozplanowanie ogrodów klasztornych nie była jednolita, mimo że podlegały one określo-
nym regułom i zwyczajom zakonnym. Decydowały o tym pory roku i klimat, warunkowany 
określonym położeniem geograficznym, a także zainteresowania opata, biegłość zawodowa 
mnicha-ogrodnika oraz kanony piękna kreowane przez epokę1.

Tradycja ogrodu klasztornego towarzyszyła również fundacjom założeń zakonów że-
braczych. Franciszkanie, którzy programowo utrzymywali się z ofiarności społeczeństwa, 
lokowali swoje klasztory przede wszystkim na terenie miast lub na ich obrzeżu, wpisując się 
na stałe w miejski krajobraz kulturowy. Z takim zjawiskiem mamy do czynienia w Kazimie-
rzu Dolnym nad Wisłą, gdzie założenie klasztorne reformatów stało się istotnym elementem 
sylwety miasta, swoistym zamknięciem osi kompozycyjnej, biegnącej wzdłuż rynku aż po 
wzgórze zamkowe.

2. Historia powstania miasta

Początki Kazimierza Dolnego nie są dokładnie datowane ani rozpoznane. Wzmianki 
o tym miasteczku pojawiają się już u Jana Długosza, który opisuje te okolice jako własność 
benedyktynów z Łysej Góry. W XII w. ziemie te należały do zakonu premonstrateńskiego ze 
Zwierzyńca pod Krakowem, a miejscowość Skowieszyn stanowiła centrum klasztornej wła-
sności2, w której skład wchodziły jeszcze: Wietrzna Góra, Karczmiska, Rzeczyca i Jaworzec. 
Wtedy w Skowieszynie powstała cela i niewielki kościółek, przy którym zamieszkały zakon-
nice wysłane ze zwierzynieckiego klasztoru3. W dotychczasowych pracach dotyczących Ka-
zimierza sądzono, że Skowieszyn był oddalony o kilka kilometrów od miasta. Jednak w toku 
badań uznano, iż najbardziej logiczne wydaje się położenie centrum kompleksu ziem klasz-
tornych w miejscu ważnym, zlokalizowanym w atrakcyjnym topograficznie terenie, a zatem 
w tym przypadku na szlaku handlowym u przeprawy przez Wisłę4. Intensywność osadnictwa 
w XIII w. miała związek z przechodzeniem tych ziem z rąk królewskich w klasztorne i na 
powrót w królewskie. Istnienie traktu handlowego i przeprawy przez Wisłę spowodowało 
skupienie się tu wczesnośredniowiecznego osadnictwa, co uzasadnia zainteresowanie tymi 
ziemiami zarówno panujących władców, jak i wspólnot zakonnych5.

1 S. Kobielus, Człowiek i ogród rajski w kulturze religijnej średniowiecza, Warszawa 1997, s. 139-145.
2 M. Makarski, Przeszłość Kazimierza Dolnego w badaniach urbanistyczno-architektonicznych, „Pra-

ce Instytutu Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej”, Seria A, nr 9, Lublin 1983, s. 19.
3 Ks. L. Łomiński, Kazimierz nad Wisłą i jego zabytki, Lublin 1926, s. 12-13.
4 Ibidem, s. 19.
5 Ibidem, s. 21-23.
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W początkach XIV w. na krawędzi płaskowyżu dochodzącego nad Wisłę powstała mu-
rowana wieża obronna. Poniżej, w pobliżu lądowego traktu prowadzącego do przeprawy, 
rozwinęła się osada. Badania archeologiczne pokazały, że w tym okresie na stoku schodzą-
cym z płaskowyżu istniał kościół farny i rynek. Zabudowa osady była drewniana, rynek 
znacznie mniejszy od dzisiejszego, ale już wtedy Kazimierz charakteryzowały dwa elementy 
zachowane do dzisiaj. Pierwszym jest wieża obronna, która wraz z późniejszym murowa-
nym zamkiem fundacji Kazimierza Wielkiego stanowi podstawową dominantę w panoramie 
miasta. Drugi element to układ przestrzenny miejscowości, zdeterminowany w dużej mierze 
rzeźbą terenu6.

3. Historia powstania klasztoru reformatów w Kazimierzu Dolnym

Z fundacji rodziny Przybyłów w latach 1589-1591 wybudowano na tzw. Górze Plebań-
skiej kościółek ku czci Maryi Panny. Była to niewielka kamienna budowla na planie kwadra-
tu. Przed wejściem do kościoła, od strony północno-zachodniej, stała wysoka wieża, która 
istniała tu najprawdopodobniej już wcześniej, pełniąc funkcję strażnicy miejskiej, a od czasu 
wybudowania kościółka stała się także dzwonnicą. W 1599 r. dobudowano do kościoła ka-
plicę7. Oprócz świątyni poświęconej kultowi Matki Bożej w tym czasie na Wietrznej Górze 
(Górze Plebańskiej) istniała plebania i zabudowania gospodarcze: wieża strażnicza z dzwo-
nami, a w części wyżej położonej – wielka liczba domów prywatnych, parceli uprawnych 
i ogrodów8.

Z księgi fundacyjnej kościoła wynika, że dla mieszczan kazimierskich kult Matki Bożej 
miał ogromne znaczenie. Parafianie często modlili się na tym miejscu, dlatego chętnie po-
parli budowę kościoła i obdarowali darami rzeczowymi, jak i zapisami notarialnymi. Były 
to ofiary pieniężne, zapisy gruntów i domów dla przyszłego uposażenia prebendy. Sprawa 
budowy sanktuarium Matki Bożej na tej górze musiała widocznie bardzo leżeć mieszczanom 
na sercu, skoro, jak wynika z dokumentów, tak szybko wybudowali kaplicę i ją uposażyli9.

W 1627 r. z inicjatywy Henryka Firleja, referendarza koronnego i opata tynieckiego, 
sprowadzono do Kazimierza reformatów i oddano im kościółek NMP. Franciszkanie, wpro-
wadzeni do niewielkiego domu (plebanii prebendarza), byli ściśnięci wokół domami – nie-
omal obudowani, co stwarzało zagrożenie pożarem. Zmuszeni byli znosić również wiele 
niewygód. Sąsiedzi klasztoru byli bowiem rzemieślnikami i mieli warsztaty pracy, takie jak: 
browary, pracownie czapek, beczek itp., a wykonywaniem rzemiosła i ciągłym hałasem za-
kłócali zakonny spokój. Tuż przy klasztorze doskonale prosperowały karczmy, z których sły-
chać było gwar. Reformaci, którzy udawali się wcześnie na spoczynek, aby w nocy wstawać 
na Jutrznię czy laudesy, budzeni ze snu przez hałaśliwych sąsiadów, uskarżali się na ciężki 
los. Oprócz tego nie widzieli perspektyw rozbudowy klasztoru ze względu na zbyt mały plac. 
Marzyli także o chociażby niewielkim ogrodzie, gdzie mogliby przy swoim erermckim try-

6 B. Szmygin, Współczesne problemy ochrony miasta historycznego, „Ochrona Zabytków”, nr 3/4, 
Lublin 2004, s. 9-10.

7 H. Rutkowski, Kazimierz nad Wisłą. Studium historyczno-urbanistyczne do planu zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta, Cz. 1: Rozwój historyczny i przestrzenny, Warszawa 1956, s. 22.

8 O. A. Sroka, Sanktuarium Maryjne Franciszkanów Reformatów w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, 
Kazimierz 1999, s. 22.

9 Ibidem, s. 26-28.
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bie życia wypocząć. Apelowali zatem zarówno do proboszcza, jak i fundatora, pytając, jaka 
jest możliwość poszerzenia parceli10. Ponieważ przestrzeń należąca do kościoła była niewiel-
ka, Firlej zakupił sąsiednie tereny, powiększając posiadłość do obecnej powierzchni11.

W latach 30. XVII w. nastąpiło „oczyszczenie” stoków Wietrznej Góry (Plebaniej Góry) 
z bezładnej zabudowy drewnianej i zastąpienie jej obwiedzionym murami obronno-oporowymi 
zespołem ogrodów i zabudowań reformatów12. Ponieważ kościół Zwiastowania NMP nie był 
budowany jako klasztor, reformaci musieli go ciągle przebudowywać, aby dostosować go do 
potrzeb zakonnych. Fundamenty pod pierwszą część klasztoru położono w 1639 r., a budowę 
ukończono w 1645 r. Zakonnicy dopiero po czterdziestu latach mieszkania w dawnej pleba-
nii prebendarza wprowadzili się do części wybudowanego klasztoru. Drugą jego część wy-
budowano w latach 1664-1668 również z ofiar wiernych, przy znacznej pomocy finansowej 
Jerzego Dominika Lubomirskiego – syndyka klasztoru, a także rodziny Polakowskich: Jana, 
Aleksandra i Michała.

Równolegle z budową klasztoru rozbudowano kościół. Reformaci trzymali się prawa 
zakonnego, które określało dokładnie kształt kościoła. Pierwotnie kaplica nie odpowiadała 
tym wymogom – była za mała i prowizoryczna. I tak do 1658 r. dobudowano od strony po-
łudniowej chór dla zakonników i prezbiterium, natomiast dawną zakrystię przekształcono na 
kaplicę św. Rocha i Sebastiana13.

W 1680 r. na kapitule krakowskiej polecono O. Kazimierzowi Ujejskiemu – gwardianowi 
klasztoru kazimierskiego – aby kościół swój doprowadził do takiej formy, jaką zwykły mieć 
klasztory reformackie. Na mocy tego polecenia Ujejski przyczynił się do rozbiórki wieży 
miejskiej, wówczas już ani miastu, ani kościołowi nie potrzebnej, a fundamenty jej wcielił 
do kościoła, przedłużając go w ten sposób o 13 łokci14. Z materiału po rozbiórce wieżycz-
ki dobudowano północną część kościoła: chór muzyczny oraz dzwonnicę (wolno stojącą), 
poszerzono też chór zakonny, a cmentarz otoczono murem. Na dachu kościoła zbudowano 
wieżyczkę (sygnaturkę). Dach kościoła pokryto blachą miedzianą, a fasadę kościoła przy-
ozdobiono malowidłami. W tym czasie wybudowano na nowo ołtarz główny, w części górnej 
o wiele bardziej okazały. Ponadto dobudowano dwa boczne ołtarze: św. Józefa i św. Piotra 
z Alkantary15.

Ze względu na to, iż restauracja ta w znacznej części kościół zmieniła, ojciec gwar-
dian Dyonizy Ziemba postarał się o nową dlań i dla ołtarzów konsekrację, której dokonał 
10 października 1690 r. Stanisław na Słupowie Szembek. Zmieniono wówczas tytuł ko-
ścioła (dawniej był on pod wezwaniem Zwiastowania Matki Bożej). Po ostatniej restaura-
cji przez dłuższy czas nie prowadzono żadnych robót. Natomiast już w 1762 r. z rozkazu 
prowincjała O. Romualda Plucińskiego rozpoczęto gruntowną i ostateczną przeróbkę, któ-
ra trwała bez przerwy cztery lata16. Do obecnej chwili po tych przeróbkach w wyglądzie 
zewnętrznym i wewnętrznym kościoła nic już nie zmieniono. Jedynie wieżyczkę spaloną 

10 Ibidem, s. 44-46.
11 H. Rutkowski, op. cit., s. 22.
12 J. Teodorowicz-Czerepińska, Kazimierz Dolny. Monografia historyczno-urbanistyczna, Kazimierz 

1981, s. 41.
13 O. A. Sroka, op. cit., s. 44-46.
14 Ks. L. Łomiński, op. cit., s. 37-38.
15 O. A. Sroka, op. cit., s. 46-47.
16 Ks. L. Łomiński, op. cit., s. 37-38.
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29 czerwca 1827 r. podczas pożaru parokrotnie przerabiano, aż wreszcie w 1845 r. zyskała 
ona ostateczny wygląd17.

Po upadku powstania styczniowego Kazimierz utracił prawa miejskie. Kara spotkała tak-
że klasztor. W wyniku popowstańczych represji i kasaty klasztoru, 18 czerwca 1866 r., za-
konnicy opuścili klasztor, przenosząc się do Pińczowa. Przez pewien okres cele nieczynnego 
nadal klasztoru pełniły funkcję internatu utworzonej w 1918 r. Szkoły Rzemiosł Artystycz-
nych. Ksiądz Szepietowski, opiekun kościoła, przebywał w Kazimierzu do 1928 r. W roku 
tym reformaci powrócili do kazimierskiego klasztoru.

II wojna światowa to kolejny dramatyczny okres w historii miasta i klasztoru. W 1942 r. 
zakonnicy musieli opuścić klasztor, w którym Niemcy urządzili katownię. Swoją pierwotną 
funkcję pełnił jedynie przyklasztorny kościół. Stan taki trwał do lipca 1944 r., gdy zakonnicy 
wrócili na krótko do klasztoru. Jednak w niedługim czasie następuje tzw. wysiedlenie całego 
miasta, gdy front zatrzymuje się na Wiśle do ofensywy w styczniu 1945 r. Mury klasztoru są 
swoistymi świadkami dramatycznej historii miasta18.

4. Analiza przestrzenno-krajobrazowego układu założenia klasztornego

4.1. Ogrody klasztorne reformatów

Reguła klasztorów żebraczych, opierających się programowo nie na dochodach stałych 
z uposażeń majątkowych, ale wyłącznie z ofiarności społeczeństwa spowodowała, że tere-
nem działalności franciszkanów były raczej większe miasta, gdzie zakładane były klasztory. 
Konsekwentnie wpływało to również na pewne charakterystyczne różnice w układach prze-
strzennych założeń klasztornych19.

W ciągu XVII i XVIII w. nastąpił w Polsce największy rozwój zakonów żebraczych. 
W programie ogrodowym dominowały charakterystyczne elementy, jak wirydarz zamknięty 
krużgankami klasztoru oraz zazwyczaj niewielki, kilkukwaterowy ogród użytkowo-ozdobny. 
Zakony żebrzące nieco inaczej podchodziły do kwestii gospodarowania ziemią i uprawami – 
obce im były swoiste rolnicze zwyczaje. Jednak symboliczna wymowa ogrodu, ziemskiego 
Raju, w którym kwiaty, zioła i drzewa mają przypisane wielorakie znaczenie alegoryczne, nie 
była im obca. U franciszkanów przeznaczenie terenów przyklasztornych było jednoznacznie 
określone: miały pełnić funkcję założenia ogrodowego20. Wielkość terenu wygospodarowanego 
na ogród „franciszkański” była zwykle zależna od wolnego miejsca. W ogrodach klasztornych 
o trwałym programie ogólnym okres XVII i XVIII w., reprezentowany przez barok w sztuce 
ogrodowej, przejawiał się przede wszystkim w kształtowaniu całego klasztoru z otoczeniem 
w układach osiowo-symetrycznych stopniujących efekty przestrzenne, w podporządkowaniu 
ogrodów użytkowych głównym budowlom, w urządzaniu przy budynku klasztoru ozdobnych 
ogrodów konwentualnych z parterami ogrodowymi oraz we wprowadzaniu nowych motywów 
zdobniczych do tradycyjnych rozwiązań kwaterowych i wirydarzy klasztornych21.

17 Ibidem, s. 39.
18 W murach klasztornych zachowały się liczne tablice poświęcone fundatorom klasztoru, ludziom 

zasłużonym dla miasta, bohaterom i ofiarom szczęśliwych i tragicznych okresów historii.
19 L. Majdecki, Historia ogrodów, T. I, Warszawa 2008, s. 78-79.
20 M. Krenz, Średniowieczna symbolika wirydarzy klasztornych, Kraków 2005, s. 98.
21 L. Majdecki, op. cit., s. 451-456.
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Jednak to, co jednoznacznie charakteryzowało i czyniło unikatowym ogród klasztorny, to 
jego wymiar duchowo-religijny. Zarówno w wirydarzach, jak i w innych częściach ogrodów 
w zespołach klasztornych (sadach, herbariach ziołowych) uprawiano rośliny, które swoją 
formą nawiązywały do rajskich prawzorów. Dzięki temu miały one niezwykłą przemowę 
znaczeniową oraz – w opinii współczesnych – cudowną moc uzdrawiającą, czym przyczy-
niały się do podsycania powszechnej nadziei człowieka na przywrócenie stanu doskonałej 
rzeczywistości22. Ogrody zamknięte stanowiły równorzędne z kościołem centrum duchowe, 
opatrzone równie bogatą symboliką, figurując jako obszary graniczne między światami bo-
skim i ludzkim23.

4.1.1. Wirydarz klasztorny

Kanonem sztuki ogrodowej średniowiecza były nie tylko ogrody świeckie, ale przede 
wszystkim klasztorne wirydarze, zakładane według pewnego klucza24. Ta tradycja przekazy-
wana była także w późniejszych fundacjach klasztornych. Wirydarz stanowił najbardziej roz-
winięty pod względem kompozycyjnym układ, w którym przestrzeń ogrodowa wiązała się 
ściśle z architekturą otaczającego budynku25. Wypełniał go ozdobny ogród, który stanowił 
miejsce spacerów, wypoczynku i kontemplacji, a przez określoną formę i dobór uprawianych 
roślin niósł ze sobą głębokie treści symboliczne. Lokowano go w środku klasztoru, przez co 
stanowił jego geometryczne serce, bo tędy przechodzili zakonnicy z kościoła do kapitularza. 
Odbywały się tu procesje w wielkie święta, modlono się i rozmyślano26. Zarówno kształt, jak 
i wielkość wirydarza w klasztorze określały wymagania reguły zakonnej. Inne jego cechy 
wynikały często z położenia geograficznego klasztoru, co widać także w kazimierskim klasz-
torze reformatów. W źródłach archiwalnych i kronikach klasztoru nie zachowały się zapiski 
dotyczące jego kompozycji przestrzennej. Wiemy jedynie, że wirydarz istniał od początków 
powstania klasztoru jako nieodzowny element każdego założenia klasztornego. Ważnym 
elementem, symbolicznie wpisującym się w przestrzeń ogrodu krzyżowego, pochodzącym 
jeszcze z 1 połowy XVII w., a dokładnie z 1629 r., jest drewniana studnia, która znajduje 
się po wschodniej stronie wirydarza. Z czterech stron otoczona jest nawierzchnią kamienną, 
z rodzimej „opoki”, występującej powszechnie na tych terenach. Nawierzchnia dochodzi aż 
do krużganków, tworząc swoisty plac wokół studni.

Nie zachował się podział kwaterowy, o ile w ogóle występował wcześniej, bo nie podają 
tej informacji żadne archiwalne źródła. Trudno też dostrzec jakichkolwiek reliktów krzyżo-
wego układu ścieżek. Przy współcześnie wprowadzonej w to wnętrze figurze Matki Boskiej 
pojawiają się barwne nasadzenia roślin, jednak tylko nieliczne z tych gatunków w kulturze 
chrześcijańskiej posiada swoją symboliczną przestrzeń. Jest to dość swobodna współczesna 
kompozycja, która pojawiała się tutaj zapewne ze względów estetycznych, podyktowanych 
nową funkcją tego wnętrza, przeznaczonego obecnie przede wszystkim dla turystów. To, na 

22 M. Krenz, op. cit., s. 11.
23 Ibidem, s. 13.
24 Ł. Przybylak, Historia genius loci jako element historii ogrodów i ludzkości, „Czasopismo Technicz-

ne”, z. 5-A/2010, Kraków 2010, s. 339-340.
25 L. Majdecki, op. cit., s. 64.
26 Z. Włodarczyk, A. Wajda, Od klasztornego wirydarza do dydaktycznej kolekcji roślin biblijnych – 

czyli o judeochrześcijańskiej wizji rajskiego ogrodu, „Czasopismo Techniczne”, z. 5-A/2007, Kra-
ków 2007, s. 253.
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co warto zwrócić uwagę w przestrzeni wirydarza klasztoru reformatów w Kazimierzu, to 
studnia. Woda, źródło rytualnej czystości i życia, odgrywała ważną rolę w ogrodach klasztor-
nych. Należy zwrócić w tym miejscu uwagę na fakt, iż studnia prawie zawsze znajdowała się 
w wirydarzu klasztornym wspólnot franciszkańskich. Można to zauważyć zarówno w klasz-
torze franciszkanów w Gdańsku, Wrocławiu, jak i Krakowie. Jest to zatem jedna z cech 
wyróżniających założenia ogrodowe tej grupy zakonów żebraczych.

4.1.2. Kalwaria

Nowym rodzajem założeń przestrzenno-ogrodowych, łączonych głównie z klasz-
torami franciszkańskimi, były kalwarie27, poświęcone kultowi Męki Pańskiej. Kalwarie 
były rozmieszczane według dwóch typów przestrzennych: w układzie rozproszonym oraz 
zwartym. Drugi typ cechuje rozwiązania późniejsze28. W ciągu XVIII w. przy klasztorach 
franciszkańskich, zwłaszcza u bernardynów i reformatów, powstawały drogi krzyżowe29, 
umieszczone wewnątrz lub na zewnątrz kościoła – „(…) wykreowany przez św. Franciszka 
z Asyżu model kontemplacyjny, oparty na wędrówkach pieszych wśród zabudowań miej-
skich Asyżu i otwartych krajobrazów Umbrii, stworzył podstawy kalwaryjskiego pielgrzy-
mowania (…)”30.

Jak już wcześniej wspomniano, po zburzeniu miejskiej wieży strażniczej, stojącej obok 
kościoła, wygospodarowano spory kawałek placu, na którym wybudowano część kościoła 
z chórem muzycznym oraz urządzono cmentarzyk przykościelny, służący do odprawiania 
procesji. W kolejnych latach, po 1732 r., urządzono w nim Drogę Krzyżową –umieszczono 
14 stacji we wnękach muru okalającego cmentarzyk31. W ostatnich badaniach trudno było 
ustalić losy pierwotnych obrazów Drogi Krzyżowej przy klasztorze kazimierskim. Znajduje 
się natomiast opis w inwentarzu z 1865 r., że „stacje są osztachetowane, na podmurowaniu”. 
Natomiast w inwentarzu z 1889 r. zapisano, że „stacje malowane są na płótnie, obecnie zu-
pełnie zniszczone”. Nie wiadomo, w jakim czasie obrazy stacji usunięto zupełnie, a nowe 
stacje wymalowano wprost na murze, we wnękach pozostałych po obrazach. Obrazy te miały 
przetrwać do lat 40. XX w., kiedy to całkiem zniszczone kazano zamalować je wapnem na 
biało. Przez długi czas stacji Drogi Krzyżowej nie było zupełnie, pozostały po nich puste 
wnęki. Aktualnie we wnękach znajdują się obrazy malowane na murze.

Na środku cmentarza przykościelnego znajdował się też drewniany krzyż rzeźbiony 
„w sęki wyrabiany” z datą 11 VI 1883 r. i napisem: „Boże w dobroci nigdy nie przebrany”. 
Krzyż uległ zniszczeniu i już go nie odnowiono. Z lewej strony cmentarza do ściany kościoła 
przylegało ponadto epitafium nagrobne (pomnik) rodziny Łabęckich. Dawniej miejsce to 

27 Najszerszej o kalwariach w krajobrazie Polski pisze: A. Mitkowska, Polskie kalwarie, Wrocław 
2003.

28 L. Majdecki, op. cit., s. 451-456.
29 W 1741 r. papież Benedykt XIV udzielił bernardynom przywileju erygowania kanonicznie Drogi 

Krzyżowej w kościołach parafialnych w przypadku, gdy w tych miejscowościach nie ma kościoła 
bernardynów lub reformatów z Drogą Krzyżową. W 1871 r. papież Pius IX rozszerzył ten przywi-
lej na wszystkie kościoły. Według kodeksu prawa kanonicznego z 1917 r. Drogę Krzyżową mogli 
erygować kardynałowie i biskupi. Powstała zatem kompozycja przestrzenna charakterystyczna dla 
klasztorów bernardyńskich i reformackich.

30 A. Mitkowska, op. cit., s. 23.
31 O. A. Sroka, op. cit., s. 52.
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było otoczone balustradą, obecnie jednak pozostaje bez zabezpieczenia. W XVIII i XIX w. cmen-
tarz był niewielki i obejmował tylko plac przed kruchtą kościoła, natomiast dalsza część 
placu przy kaplicy św. Rocha była odgrodzona i należała do ogrodu klasztornego. Mur dzie-
lący cmentarz rozebrano zaraz po 1928 r. i w ten sposób powiększono przestrzeń kalwarii, 
a dodatkowo na nowo utworzonej części wybudowano figurę ku czci M.B. Niepokalanej, 
wykonaną z piaskowca, w stylu ludowym, projektu Jerzego Łopuszańskiego. W tym stanie 
cmentarz przykościelny przetrwał do naszych czasów32.

Kalwaria jest kolejnym elementem założenia klasztornego, które identyfikuje strukturę 
kompozycyjną zespołów ogrodowych franciszkanów-reformatów. Tu wyraźnie widać, że 
możemy wyróżnić kolejne wnętrze, które czytelne jest także w innych obiektach francisz-
kańskich, np. w Krakowie.

4.1.3. Ogrody uprawowo-użytkowe

Poza wirydarzem program klasztorów przewidywał rozmaite ogrody uprawowe. Do-
starczały one przede wszystkim różnych owoców i warzyw na bieżące potrzeby klasztoru. 
Czasem ogrody były także udostępniane do spacerów i wypoczynku, zwłaszcza chorym za-
konnikom. Tę dodatkową funkcję spełniały zwłaszcza sady i winnice. Ogrody uprawowe 
zakładane były zazwyczaj w bezpośrednim sąsiedztwie klasztoru i ogradzane wspólnym 
murem. Składały się z kwater na planie kwadratu lub prostokąta, przedzielonych drogami. 
Na kwaterach sadzono drzewa owocowe i uprawiano warzywa, zioła i kwiaty. Duża różno-
rodność w zagospodarowywaniu ogrodów użytkowych wynikała z tendencji do samowy-
starczalności klasztorów. Nadwyżki płodów ogrodowych były bowiem źródłem skromnych 
dochodów. Sytuacja przestrzenno-majątkowa kazimierskiego klasztoru była początkowo 
bardzo trudna i mnisi musieli borykać się z brakiem odpowiedniego miejsca, w którym mo-
gliby żyć, modlić się i pracować. Kiedy mieszczanie zatroszczyli się o odpowiednie uposa-
żenie klasztoru, dotkliwy mógł okazać się kolejny fakt, związany z dość trudnym położeniem 
klasztoru na wzgórzu, otoczonym z dwóch stron wąwozami. Wygospodarowanie odpowied-
niej powierzchni użytkowej wymagało zapewne wielu zabiegów agrotechnicznych, pozwa-
lających przystosować teren pod uprawę. Ponadto jedną z najistotniejszych cech układów 
przestrzennych założeń klasztornych było przystosowanie do wymagań eksploatacyjnych 
i terenowych, a bezpośrednie usytuowanie ogrodów przy zabudowaniach klasztornych za-
pewniało z nimi łączność funkcjonalną33.

Ogrody użytkowe reformatów znajdowały się w obrębie murów klasztoru i liczyły ob-
szarowo jedną morgę i 50 prętów. Uprawiano w nich warzywa i kwiaty. Z powodu coraz 
trudniejszej sytuacji materialnej oraz braku funduszy do życia klasztor musiał myśleć o zało-
żeniu choć skromnego gospodarstwa. Z pomocą pospieszył wówczas syndyk – Karol Łabęc-
ki z Polanówki, zapisując zakonnikom „na wieczyste używanie” ogród warzywny nad Wisłą 
przy ul. Krakowskiej pod numerem 174. Ogród przedzielała droga krakowska. W ogrodzie 
uprawiano zboże, utworzono sad, a na zalesionej górze wypasano owce34.

W 1802 r. wybudowano na terenie dziedzińca gospodarczego drugą studnię na potrzeby 
małego browaru i gospodarstwa. W podwórku, czyli na dziedzińcu gospodarczym, znajdo-
wały się niewielkie zabudowania zarówno murowane, jak i drewniane, które mnisi wykorzy-

32 Ibidem, s. 52-54.
33 L. Majdecki, op. cit., s. 68.
34 O. A. Sroka, op. cit., s. 89.
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stywali od połowy XIX w. z uwagi na fakt, iż zaczęli hodować dwa woły pociągowe i drób, 
a w późniejszych latach nawet konie, owce i trzodę chlewną. Inwentarz z 1865 r. podaje, że 
na terenie zespołu klasztornego znajdowała się stajnia, szopa i chlewik. W sąsiedztwie zabu-
dowań gospodarczych, od strony ogrodu, powstała ponadto oranżeria35.

W 1737 r., przy poparciu starosty Antoniego Lubomirskiego, reformaci otrzymali od za-
rządu miasta staw na rzece Grodarz w okolicy obecnej ul. Szkolnej. Posiadanie stawu miało 
dla mnichów ogromne znaczenie, tym bardziej że reformaci praktykowali posty bezmięsne 
w poniedziałki, środy, piątki i soboty aż do końca XIX w. W tym przypadku posiadanie wła-
snych ryb było wielkim dobrodziejstwem. Niestety, reformaci korzystali ze stawu nie dłużej 
niż do połowy XIX w., ponieważ gospodarka klasztoru bardzo podupadła. Władze rosyjskie 
zabraniały zbierania jałmużny. Brakowało ryb na potrzeby hodowli, a stawu nie konserwo-
wano. W ten sposób zbiornik wysechł36.

4.2. Stopień zachowania historycznego układu

Przeprowadzone badania terenowe na przełomie września i października 2012 r. oraz 
kwerenda archiwaliów pozwalają stwierdzić, że historyczny układ ogrodów klasztornych 
uległ znacznym przekształceniom pod kątem sposobu użytkowania, choć powierzchnia 
działki położonej bezpośrednio przy klasztorze pozostała niezmieniona. Stało się to w dużej 
mierze w wyniku kasaty klasztoru oraz zmian przeznaczenia tego obiektu. Współcześnie, 
chociaż franciszkanie odzyskali znaczną część dóbr, trudno zauważyć starania o przywróce-
nie ogrodom dawnej formy, a przede wszystkim symbolicznej wymowy. Obecna działalność 
zakonu zmieniła nieco swój charakter, co wpłynęło na program użytkowy terenu należącego 
do zgromadzenia.

Klasztor kazimierski uchodził dawniej wśród innych za bardzo ubogi, ponieważ całe miasto 
i okolice były ubogie. Mieszkańcy żyli z rękodzielnictwa lub uprawiali niewielkie, górzyste 
pola i nie mieli czym podzielić się z zakonnikami, zważywszy, że aż do końca XIX w. ofiar pie-
niężnych w kościele reformaci nie zbierali. Pracowali w duszpasterstwie za dary w naturze, 
a msze święte odprawiali także za wyżywienie i ubranie. Uprawiali ogród, remontowali za-
budowania, wypiekali chleb, szyli ubrania, warzyli piwo, a także leczyli chorych. Wszystko 
to jednak działo się w granicach wielkiego ubóstwa, które widać było wszędzie: począwszy 
od skromnego wystroju kościoła, drewnianych lichtarzy na ołtarzach, cynowych i srebrnych 
naczyń liturgicznych, przez skromne sprzęty w mieszkaniach zakonników, ich ubiór, jedze-
nie, a wreszcie szacunek dla każdego drobiazgu codziennego użytku37.

Zakonnicy prowadzili kroniki, w których opisywali szczegóły związane z ich codziennym 
życiem. Na tej podstawie dowiadujemy się też o pewnych faktach związanych z ogrodem 
i prowadzeniem gospodarstwa. Jednak szczegóły rozplanowania oraz poszczególne części 
założenia wymienione są dopiero w inwentarzu z 1865 r., który najprawdopodobniej został 
sporządzony na potrzeby procesu kasacyjnego, stąd drobiazgowa analiza klasztornych dóbr.

Z tego dokumentu dowiadujemy się, że klasztor w XIX w. posiadał oprócz wirydarza 
także cmentarzyk-kalwarię o nieco innym niż współcześnie zasięgu, jednak dawny układ jest 
odczytywalny. Wiemy także, że klasztor posiadał ogrody uprawowe, z których utrzymywał 

35 Ibidem, s. 86-89.
36 Ibidem, s. 88.
37 Ibidem, s. 86.
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się w pewnym stopniu, jednak nie wiemy, jaki był układ tych ogrodów. Trudno ustalić, czy 
w obrębie murów były uprawiane tylko warzywa, drzewa owocowe i rośliny kwitnące, czy 
może z powodu trudnych warunków, wynikających z położenia ogrodów – wypasano na ich 
terenie owce. W układzie przestrzennym nadal możemy dostrzec relikty dawnych sadów, 
jednak w wyniku ostatnio prowadzonych prac ziemnych, związanych z remontem murów 
okalających klasztor, teren ten został krajobrazowo zdegradowany. Uniemożliwia to prze-
prowadzenie dokładniejszych badań pod kątem jego dawnego zagospodarowania, także tych 
o charakterze archeologicznym, które zapewne mogłyby dostarczyć wielu cennych informa-
cji na temat historycznego założenia ogrodowego.

Interesującym elementem w zespole klasztornym, który został wymieniony w inwenta-
rzu, jest budynek oranżerii, jednak niewiele o nim wiemy i trudno stwierdzić, co kryło się 
pod tą nazwą. Dzięki planom z tego okresu znamy tylko zasięg obiektu. Oranżeria przyle-
gała bezpośrednio do zabudowań gospodarczych, które zachowały się w pewnym stopniu, 
jednak ich przeznaczenie zupełnie się zmieniło i stały się współcześnie swoistym zapleczem 
magazynowym. Zasięg historycznego dziedzińca gospodarczego nadal możemy odczytać 
w przestrzeni, jednak obecnie jest zupełnie otwarty i łączy się bezpośrednio z pozostałą czę-
ścią ogrodów.

5. Podsumowanie

W krajobrazie, w którym dominują współcześnie struktury kulturowe i cywilizacyjne, nie-
zwykle ważnym elementem są historyczne zespoły urbanistyczne. Stanowią bowiem swoiste 
przestrzenne formy ekspozycji. W Kazimierzu jest to doskonale czytelnie dzięki atrakcyjne-
mu położeniu miejscowości, które potęguje jego unikatowe walory przestrzenno-krajobrazo-
we. Lokalizacja kazimierskiego klasztoru na jednym ze wzgórz spowodowała, że obiekt ten 
wyjątkowo silnie wpisał się w krajobraz miejscowości, będąc jego niepodważalną ozdobą. 
Mimo iż początkowo sytuacja tego obiektu była dość skomplikowana, co wynikało z faktu, 
że klasztor powstawał tu stopniowo, a jego położenie dodatkowo utrudniało gospodarowanie 
przestrzenią, zabudowie towarzyszyły ogrody, a ich zasięg i rozplanowanie dostosowano do 
zaistniałych warunków. W programie ogrodowym, zgodnie z tradycją, dominował wirydarz 
zamknięty krużgankami jako ogród centralny, typowa dla fundacji franciszkańskich kalwa-
ria oraz niewielki ogród użytkowo-ozdobny, którego kompozycja przestrzenna nie jest nam 
bliżej znana. Jednak współcześnie to, co najpełniej charakteryzowało założenie ogrodowe 
reformatów, w tym m.in. szczególny wymiar znaczeniowy, podkreślający narodową i ducho-
wą tożsamość Kazimierza, uległo zatarciu.

Większość zgromadzeń została zmuszona do swoistego otwarcia się na potrzeby wier-
nych, na ich oczekiwania. W aspekcie duchowym pozwoliło to niejednokrotnie na ożywie-
nie w zakresie działalności świeckich wspólnot modlitewnych i młodzieżowych. Jednak 
pewnym zmianom uległa też tradycyjna forma duchowości zakonników, którzy coraz mniej 
czasu poświęcają pracy fizycznej, w tym m.in. pracy w klasztornym ogrodzie. Ogród utra-
cił swoisty wymiar symboliczny i kontemplacyjny. Wielokrotnie stanowi już tylko element 
towarzyszący zabudowie, która ze względu na status zabytku wymaga ochrony i zapewne 
ogromnych nakładów finansowych. Kazimierscy franciszkanie, starając się utrzymać obiekt, 
otwierają go na potrzeby turystów, często wykorzystując teren dawnych ogrodów w celach 
użytkowo-gospodarczych, nie realizując w nich tradycyjnego programu ogrodowego, który 
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zupełnie utracił dla nich znaczenie i wartość symboliczną. Doprowadziło to do całkowitego 
zatarcia tej struktury, a w wyniku licznych prac prowadzonych na tym terenie dewastacji 
tarasowej budowy ogrodu bez wcześniejszych prac archeologicznych i archeobotanicznych, 
które mogłyby chociaż wskazać historyczny kształt dawnego założenia. Z uwagi na aktual-
ne zagospodarowanie odtworzenie franciszkańskiego ogrodu w jego pierwotniej formie jest 
niemożliwe. Pojawia się zatem pytanie, czy ochrona autentyku powinna obejmować jedynie 
tradycyjną klasztorną zabudowę, czy również klasztorny ogród jako swoistą spuściznę zna-
czeniową i duchową zgromadzenia.
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1. Introduction

In the first days of January 2014, the new recreation center located in Prospect Park was 
opened for public use. A multifunctional complex used as a ice skate ring in Winter and in 
Summer is converted to a shallow pool and skating ring. The Complex’s facilities (toilets, 
bar and cafeteria) also served for Park’s visitors, not attending the Center. The creation of 
a Center was a good occasion to reconstruct the previous composition Concert Grove (design 
by F.L. Olmsted and Calvert Vaux) which had been destroyed in the Sixties by poor design.

The article is about the methods used by architects-designers during the restoration process 
of the Ravine. Another topic is the decomposition of the Concert Grove and presents the newly 
created object (the multifunction skating ring), according to the rules of sustainable development.

1.1. State of research

The American landscape architects, Frederick Law Olmsted and Calvert Vaux, who de-
signed in the mid-19th century in the United States are well known in Poland, primarily as 
authors of Central Park1. These designers also became famous from numerous other imple-
mentations in the United States. We can find information about in the works of Aleksander 
Bohm and Agata Zachariasz2. In these studies we can find basic information about Prospect 
Park. Prospect Park developed as another realization of Olmsted and Vaux, twenty years after 
Central Park with a rich scientific literature in English. The paper (issued in 1902 by Louis 
Harmon Peet) The trees and shrubs of Prospect Park is the oldest known author3. The latest 
was published in 2013 a monograph entitled Prospect Park, Olmsted and Vaux’s Brooklyn 
Masterpiece4. The author could not find a monographic issued in Poland devoted to the cre-
ation, history and preservation of Prosper Park. In writing the article the author has used the 
publication: The Ice Ring cometh (“Architectural Record”, nr 2/2014)5.

In this article, the author included drawings showing the fragments of the Park (the Lake-
side) before the start and after the restoration was completed. Also quite useful was the infor-
mation from web page Prospect Park Alliance.org.

Intensive research on the Prospect Park was undertaken by the author in 2000 year. As 
a Polish architect living in New York City and encourage understanding an object by being 
a constant frequenter of the Park, made a few visits. Some of the photos contained in the 
article, were made at this time6. The author returned to the park in 2014, because of the re-

1 See. M. Wilczkiewicz, Central Park – historia i teraźniejszość, „Wiadomości Konserwatorskie”, 
29/2011, pp. 106-116. Also: M. Wilczkiewicz, Kierunki rozwoju architektury krajobrazu w Stanach 
Zjednoczonych, Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, Kraków 2013, pp. 83-99.

2 A. Bohm, Stany Zjednoczone, [in:] Architektura krajobrazu, jej początki i rozwój, (ed.) J. Gyurko-
wich, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 1994, pp. 52-61, 123-142; A. Zachariasz, 
Zieleń jako współczesny czynnik miastotwórczy ze szczególnym uwzględnieniem parków publicz-
nych, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2004; A. Zachariasz, Architekt krajobrazu 
Frederick Law Olmsted oraz amerykańskie parki i systemy parków miejskich, „Teka Komisji Archi-
tektury i Urbanistyki PAN o/Kraków”, T. XXXV/2003, pp. 153-166.

3 This book served as a base for the architects, who design the project of reconstruction the Ravine.
4 D.P. Colley, E.K. Colley, Prospect Park- Olmsted and Vaux’s Brooklyn Masterpiece, Princeton Archi-

tectural Press, New York 2013.
5 J. Krichels, The ice ring cometh, “Architectural Record”, 2/2014, pp. 54-59.
6 Author stopped visiting Prospect Park in 2001 (after the attack on the World Trade Center it took 

place on 11 September 2001) due to transportation obstacles.
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construction work at Lakeside (where the LeFrak Center is located). The opening of the new 
facility was the direct cause of a summer visit. This formed the basis for the article. Photo-
graphic documentation of the newly formed ice ring/pond is from August of 2014.

1.2. The history and creation of Prospect Park7

In the 1857, the City Council of New York decided to start building the Central Park. 
Twenty years later Central Park was admired by both, locals and visiting tourists to New 
York City. The Neighboring city- Brooklyn8, the third largest city (after New York and Phila-
delphia) encouraged by New York, also desired to have a park. Thus, the allocated portion of 
green areas, which were in possession of the city were destined for a recreational park. The 
area of 250 ha located between Park Slope and Flatbush were provided. The main proponent 
of the creation of the park was James S.T. Stranahan, politician and businessman. His deter-
mination led Brooklyn’s authorities to employ F.L. Olmsted and C. Vaux as designers. For 
the next 20 years (1860-1880), Stranahan served as a commissioner, overseeing the imple-
mentation of the park. Unfortunately, the original design of the park was not preserved. We 
only have the 1901 version which is an inventory of the existing park (Ill. 1).

The project is based on the natural configuration of the terrain. It appeared to compose 
a new landscape element. Olmsted was a master in creating of artificial landscape9. Accord-
ing to Olmsted’s democratic principles as reflected in his words: “Parks should serve all 
people, both rich and poor”10. Thus, the newly created project includes both roads for horse-
drawn vehicles, pedestrian paths and promenades.

To achieve the desired configuration of the park, Olmsted compiled an accurate topo-
graphic map of the area. Using the map, the workers were moving earth masses, forming 
shapes intended by the Olmsted’ design for alleys, bridges and roads for carriages. The pe-
destrian avenues were often design highlighted, in order to make proper and wide opening 
views of the park. Careful land drainage was done and the water removed to the natural lake, 
located in the park (The Lake).

The existing plants were removed. In the place of old trees, Olmsted planted new ones. 
Some of the specimens were transferred, using a machine invented for this purpose. Similarly 
like in Central Park, Olmsted planted many exotic trees and shrubs, imported from Europe. 
Some like the Camperdown Elm11, grow in the park today (Ill. 3).

7 Discussing the origins of the park, the author is limited to the fragment of the park that underwent 
restoration in the last decade only. Deliberately skipping many important elements provided to the 
restoration for the future (bridges).

8 The Brooklyn Bridge (build in 1883) connected Brooklyn with Manhattan. However, Brooklyn be-
came an independent city in 1898 when Greater New York City was created. To Manhattan were 
connected fourth borough: Brooklyn, Queens, Bronx and Staten Island. See: E. Homberger, The 
Historical Atlas of New York City, Henry Hold & Company, New York 1998, pp. 122-123.

9 The artificial landscape or constructed landscape. This terminology was used by the author according 
to the fragments of park, where were design by Olmsted and created using engineering methods. 
They are: artificial hills, the ravine (made from rocks) or the string, supply by water from reservoir.

10 D.P. Colley, E.K. Colley, op. cit., p. 76.
11 Camperdown Elm is a variation of Scots Elm (Ulmus glabra Camperdown). The speciment comes from 

the trees that were found in Camperdown House (Dundee, Scotland), from which branches were grafted 
onto regular Elm producing tree with weeping (crying) branches. All Camperdown trees come from 
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Work had begun on the construction of the Ravine, landscape it was “constructed” de-
signed by Olmsted. The Ravine was the heart of the park and a place designed to recall the 
appearance of the Adirondack Mountains landscape. The Ravine area is the most diverse in 
terms of topography and represents the portion of a park’s full of greenery vision. This was to 
create a mountain landscape in the Downtown of Brooklyn. To create the artificial landscape, 
Olmsted constructed water system, which includes a waterfall, pond and lake Lullwater. The 
water elements were connected by the streams of water flowing into the river bed, made on 
suitable slope (Ill. 4). Under the direction of Olmsted, a trough was dug into the waterway 
of the Ravine, prepared a container at the Upper Pool, Lower Pool and Lullwater lake. This 
is a record of work done by human muscle (strength) and horses only. On the main water 
stream, connecting the various reservoir appear bridges12 (Ill. 5).

For supplying the pools and streams, only the well was build on a hill known as The 
Lookout Hill. The Well was the most complex structure in the park and a large technical 
achievement of the 19th century engineering science. The structural Engineer, C.C. Martin13 
built a metal cylinder which was placed in the ground at the depth of 21 meters (water level). 
Brick walls with a thickness of 50 centimeters and the diameter of the cylinder was 4.5 me-
ters. Spiral stairs lead to the lower platform where the steam engine pumped water 24 hours 
per day14. In the Boiler Room the engine was located (steamed, supply by coal, then water 
was pumping to the container (consist 750 000 gallons) on the Lookout Hall. In the 1911, the 
park was connected to the municipal waterworks system and the Well was buried. In the 30’s, 
Boiler Room and The Well were adapted to the toilets.

Another major element of the Park was the creation the Concert Grove. The place was con-
ceived as an auditorium for summer outdoor concerts, popular in the 19th century. The auditorium 
was designed outside of the spherical promenade, fenced with a stone wall. At the end of the 
walls were stone urns15. The main element of the Concert Grove was the Oriental Pavilion, which 
served as a Tea Room. At the close of the compositional axis of Oriental Pavilion was a Music 
Island, separated from the audience by water canal. This was the place for the bandstand.

In the year 1930, Robert Moses was appointed New York City parks commissioner. At 
this time, Brooklyn had become a part of New York City, as a borough. Moses would reign 
for thirty years and his power would go on to add better sports facilities to all the parks he 
supervised. The artificial landscapes created by Olmsted were covered by wild growth and 
unwanted plants, and the bridges (Ill. 9) were converted to shelters for homeless people. After 
Moses was gone, Prospect Park without proper supervision became a dangerous place, even 
for policemen’s working all shifts. In the mid-70, the borough authorities started to invest some 
money to restore the park and renovation are still in the process. Part of this work is The LeFrak 
Center construction.

this stem. The tree in Prospect Park was planted in 1872 year. This information comes from the plaque 
information located near the tree.

12 Bridges are the popular architectural elements present in the Olmsted’s parks. Both, in Central Park 
and Prospect Park differing in function. Some are used for crossing the water courses; other served 
for separate pedestrian roads from carriages roads. Also, they are different by materials.

13 Structure engineer, C.C. Martin (1831-1903), graduate from the Rensselaer Polytechnic Institute 
Troy, New York.

14 http://www.prospectpark.org/about-prospectpark/history/archives/glimpse/exhibit28 – access: 25.09.2014.
15 The heavy flower urns placed on the stone balustrade disappeared in 1940. New ones were made 

during the last renovation of the Lakeside. See: D.P. Colley, E.K. Colley, op. cit., p. 81.
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1.3. The causes of devastation to the park

There were a few causes for the deterioration and neglect of the park. The most important was 
the transformation of the independent city of Brooklyn16 into a New York City district. Brooklyn’s 
problems were of second consideration, the first consideration was Manhattan. Manhattan was 
the place where New York society lived. They were very influential people: actors, painters and 
politicians. Most of these wealthy people became private sponsors for Central Park17.

Another reason for the loss of the (some of the) original composition of the park was the 
long term activity of Robert Moses. He ruled as commissioner of New York City’s parks 
thirty years. Moses did not pay attention to Olmsted’s architectural composition. He built 
sports facilities (soccer fields and ice skating ring) in reckless locations, devastating the park.

In the middle of the Concert Grove’s axis between the Oriental Pavilion and Music Is-
land, he located the ice skating ring. Also, a part of the Long Meadow was converted to a soc-
cer field. However, these facilities served the public, but shattered the original design. The 
passage of time and the destructive force of nature annihilated the Music Island. As a result, 
it disappeared from the surface of the lake.

Another object for the high impact of the deterioration was the size of the park. The area 
of 250 hectares is extremely difficult to secure. Because of the lack of supervision, in the 
quiet space of park many colonies of homeless people camped. They remain there even in 
the winter months, warming up with alcohol. They were not harassed by the police, which 
entered the park, only after the committing of a crime.

The buildings streets, bordering the park testify to the former glory of this area. For the 
most part, they are three-story townhouses from the late 19th century. Now, they are in the 
hands of new owners, who cannot afford to renovate the historic buildings. The tenements 
build from the thirties, in the Art Deco style, house poor people, mostly immigrants from 
Africa and Caribbean Islands. The former glory of the buildings remains on facades and the 
details of main entrances, proudly protruding from the walls covered with graffiti. The inhab-
itants of these tenements are users of the park. They do not mind the lack of sanitary facilities. 
They are satisfied with the possibilities of leisure on the lawn, in nature.

Lying outside of the main tourists routes, the park is not frequented by tourists often. 
Away from the main tourist routes, the park is dangerous even in the daytime. A lone pass-
erby can be robbed or even killed for resisting. The park does not have a police station. The 
threat is a group of teenagers walking with security dogs, ready to attack.

Walking around the park, we can easily see the traces of years of neglect. Damaged brick-
work on the paths, no benches, no lighting (the few lamps unfortunately are broken). For 
safety, metal fences were installed to stop access to the pools, which also spoil the esthetics 
of park (Ill. 10). After every weekend use of the park, large amounts of waste are left. The 
law enforcement and sanitation officials do not deal with it. This is conducive to increasing 
the population of rats. Several years ago, a newspaper reported a plague of rodents living in 
Prospect Park, attaching children playing in the sandboxes.

16 According to the census from 1880, Brooklyn’s population consisted of 600 000 residents. It was the 
third largest city in the United States (after New York and Philadelphia) See. E. Homberger, op. cit., 
p. 122.

17 Surrounded Central Park are located the apartaments belongings to the world of cinema stars, politics 
and business. They think of Central Park as a private courtyard, on which they children playing. That 
why The Central Park Conservancy has so many rich sponsors.
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2. The beginning of restoration work

Decades of neglect and improper use resulted in the loss of the original shape of the park.
In 1977, Howard Golden was president of the Brooklyn District were the park is located.
A native of Brooklyn, he knew well new Prospect Park from childhood. He began a campaign 

to restore the park in the NYC City Council. He received a grant for ten million dollars. These 
founds were earmarked for the renewal of the Lighfield Villa18 (Ill. 11) and repair of the Boat-
house (Ill. 12). In 1985, the park had an annual income of 250 000 dollars obtained from private 
donations. Also, the organization The Prospect Park Alliance was created for collecting funds for 
the park. The Prosper Park Alliance operates on the same principle as The Central Park Conser-
vancy, collecting funds. Despite financial problems, the park’s authorities started refurbishing 
the artificial landscape created by Olmsted, The Ravine. In 1988, The Landscape Management 
Office (just appointed) started working on a research study for three objects: the Ravine, the Long 
Meadow and Grace Hill19. In 1994, ten permanent workers-gardeners were appointed for working 
in the park. This was the first permanent team working for the park. The most important goal for 
the Landscape Management Plan was a comprehensive reconstruction of the Olmsted’s Ravine20.

The Ravine was renovated in 1996. Since the original construction drawings were lost, 
the team pursued the original Olmsted’s vision, based on photos, letters and a number of doc-
uments that were found21. Careful studies were conducted in the Library of Congress and in 
Fairstead, home and Olmsted’s studio22. Also, they examined the changes that Robert Moses 
introduced in the era of the City Beautiful Movement. As already mentioned, the artificial 
landscape designed by Olmsted began with the Upper Falls (the upper waterfall from which 
flows a stream ending its run in the lake – The Lake). Around the year 1980, a small brook 
trickled a thin jet stream down over almost completely overgrown stones. The reconstruc-
tion started at the Upper Falls, where individual blocks of rock are identified, numbered and 
transported to the right place, according to the photographs of the era. Missing stones were 
supplemented by “boulders of the era”, brought from nearby Park Slope. Also the renovation 
included the Upper Pool, which was completely cluttered and muddy. Before starting work, 
fish and turtles were collected into containers and transported to the Lake.

2.1. Design work in the area of Lakeside: The creation of LeFrak Center

Renovation work financed by the Prospect Park Alliance budget slowly brought the ex-
pected results. In 2010, there were about 10 million visitors in Prospect Park23.

For several years the number of police interventions inside the park have been reduced, 
but the park still does not have a sufficient amount of control patrols in secluded park spaces.

In 2011, The Prospect Park Alliance undertook an ambitious attempt to restore a portion 
of the park, called Lakeside. This is an area of the park located between the Lake and defining 

18 The Lighfield Villa, was built as a private residence. In 1857 it was annexed by the emerging park and 
absorved into its composition. Today, it houses the park management board.

19 D.P. Colley, E.K. Colley, op. cit., p. 25.
20 Ibidem, p. 164.
21 Ibidem, p. 166.
22 The very important source of information was: Threes and shrubs of Prospect Park by Louis Harmon 

Peet issued in 1902. In it, you can find the plants existing in Prospect Park in 1870.
23 D.P. Colley, E.K. Colley, op. cit., p. 185.
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the boundaries of the park on Ocean Avenue. The project involved the reconstruction of The 
Concert Grove – the original composition design by Olmsted and Vaux, where Music Island 
is located. In the original draft, Olmsted assumes that this fragment of the park would be 
designed according to the classical rules. He drew a viewing axis leading from the Oriental 
pavilion (during the Olmsted’s time acting as teahouse) to that already mentioned Music 
Island (the place for the orchestra). Lakeside benches were placed for the summer concert 
audience. Next to the Concert Grove was located the parking area for carriages, on the end of 
the road provided for coaches and carriages. The whole complex was to serve a role similar 
to the Bethesda Terrace in Central Park24.

A hundred years later, Music Island disappeared from the surface of the Lake. In 1961, 
Robert Moses set the building at the end of the axis for facilities for the ice skating ring locat-
ed nearby (Ill. 13-14). According to the sixties designing rules, the place for horse carriages 
was converted into parking for cars.

The authorities decide that under the restoration of the park the arrangement of Lakeside 
should be changed. Intending to restore the viewing axis, terminating at the Music Island 
(according to the original design) the ice skating ring had to be removed and the existing 
facilities, standing on the axis should be dismantled. Then the Music Island should be recon-
structed.

Work began on the purification of the lake and restoration of its former shores. Before 
work started, all fish and other living creature were removed from the lake. Dozens of vol-
unteers caught fish in containers, moving them to a safe place. Reinforced edges formed an 
island, in the same place was noted on Olmsted’s plans. The island has been developed as 
a nature reserve.

On the reinforced shores the authors of the project restored the benches, familiar from 
Olmsted’s project. The Lake is separated from the boardwalk by a railing. The new railing 
was reconstructed to matching the old (they found the fragment in the mud) (Ill. 15).

The facilities of ice skating ring were demolished. The stone details of the Concert Grove 
were restored. The site of the former parking lot was provided for construction of the new ice 
skating ring. At the cost of 76 million, a new facility building was created, which serves for 
two ice rings (one covered by a roof) (Ill. 16-18).

As already mentioned, the construction of LeFrak Center, ending in 2011 also became an 
occasion to do additional reconstruction work in the surrounding area. With the reconstructed 
Concert Grove (the fragment of former project by Olmsted and Vaux), LeFrak Center is the 
new attraction in Prospect Park.

LeFrak Center is one of the most ambitious design projects that has been undertaken in 
the park, since its inception. The summer program provides a dry skating ring (a specially 
prepared arena covered by a roof) and a pond for children during the summer days. In win-
ter, both objects are transformed into the ice skating rings. Accompanying the buildings are 
a cafeteria, a cloakroom and toilets. The Center consists of two buildings located relative 
to each other at a right angle (north block and eastern block) connected with each other via 
a bridge at the roof level. The LeFrak Center buildings with dark granite are integrated into 
the topography of the park. The park’s paths lead to the roof of the building, where you can 
admire the newly restored panorama of the Lake.

24 Ibidem, p. 186.
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3. Conclusion

As already was discussed, the incorporation of the new function by Robert Moses (the 
soccer field and ice skate ring) destroyed the original composition of the Concert Grove 
and proper views of Long Meadow. Thru the proper concept of preservation of the Concert 
Grove, combined with the localization of the new complex of The LeFrak Center, improper 
management was removed. The new LeFrak Center is an example of the proper insertion of 
modern architecture into the historic Prospect Park.

The Center is an example of the correct introduction of contemporary architecture into 
the historic park system. Interestingly, they adopted the concept of building a new facility 
near the preserved historic Concert Grove. Also, they decided to restore the old historic 
portion of the park. The design concept welded both teams, giving a consistent space, en-
abling the proper use of this part of the park. The introduction of the new facilities into the 
old structure of the park seems to be the correct method to prevent further deterioration. 
The new Center with sanitary facilities is an alternative to camping without permission. 
Sports equipment attracts young people and children and insures basic sanitation and im-
proved safety.

The authors are: Todd Williams-Billie Tsien Architects, and the total cost of the construc-
tion was 74 million dollars. Architects following the ideas of sustainable development that is 
why a large part of building is going deeply into the ground. Also, placing park paths on the 
roofs of buildings. This interesting architectural implementation did not disturb the park’s 
composition but became the proper supplementation for the park, 150 year after its creation.

Ill. 1. Plan of Prospect Park from 1901

Il. 1. Plan Prospect Parku z 1901 r.
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Ill. 2. Plan of Prospect Park from 2014 with Olmsted’s “Heart of Park”

Il. 2. Plan Prospect Parku z 2014 r. wraz z oznaczeniem krajobrazu komponowanego (Olmstenowskie 
„Serce Parku”)
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Ill. 3. Camperdown Elm (photo by author 2014)

Il. 3. Camperdown Elm (fot. autor 2014)

Ill. 4. Prospect Park, The Ravine (photo by 
author 2014)

Il. 4. Fragment Parku, The Ravine (fot. autor 
2014)

Ill. 5. Lullwater Bridge near Boathouse (photo by 
author 2014)

Il. 5. Mostek Lullwater Bridge przy Boathouse (fot. 
autor 2014)

Ill. 6. The Well (drawing from: http://prospectpark.org 
– access: 18.10.2014)

Il. 6. Studnia (http://prospectpark.org – dostęp: 18.10.2014)
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Ill. 7. Fragment of Concert Grove (photo by 
author 2014)

Il. 7. Fragment Concert Grove (fot. autor 2014)

Ill. 8. Tearoom (photo by author 2014)

Il. 8. Herbaciarnia (fot. autor 2014)

Ill. 9. The bridge (photo by author 2014)

Il. 9. Mostek zarastający roślinnością (fot. autor 
2014)

Ill. 10. The fence near the pool (photo by author 
2014)

Il. 10. Płot zabezpieczający sadzawkę (fot. autor 
2014)

Ill. 11. Lighfield Villa (photo by author 2014)

Il. 11. Lighfield Villa (fot. autor 2014)

Ill. 12. Boathouse (photo by author 2010)

Il. 12. Boathouse (fot. autor 2010)
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Ill. 13. The Lakeside before restoration: 1. Ice skating ring (demolished), 2. Parking 
(shifted), 3. Concert Grove (Olmsted’s composition – preserved), 4. Tea Room,  
5. Facilities (removed), 6. The Lake

Il. 13. Szkic autorki przedstawiający The Lakeside przed rewaloryzacją: 1. Lodowisko 
(zburzone), 2. Parking (przeniesiony), 3. Concert Grove (zachowany fragment kom-
pozycji Olmsteda i Vauxa), 4. Herbaciarnia,  5. Budynek szatni (usunięty), 6. Jezioro 
(the Lake)

Ill. 14. The Lakeside after restoration: 1. Music Island (reconstruction), 2. Ice skating 
ring’s green roof (tile one), 3. Ice skating ring (pond-tile two), 4. Building’s air intake, 
5. Upper Terrace (Cloakroom, Toilets), 6. Concert Grove after restoration

Il. 14. Szkic autorki przedstawiający The Lakeside po rewaloryzacji: 1. Zrekonstru-
owana Music Island, 2. Zielony dach lodowiska (tafla nr 1), 3. Lodowisko/sadzawka 
(tafla nr 2), 4. Czerpnia powietrza do budynku (bar, sala bankietowa), 5. Taras na 
budynku (szatnie, sanitariaty), 6. Concert Grove po rewaloryzacji
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Ill. 15. The Music Island and the shore line 
(reconstruction) (photo by author 2014)

Il. 15. Zrekonstruowana Music Island oraz 
fragment linii brzegowej (fot. autor 2014)

Ill. 16. LeFrak Center, Tile One (photo by author 
2014)

Il. 16. LeFrak Center, tafla 1 (fot. autor 2014)

Ill. 17. LeFrak Center Tile Two (pond, ice 
skating ring) (photo by author 2014)

Il. 17. LeFrak Center, tafla 2 (sadzawka, lodowi-
sko) (fot. autor 2014)

Ill. 18. View from Terrace (The Lace and Music 
Island) (photo by author 2014)

Il. 18. Widok z tarasu LeFrak Center na jezio-
ro i zrekonstruowaną Music Island (fot. autor 
2014)
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1. Wprowadzenie

W pierwszych dniach stycznia 2014 r. udostępniono publiczności nowo wybudowany obiekt 
rekreacyjny usytuowany w Prospect Parku. Wielofunkcyjny zespół, pełniący rolę lodowiska w zi-
mie, w lecie zostaje zamieniony na miejsce do jazdy na wrotkach oraz sadzawkę zapewniającą 
dzieciom ochłodę w upalne dni. Zaplecze obiektu (toalety, bar i kawiarnia) służy także użytkow-
nikom parku niekorzystającym z lodowiska. Budowa obiektu stała się okazją do przywrócenia 
pierwotnego układu Concert Grove (jest to fragment parku zaprojektowany przez F.L. Olmsteda 
i C. Vauxa), zdewastowanego w latach 60. XX w. niewłaściwym użytkowaniem. W artykule 
omówiono metody stosowane przez architektów-projektantów przy rewaloryzacji krajobrazu 
komponowanego (the Ravine), rekompozycji Concert Grove oraz przedstawiono nowy obiekt 
(wielofunkcyjne lodowisko) zrealizowany w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju.

1.1. Stan badań

Amerykańscy architekci krajobrazu, Frederick Law Olmsted i Calvert Vaux, projektujący 
w Stanach Zjednoczonych od połowy XIX w., znani są w Polsce przede wszystkim jako autorzy 
nowojorskiego Central Parku1. Projektanci wsławili się także licznymi realizacjami obiektów ar-
chitektury krajobrazu na terenie Stanów Zjednoczonych, o czym piszą Aleksander Bohm2 i Agata 
Zachariasz3. W opracowaniach tych można znaleźć podstawowe informacje dotyczące Prospect 
Parku. Park, który powstał jako kolejna realizacja Olmsteda i Vauxa dwadzieścia lat po Central 
Parku, posiada bogatą literaturę naukową w języku angielskim. Pozycja z 1902 r. autorstwa Lo-
uisa Harmona Peeta, The trees and shrubs of Prospect Park4, jest najstarszą ze znanych autorce5, 
zaś najmłodszą jest wydana w 2013 r. monografia: Prospect Park, Olmsted and Vaux’s Brooklyn 
Masterpiece6. Autorka nie znalazła monograficznych opracowań w języku polskim poświęconych 
powstaniu, dziejom czy historii konserwacji Prospect Parku. Przy pisaniu artykułu autorka korzy-
stała z publikacji The Ice Ring cometh („Architectural Record”, nr 2/2014).

W artykule autorstwa Jennifer Krichels zamieszczone są rysunki fragmentu parku zwa-
nego Lakeside (którego LeFrak Center jest częścią) przed rozpoczęciem rewaloryzacji i po 
jej całkowitym zakończeniu7. Pomocne były także informacje zamieszczone na oficjalnej 
stronie internetowej Prospect Park Alliance8.

1 Por. M. Wilczkiewicz, Central Park – historia i teraźniejszość, „Wiadomości Konserwatorskie”, 
29/2011, s. 106-116.

2 A. Bohm, Stany Zjednoczone, [w:] Architektura krajobrazu, jej początki i rozwój, (red.) J. Gyurko-
wich, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 1994, s. 52-61, 123-142.

3 A. Zachariasz, Zieleń jako współczesny czynnik miastotwórczy ze szczególnym uwzględnieniem parków 
publicznych, (red.) K. Pawłowska, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2004; A. Zacha-
riasz, Architekt krajobrazu Frederick Law Olmsted oraz amerykańskie parki i systemy parków miej-
skich, „Teka Komisji Architektury i Urbanistyki PAN o/Kraków”, T. XXXV/2003, s. 153-166.

4 L.H. Peet, The trees and shrubs of Prospect Park, 1902.
5 Z opracowania tego korzystali autorzy projektu rewaloryzacji The Ravine (Jar), o czym będzie mowa 

w tekście.
6 D.P. Colley, E.K. Colley, Prospect Park- Omsted & Vaux’s Brooklyn Masterpiece, Princeton Archi-

tectural Press, New York 2013.
7 Z rysunków tych autorka korzystała, wykonując własne szkice zamieszczone w artykule.
8 http://www.prospectpark.org.



379

Intensywne prace badawcze na temat Prospect Parku autorka podjęła w 2000 r.9 Zachę-
cona do poznania obiektu przez stałego bywalca parku, polskiego architekta mieszkającego 
w Nowym Jorku, Jana Gorlacha, odbyła kilka wizji lokalnych. Część zdjęć zamieszczonych 
w artykule wykonano właśnie w tym czasie. Do tematu Prospect Parku autorka powróciła 
w 2014 r. z racji prac prowadzonych w związku z rewaloryzacją fragmentu parku zwanego 
Lakeside, gdzie znajduje się LeFrak Center. Otwarcie nowego obiektu stało się bezpośrednim 
powodem letnich wizyt w Prospect Parku w 2014 r., na bazie których powstał artykuł. Do-
kumentacja fotograficzna nowo powstałego lodowiska/sadzawki pochodzi z sierpnia 2014 r.

1.2. Historia powstania Prospect Parku10

W 1857 r. Rada Miasta Nowy Jork zadecydowała o budowie Central Parku.
Dwadzieścia lat później Central Park zachwycał zarówno mieszkańców, jak i turystów. 

Sąsiednie miasto Brooklyn11, trzecie co do wielkości (po Nowym Jorku i Filadelfii) mia-
sto Stanów Zjednoczonych, zachęcone przykładem, również zapragnęło miejskiego parku. 
Zatem przeznaczono część zielonych terenów będących we władaniu miasta na park rekre-
acyjny. Był to obszar o powierzchni ok. 250 ha, położony pomiędzy Park Slope i Flathbush. 
Głównym orędownikiem powstania parku był James S.T. Stranahan, polityk i biznesman, 
którego determinacja doprowadziła władze Brooklynu do zatrudnienia projektantów zna-
nych z Central Parku: Fredericka Law Olmsteda i Calverta Vauxa. Przez następne dwadzie-
ścia lat (1860-1880) Stranahan pełnił rolę komisarza parku, doglądając jego realizacji. Nie-
stety, nie zachował się oryginalny projekt autorskiej pary. Jesteśmy w posiadaniu jedynie 
wersji z 1901 r., będącej inwentaryzacją istniejącego już Prospect Parku (il. 1).

Projekt powstał w oparciu o naturalną konfigurację terenu, pojawiły się w nim jednak ele-
menty krajobrazu komponowanego12, w tworzeniu którego Olmsted był mistrzem13. Demokra-
tyczne zasady Olmsteda znalazły wyraz w jego słowach: „Park ma służyć wszystkim ludziom, 
zarówno bogatym, jak i biednym”14. Zatem nowo powstały projekt parku zawierał zarówno 
drogi dla pojazdów konnych, jak i ścieżki piesze i promenady. Aby uzyskać zamierzoną konfi-
gurację parku, Olmsted sporządził dokładną mapę topograficzną terenu. Posługując się mapą, 

9 Prace zostały przerwane po 11 września 2001 r. z powodu utrudnień komunikacyjnych, jakie powsta-
ły w Nowym Jorku.

10 Omawiając historię powstania Prospect Parku, autorka ogranicza się do omówienia fragmentów par-
ku poddanych rewaloryzacji w ostatnim dwudziestoleciu. Celowo pominięto wiele ważnych elemen-
tów parku przewidzianych do odnowienia w przyszłości (m.in. mostki).

11 Wybudowany w 1883 r. most Brooklyński (Brooklyn Bridge) faktycznie przyłączył dzielnicę do Man-
hattanu, jednak miasto Brooklyn pozostawało niezależną od Nowego Jorku jednostką organizacyjną 
aż do 1898 r., kiedy to utworzono The Greater New York. Przyłączono wtedy do Manhattanu cztery 
dzielnice: Brooklyn, Queens, Bronx i Staten Island. Pisze o tym Eric Homberger w: E. Homberger, The 
Historical Atlas of New York City, Henry Hold & Company, New York 1998, s. 122-123.

12 Określenia „krajobraz komponowany” autorka używa w odniesieniu do fragmentów parku, które 
zostały zaprojektowane i zbudowane przy zastosowaniu technik inżynierskich używanych w da-
nej epoce. Są to sztuczne wzgórza, wyżłobione wąwozy czy strumień zasilany wodą ze zbiornika, 
o czym będzie mowa w tekście.

13 „Malowniczy Central Park wygląda niezwykle naturalnie i trudno uwierzyć, że w całości jest dzie-
łem człowieka” pisze autorka w: M.Z. Wilczkiewicz, Kierunki rozwoju architektury krajobrazu 
w Stanach Zjednoczonych, Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, Kraków 2013, s. 83.

14 D.P. Colley, E.K. Colley, op. cit., s. 76.
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robotnicy przemieszczali masy ziemne, tworząc zamierzone przez Olmsteda kształty alejek 
spacerowych, mostków oraz dróg przeznaczonych dla pojazdów (il. 2). Piesze aleje często były 
projektowane na terenie podniesionym, aby podkreślić otwarcia widokowe parku15. Wykonano 
staranny drenaż terenu, odprowadzając wodę do znajdującego się na terenie parku naturalne-
go jeziora (The Lake). Wymieniono także istniejący materiał roślinny. Usunięto stare drzewa, 
w ich miejsce wprowadzając nowe nasadzenia. Niektóre okazy przeniesiono, posługując się 
specjalnie w tym celu skonstruowaną maszyną. Podobnie jak w Central Parku, Olmsted zasa-
dził wiele egzotycznych drzew i krzewów sprowadzonych przede wszystkim z Europy. Niektó-
re z nich, jak Camperdown Elm16, rosną w parku do dziś (il. 3).

Rozpoczęto prace przy budowie The Ravine, zaprojektowanego przez Olmsteda frag-
mentu parku, będącego elementem krajobrazu komponowanego. Dla projektantów parku 
The Ravine była jego sercem i miejscem, które miało przywoływać wyglądem krajobraz gór 
Adirondack17. Teren Ravine jest najbardziej urozmaiconym pod względem topograficznym 
fragmentem parku i reprezentuje wizję stworzenia porośniętego zielenią górskiego krajo-
brazu w centrum Brooklynu. Aby sztuczny krajobraz mógł zaistnieć, Olmsted skonstruował 
system wodny, w którego skład wchodziły: wodospad, sadzawki i jeziorko Lullwater. Ele-
menty wodne były połączone strumieniami o odpowiednim nachyleniu (il. 4). Pod kierun-
kiem Olmsteda kopano koryto pod drogę wodną Ravine, przygotowywano zbiornik pod The 
Upper Pool, Lower Pool i Lullwater, używając siły mięśni ludzkich oraz koni. Na głównym 
strumieniu, łączącym poszczególne zbiorniki wodne, pojawiły się mostki18 (il. 5).

Do zasilania sadzawek (The Pools) oraz strumieni wybudowano studnię19 na wzniesieniu 
zwanym Lookout Hill. Studnia była najbardziej skomplikowaną budowlą parku i osiągnię-
ciem technicznym XIX w. (il. 6). Konstruktor studni, C.C. Martin, zbudował odlany w meta-
lu cylinder, który następnie umieszczono w ziemi na głębokości 21 m (poziom lustra wody). 
Ściany z cegły miały grubość 50 cm, a średnica studni wynosiła 4,5 m. Spiralne schody 
prowadziły na dolną platformę, gdzie silnik parowy pompował wodę 24 godziny na dobę20. 
Budynki techniczne towarzyszące studni – The Well i Boiler Room – zaprojektował Vaux. 
W Boiler Room mieścił się silnik na parę, zasilany węglem, który pompował wodę ze studni 
do liczącego 750 000 galonów zbiornika, znajdującego się na szczycie Lookout Hill. W 1911 
r. park został podłączony do miejskiego systemu wodociągów, a studnia została zakopana. 
W latach 30. XX w. The Well i Boiler Room zostały zaadaptowane na parkowe toalety.

15 Ibidem, s. 77.
16 Camperdown Elm jest to odmiana wiązu (Ulmus glabra ‘Camperdownii’) pochodząca z Dundee 

(Szkocja). Jest to zmutowany szkocki wiąz (Scots Elm). Odmiana pochodzi od drzewa, które zna-
leziono na terenie Camperdown House (Dundee, Szkocja), którego gałęzie zaszczepiono na nor-
malnym Scots Elm, produkując drzewa z „płaczącymi” (zwisającymi) gałęziami. Wszystkie Cam-
perdown Elms wywodzą się z tego pnia. Drzewo w Prospect Parku zostało zasadzone w 1872 r. 
Powyższą informację autorka zaczerpnęła z tablicy informacyjnej znajdującej się przy drzewie.

17 Góry Adirondack to łańcuch górski położony w północno-wschodniej części stanu Nowy Jork. Naj-
wyższym szczytem jest Mount Marcy (1629 m n.p.m.).

18 Mostki są ulubionym elementem architektonicznym obecnym w parkach projektowanych przez 
Olmsteda i Vauxa. Zarówno w Central Parku, jak i Prospect Parku jest ich kilka rodzajów, różniących 
się funkcją (jedne służą do przekraczania cieków wodnych, inne oddzielają komunikację pieszą od 
kołowej), a także materiałem, z jakiego są wykonane.

19 Konstrukcja była dziełem konstruktora o nazwisku C.C. Martin (1831-1903), absolwenta Rensselaer 
Polytechnic Institute w Troy w Nowym Jorku.

20 http://www.prospectpark.org/about-prospectpark/history/archives/glimpse/exhibit28 (dostęp: 25.09.2014).
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Kolejnym ważnym elementem parku było powstanie Concert Grove. Concert Grove było 
odpowiednikiem Promenady (The Mall) z Central Parku, zakończonej Bethesda Terrace. 
Miejsce pomyślane było jako widownia dla letnich koncertów na świeżym powietrzu, popu-
larnych w XIX w. Widownia została zaprojektowana na zewnątrz kolistej promenady, ogro-
dzonej kamiennym murem, która kompozycyjnie zamykała teren (il. 7). Na zwieńczeniach 
muru znajdowały się kwiatowe urny21. Głównym elementem Concert Grove był budynek 
Oriental Pavilion, początkowo pełniący rolę herbaciarni (il. 8). Na zamknięciu osi kompozy-
cyjnej Concert Grove, odchodzącej od Oriental Pavilion, znajdowała się Muzyczna Wyspa 
(Music Island), oddzielona od widowni wodnym kanałem. Na niej umieszczono podium dla 
orkiestry.

W 1930 r. komisarzem miejskiej zieleni Nowego Jorku (w skład którego wchodził już 
Brooklyn jako dzielnica) został Robert Moses. Moses zarządzał nowojorskimi parkami przez 
30 lat, skupiając się zwłaszcza na budowaniu obiektów sportowych na terenie parków. Nie-
pielęgnowane sztuczne krajobrazy, projektowane przez Olmsteda, zarastały rosnącą na dziko 
roślinnością, a mostki stawały się schronieniem dla bezdomnych koczujących w parku (il. 9). 
Prospect Park, pozbawiony nadzoru oraz finansów, stał się miejscem niczyim, niebezpiecz-
nym nawet dla patrolujących Brooklyn policjantów.

W połowie lat 70. XX w. wzrosło zainteresowanie władz dzielnicy Brooklyn parkiem 
i rozpoczęto trwający po dzień dzisiejszy proces rewaloryzacji, a jednym z jego etapów jest 
właśnie budowa LeFrak Center.

1.3. Przyczyny dewastacji parku

Przyczyn pogorszenia stanu i zaniedbania Prospect Parku było kilka. Do najważniejszych 
należy zaliczyć przekształcenie Brooklynu22 z niezależnego miasta w dzielnicę Nowego Jor-
ku. Administracyjna decyzja, pozbawiająca Brooklyn praw miejskich, sprawiła, że stał się 
jedną z pięciu dzielnic Nowego Jorku. Problemy Brooklynu znalazły się na drugim planie, 
a pierwszoplanowe miejsce zajął Manhattan. I nie wynikało to z rozdziału miejskich środ-
ków. Brooklyn nie był pomijany przy rozdziale pieniędzy, jednak to na Manhattanie mieszka 
najbardziej wpływowa i bogata część społeczeństwa, co przekłada się na znacznie lepsze 
zarządzanie miejscem i pomoc prywatnych sponsorów23.

Kolejnym powodem utraty pierwotnego kształtu parku była długoletnia (1930-1960) 
działalność komisarza miejskich parków, Roberta Mosesa. Robert Moses, nie zwracając 
uwagi na założenia kompozycyjne Olmsteda, budował w Prospect Parku obiekty sportowe 
(boiska do gry w piłkę i lodowisko) w nieprzemyślanych lokalizacjach, dewastując frag-
menty parku. Olstedowska wizja Prospekt Parku niewiele go interesowała, a zatem na osi 
kompozycyjnej Concert Grove powstało lodowisko, a na terenie Long Meadow liczne boiska 

21 Ciężkie urny kwiatowe, umieszczone na kamiennej balustradzie, zniknęły w 1940 r. Istniejące zosta-
ły wykonane podczas ostatniej restauracji Lakeside, o której będzie mowa w dalszej części artykułu. 
D.P. Colley, E.K. Colley, op. cit., s. 81.

22 Według Spisu Ludności z 1880 r. ludność Brooklynu liczyła 600 000 mieszkańców, co stawiało Bro-
oklyn jako miasto na trzecim miejscu pod względem liczby ludności w Stanach Zjednoczonych (po 
Nowym Jorku i Filadelfii). E. Homberger, op. cit., s. 122.

23 W otoczeniu Central Parku znajdują się apartamenty należące do światowych gwiazd kina i polityki, 
a także świata biznesu. Ludzie ci traktują Central Park jak prywatne podwórko, na którym bawią się 
ich dzieci, zatem Central Park Conservancy ma wielu bogatych sponsorów.
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do gry w piłkę. Obiekty te, służąc użytkownikom parku, całkowicie przekreśliły pierwotne 
założenie projektowe, a upływ czasu i niszcząca siła natury unicestwiły Wyspę Muzyki, któ-
ra zniknęła z powierzchni jeziora.

Duży wpływ na pogarszanie się stanu obiektu miała wielkość parku. Obszar o powierzch-
ni ponad 250 ha jest niezwykle trudny do zabezpieczenia. O całodobowej kontroli tego ob-
szaru nie może być mowy, stąd w zagajnikach i zacisznych miejscach Prospect Parku koczu-
ją całe kolonie bezdomnych. Pozostają tam nawet w miesiącach zimowych, rozgrzewając się 
przy ogniskach oraz pijąc alkohol. Nie są niepokojeni przez policję, która wkracza dopiero 
w momencie popełnienia przestępstwa.

Zabudowa ulic graniczących z Prospect Parkiem świadczy o dawnej świetności tej okoli-
cy. Trzypiętrowe granitowe Townhousy, pochodzące z końca XIX w., tworzące pierzeję Oce-
an Avenue, obecnie znajdują się w rękach kolejnych właścicieli, których najczęściej nie stać 
na renowację zabytkowych budynków. Kamienice, budowane w latach 30. XX w. w stylu art 
déco, obecnie zamieszkuje uboga ludność, przede wszystkim imigranci z Afryki i Wysp Ka-
raibskich. O dawnej świetności budynków świadczą detale fasad i wejść głównych, dumnie 
odstające od ścian pokrytych graffiti. Mieszkańcy tych kamienic są użytkownikami Prospect 
Parku. Są zadowoleni z możliwości spędzenia wolnego czasu na trawniku w otoczeniu przy-
rody, nie przeszkadza im brak sanitariatów i urządzonych placów zabaw.

Leżący poza głównymi szlakami turystycznymi Prospect Park nie jest odwiedzany przez 
turystów i jest niebezpieczny nawet w dzień. Samotny przechodzień może zostać obrabowa-
ny lub nawet zabity w przypadku stawiania oporu.

W parku nie ma posterunku policji, a zagrożeniem są grupy wyrostków z psami obronny-
mi, gotowymi zaatakować w każdej chwili.

Spacerując po parku, zauważyć można ślady wieloletnich zaniedbań. Uszkodzona na-
wierzchnia ścieżek, brak ławek, brak oświetlenia (nieliczne lampy są niestety uszkodzone). 
Ze względu na bezpieczeństwo metalowe płoty nie zezwalają na dostęp do sadzawek, co 
również psuje estetykę parku (il. 10). W parku wolno grillować „na dziko”. Po każdym week-
endzie pozostaje spora ilość odpadów, z którymi nie mogą sobie poradzić służby porządko-
we. Sprzyja to zwiększeniu populacji szczurów. Kilka lat temu nowojorskie dzienniki infor-
mowały o pladze tych gryzoni, które zamieszkały Prospect Park, atakując dzieci bawiące się 
w piaskownicach.

2. Początek prac rewaloryzacyjnych

Kilkadziesiąt lat zaniedbań i niewłaściwego użytkowania spowodowały utratę pierwotne-
go kształtu parku. W 1977 r. przewodniczącym dzielnicy Brooklyn został wybrany Howard 
Golden, rodowity brooklynianin, któremu Prospect Park był dobrze znany z dzieciństwa. 
Rozpoczął on kampanię na rzecz parku w radzie miasta Nowy Jork i uzyskał dotację w wy-
sokości 10 mln dolarów. Pieniądze te przeznaczono na odnowienie The Lighfield Villa24 
(il. 11) oraz remont The Boathouse (il. 12). W 1985 r. Prospekt Park dysponował rocznym 
dochodem 250 000 dolarów, uzyskiwanym z prywatnych fundacji. Utworzono także Pro-
spect Park Alliance – fundację zajmującą się organizowaniem imprez oraz zbieraniem fundu-

24 The Lighfield Villa, wybudowana jako prywatna rezydencja w 1857 r., została zaanektowana przez 
powstający park i weszła w jego skład. Obecnie mieści się w niej zarząd Prospect Parku.
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szy dla parku, która działała na identycznej zasadzie co Central Park Conservancy. Pomimo 
problemów finansowych rozpoczęto restaurację krajobrazu komponowanego, pochodzącego 
z oryginalnego projektu Olmsteda – The Ravine. W 1988 r. utworzono The Landscape Ma-
nagement Office, które rozpoczęło studia nad przywróceniem pierwotnego wyglądu trzem 
elementom krajobrazowym. Były to: The Ravine, The Long Meadow i Grace Hill25. W 1994 
r. uchwalono The Landscape Management Plan, a wraz z nim powołano 10-osobowy zespół 
ogrodników zajmujący się zielenią parku. Najważniejszym elementem Landscape Manage-
ment Plan była kompleksowa restauracja obszaru leśnego, w skład którego wchodził Jar, 
czyli olmstenowska Ravine26.

The Ravine odnowiono w 1996 r. Ponieważ oryginalne rysunki konstrukcyjne zaginęły, 
zespół odtwarzał pierwotną wizję Olmsteda, opierając się na zdjęciach, listach i kilku od-
nalezionych dokumentach27. Drobiazgowe studia były prowadzone w Bibliotece Kongresu 
i w Fairsted, domu i pracowni Olmsteda28. Badano również zmiany, jakie wprowadził Robert 
Moses w epoce ruchu City Beautiful. Jak już powiedziano, The Ravine, krajobraz całkowicie 
zaprojektowany przez Olmsteda, rozpoczynał się od Upper Falls (Górny Wodospad, z któ-
rego wypływał strumyk kończący swój bieg w jeziorze – The Lake). Około 1980 r. strumyk 
sączył się cienką strugą, płynąc po prawie całkowicie zarośniętych kamieniach. Rekonstruk-
cja rozpoczynała się przy Górnym Wodospadzie, gdzie poszczególne bloki skalne zostały od-
nalezione, ponumerowane i przetransportowane na właściwe miejsce, zgodnie z fotografiami 
z epoki. Zaginione kamienie zostały uzupełnione przez „głazy z epoki” z tego samego mate-
riału, przywiezione z pobliskiego Park Slope. Restauracja objęła także kompletnie zamuloną 
i zaśmieconą sadzawkę (Upper Pool).

Przed rozpoczęciem prac ryby oraz żółwie zostały zebrane do kontenerów i przeniesione 
do jeziora.

2.1. Prace projektowe w obszarze Lakeside – powstanie LeFrak Center

Prace rewaloryzacyjne, finansowane z budżetu Prospect Park Alliance, powoli przynoszą 
spodziewane efekty. W 2010 r. zanotowano ok. 10 mln osób odwiedzających Prospect Park29. 
Od kilku lat zmniejsza się liczba policyjnych interwencji wewnątrz parku, choć ciągle jesz-
cze nie ma wystarczającej liczby patroli kontrolujących odosobnione miejsca.

W 2011 r. Prospect Park Alliance podjęło ambitną próbę odrestaurowania fragmentu par-
ku zwanego Lakeside. Jest to obszar położony pomiędzy jeziorem (the Lake) a wyznaczającą 
granice parku Ocean Avenue. Projekt przewidywał rewaloryzację Concert Grove – założenia 
zaprojektowanego prze Olmsteda i Vauxa, na zakończeniu którego znajdowała się wyspa 
zwana Music Island. W oryginalnym projekcie Olmsted zakładał, że będzie to fragment par-
ku zaprojektowany według klasycznych zasad i zaproponował oś widokową, prowadzącą od 
budynku zwanego Oriental Pavilion (w czasach Olmsteda pełniącego funkcję herbaciarni) 
do wspomnianej już poprzednio Music Island, na której znajdowało się miejsce dla orkiestry. 

25 D.P. Colley, E.K. Colley, op. cit., s. 25.
26 Ibidem, s. 164.
27 Ibidem, s. 166.
28 Ważnym źródłem informacji był wspomniany już katalog Threes and shrubs of Prospect Park au-

torstwa Louis Harmon Peet, wydany w 1902 r. Podaje on rośliny, które istniały w Prospect Parku 
w 1870 r.

29 D.P. Colley, E.K. Colley, op. cit., s. 185.
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Nad brzegiem jeziora umieszczone były ławki dla słuchaczy letnich koncertów. Obok prze-
widziany był postój powozów konnych, znajdujący się na zakończeniu trasy przewidzianej 
dla powozów. Całość założenia miała pełnić rolę podobną do Betscheda Terrace w Central 
Parku30. Sto lat później Wyspa Muzyki zniknęła z powierzchni jeziora, a w 1961 r. na za-
kończeniu osi Robert Moses postawił budynek będący zapleczem dla usytuowanego obok 
lodowiska (il. 13-14). Zgodnie z wytycznymi projektowymi z lat 60. XX w. miejsce postoju 
dorożek konnych przekształcono w parking dla samochodów.

W ramach rewaloryzacji Prospect Parku zadecydowano o zmianie aranżacji Lakeside. 
Zamierzano przywrócić oś widokową zakończoną Music Island, zgodnie z pierwotnym 
projektem. Aby osiągnąć zamierzony cel, należało zlikwidować istniejące lodowisko, roze-
brać stojący na osi budynek zaplecza i przywrócić zakończenie osi, czyli odtworzyć Music 
Island. Prace rozpoczęto od oczyszczania jeziora i przywrócenia jego dawnych brzegów. 
Przed przystąpieniem do prac usunięto z jeziora ryby i inne żywe stworzenia. Kilkudzie-
sięciu wolontariuszy odławiało ryby, przenosząc je w kontenerach w bezpieczne miejsce. 
Umocniono brzegi oraz uformowano wyspę w miejscu znanym z planów Olmsteda. Wyspa 
została zagospodarowana jako rezerwat flory i fauny. Na wzmocnionych i uporządkowanych 
brzegach jeziora przywrócono ławki. Jezioro od promenady oddzielała balustrada, dokład-
nie odtworzona według fragmentu znalezionego w mule jeziora (il. 15). Budynek zaplecza 
lodowiska rozebrano i odrestaurowano kamienne detale olmstedowskiego Concert Grove. 
W miejscu dawnego parkingu przewidziano budowę nowego lodowiska. Kosztem 76 mln 
dolarów powstał budynek w kształcie litery L, będący zapleczem dla dwóch lodowisk (jedno 
kryte dachem) (il. 16-18).

Jak już wspomniano, budowa centrum, zakończona w 2013 r., stała się jednocześnie 
okazją do rewaloryzacji jego otoczenia. Wraz z odnowionym Concert Grove, fragmentem 
dawnego układu pochodzącego z projektu Olmsteda i Vauxa, LeFrak Center jest najnowszą 
atrakcją zachęcającą do odwiedzenia Prospect Parku.

LeFrak Center jest jednym z bardziej ambitnych projektów, jakie powstały w parku od 
momentu jego zbudowania. Jego letni program przewiduje jazdę na wrotkach (na specjal-
nie przygotowanej arenie przykrytej dachem) oraz sadzawkę, przynoszącą ochłodę dzieciom 
w upalne dni. Zimą obydwa obiekty zostają przekształcone w lodowisko. Budynki towa-
rzyszące mieszczą szatnię, sanitariaty oraz kawiarnię. Centrum składa się z dwóch budyn-
ków usytuowanych względem siebie pod kątem prostym (północny blok i wschodni blok), 
połączonych ze sobą mostem na poziomie dachu. Obiekt zbudowany z ciemnego granitu 
jest wkomponowany w topografię parku. Parkowe ścieżki prowadzą na dach budynku, skąd 
można podziwiać panoramę jeziora.

3. Wnioski

Jak już powiedziano, wprowadzenie funkcji rekreacyjno-sportowej (boiska do gry w pił-
kę i lodowisko) zakłóciło układ kompozycyjny zarówno Concert Grove, jak i otwarcie wido-
kowe Long Meadow. Przez właściwą koncepcję rewaloryzacji Concert Grove oraz zespoloną 
z nim lokalizację nowego zespołu LeFrak Center usunięto zagrożenie wynikające z niewła-
ściwego zagospodarowania tej części parku.

30 Ibidem, s. 186.
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Nowe centrum Lakeside, LeFrak Center, jest przykładem poprawnej ingerencji współcze-
snej architektury w historyczny układ Prospect Parku. Co ciekawe, przyjęto koncepcję budo-
wy nowego obiektu w pobliżu zachowanego historycznego Concern Grove, pochodzącego 
z projektu Olmsteda. Zadecydowano także o konserwacji dawnego historycznego fragmen-
tu parku. Koncepcja projektowa zespoliła obydwa zespoły, dając rozwiązanie spójne prze-
strzennie oraz umożliwiające właściwe korzystanie z tego fragmentu parku. Wprowadzanie 
nowoczesnych obiektów w starą strukturę wydaje się być poprawną metodą zapobiegającą 
dalszej deterioracji. Nowe Centrum, z zapleczem sanitarnym i zespołem gastronomicznym 
(kawiarnia i bar), staje się alternatywą dla biwakowania „na dziko”. Urządzenia sportowe 
przyciągają młodzież oraz osoby z dziećmi, zapewniając im podstawowe usługi sanitarne 
i gastronomiczne oraz bezpieczeństwo.

Autorami obiektu są Tod Williams-Billie Tsien Architects, a całość przedsięwzięcia za-
mknęła się w kwocie 74 mln dolarów. Projektantom przyświecały ideały rozwoju zrówno-
ważonego, stąd pomysł zagłębienia w terenie dużej części kubatury i wyprowadzenia ścieżek 
parkowych na dach budynku. To ciekawe rozwiązanie nie tylko nie zakłóciło kompozycji 
parku, ale stało się jej uzupełnieniem, wprowadzonym w strukturę parku 150 lat po jego 
powstaniu.
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1. Introduction

The past of the historical parks in Łódź is closely connected with the development of this 
huge industrial city. The majority of the parks were created in the late 19th c. and the 1st de-
cade of the 20th c. The municipal parks were to provide the inhabitants of the overpopulated, 
industrialized city with decent conditions for recreation, while the private ones (set up near 
villas and palaces) increased the prestige of their owners – the industrialists.

Most historical parks have survived and are an extremely valuable but underestimated 
part of the cultural and natural heritage of the city1. The area of some of them has been re-
duced and most of them are situated next to troublesome roads and environment-unfriendly 
and ugly buildings, thus losing their architectural beauty and natural sumptuousness. Despite 
their disturbed composition and nature, historical parks continue to serve recreational pur-
poses and ensure direct contact with historic nature, which is a part of the city’s tradition, so 
it is essential that they are constantly monitored and professionally protected.

2. Threats

The legal situation of historical parks, which are a part of the cultural-natural heritage of 
the city, is described by national laws2 and the Florence Charter, enacted on 21st May 19823, 
which does not protect them from the destructive influence of the increasingly modernized 
city.

The threats to parks include the following: the lack of proper protection (care, conser-
vation and restoration according to schedule and following the rules of garden design) and 
uncontrollable use, which may lead to the loss of its historical, natural and cultural values. 
Pursuant to the Spatial Planning and Development Act (2003), the protection of historical 
parks should be secured by the provisions of the Study of the conditions and spatial devel-
opment directions, obligatorily prepared for every gmina/city (registration of all the legally 
protected sites and areas), which is the basis for their protection in the local act of law – the 
local spatial development plan. The lack of plans (in 2014, only 7% of Łódź is mapped) 

1 B. Wycichowska, Zabytkowe parki Łodzi – żywe symbole poindustrialnej przeszłości miasta, [in:] 
Studia Krajobrazowe, Krajobrazy zdefiniowane – znaki i symbole w krajobrazie, (ed.) J. Łacja, Za-
kład Geografii Regionalnej i Turystyki, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2012, pp. 333-348.

2 The Historical Monuments Protection and Care Act of 23rd July 2003 (Dziennik Ustaw / Journal 
of Laws No 162, item 1568, with amendments); the Spatial Planning and Development Act of 23rd 
March 2003 (Dz.U., No 80, item 717 with amendments); the Gmina Self-Government Act of 8th 
March 1990 (Dz.U. 2001, No 142, item 1591 with amendments); the Trade Self-Governments of 
Architects, Construction Engineers and Urban Planners Act of 15th December 2000 (Dz.U. 2001, 
No 5, item 42 with amendments); the Law on Disclosing Information about the Environment and its 
Protection, Society’s Participation in Environmental Protection and Evaluation of Impacts on En-
vironment of 3rd October 2008 (Dz.U. 2008, No 199, item 1227 with amendments); The Minister’s 
of Infrastructure Resolution of 28th April 2004 on the range of the conditions and directions of the 
spatial development study (Dz.U., No 118, item 1233); the Resolution on the required range of the 
local spatial development plan of 26th August 2003 (Dz.U., No 164, item 1587).

3 A document supplementary to the Venetian Charter – the International Charter of Historical Monu-
ments and Sites Conservation and Restoration, regulating the issue of the historical gardens protec-
tion, approved by ICOMOS on 15th December 1981.
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makes the park vicinity quality control impossible; investors use imperfect spatial planning 
tools, sanctioned by the Spatial Planning and Development Act: WZ4 and ULICP5, which 
make investing a priority, often to the detriment of the existing, valuable area development. 
Maintaining spatial order which includes historical greenery is also complicated due to the 
special localization regulations6.

Another threat to the historical parks of Łódź is the lack of information regarding their 
actual resources, because the documentation is incomplete and outdated – it was obligato-
rily compiled in the 1970s and 1980s, using various schemes7. The care and conservation 
works do not fully meet the needs.

The historical parks situated in the city centre and surrounded by buildings and streets are 
damaged by the pollution generated by the city. Old trees are more vulnerable, so they are 
particularly strongly affected by negative anthropogenic factors, which decrease the quality 
of the most important environment components: air, soil and water.

The air pollution concentration in Łódź continues to be above the normal range8 due to 
ineffective vehicle transport and low-stack emission, caused by small coal boiler rooms and 
household boilers and stoves in the city (mainly emitting SO2 and dust containing soot and 
CO). The most polluted is the city centre with its historical architecture. According to the 
World Health Organization (WHO), the annual norms of dust emission in Łódź are exceeded 
by 50% (this is an average value; the values for a large part of the city are much worse)9.

The majority of historical parks in Łódź are situated next to overloaded transport arteries. 
Apart from the air pollution, the old park trees are affected by other abiotic factors, i.e. high 
temperature, soil xerism, oxygen deficiency, excess of heavy metals, soil salinity, nutrition-
al elements deficiency, soil alkalization or acidity, and thicker ice or snow cover. Near the 
streets, it is possible to observe the harmful influence of the biotic factors, i.e. excess or 
deficiency of soil microorganisms, unwanted parasite plants and animals destroying the park 
ecosystem, hardened soil, as well as the presence of electromagnetic field. Dust concentra-
tion in cities increases due to secondary dust emission and wind erosion caused by large 
dirty and untidy areas (streets).

Old park trees are always threatened by extreme weather phenomena, i.e. strong winds, 
torrential rains and thunderstorms. They are a threat first of all to the exposed, tall, solitary 
trees with large crowns. A monumental oak (the crown diameter > 30 m and the trunk perim-
eter > 4.5 m) in Klepacz Park has lost two huge branches: the first one in July 2009, the other 

4 The decision concerning the terms of construction – Article 4, para 2 of the Spatial Planning and 
Development Act of 27th March 2003 (Dz.U., No 80, item 717 with amendments).

5 The decision concerning public purpose investment localization – Article 4, para 2, point 1 of the 
Spatial Planning and Development Act of 27th March 2003 (Dz.U., No 80, item 717 with amend-
ments).

6 Special legal regulations concerning investments such as road and rail construction, air transport and 
telecommunications. Currently, there are 10 special regulations in force.

7 Historical parks documentation, documentation of the evolution of the functional-spatial arrange-
ment of the park, inventories of the floral resources of the park, or greenery documentation.

8 Łódź air contains four times more harmful dusts and substances than the air in Gdańsk and twice as 
much as in Szczecin. The situation is worse in Warsaw, Krakow and Katowice.

9 In Łódź, the acceptable concentration of fine dust PM 2.5 is exceeded; 66% of the harmful dust PM 
10 comes from household stoves.
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one in December 2013 as a result of hurricane Ksawery10. In Julianowski Park, a beautiful 
beech – one of the oldest trees in the city – cracked during a storm11. Despite the severity of 
the damage (only one half of the crown remained untouched), it was possible to save the tree 
and restore its stability.

Park trees are constantly depreciated due to the lack of permanent professional care 
and conservation. Necessary works are conducted by firms selected through tender (park 
care is ordered as service).

Parks are in danger of destruction by irresponsible, thoughtless users: careless bikers 
riding on park scarps and lawns (in Helenowski Park), people feeding pigeons and changing 
park enclaves into a stinking birds’ toilet (Sienkiewicz and Reymont Parks), or footballers 
destroying park lawns (Sienkiewicz Park). The parks’ aesthetics and vegetation are damaged 
due to the fact that people do not have the habit of cleaning up after their dogs. There are 
cases of destroying playground facilities, breaking tree branches or even whole young trees 
(Poniatowski Park), stealing cast-iron elements of the park infrastructure (fragments of the 
fence in Źródliska Park), stealing young plants (mainly bushes), littering and devastating 
water reservoirs. A controversial fact is that tennis players are allowed to drive to the courts 
along walking alleys, which are destroyed in this way, not to mention the cars lifting clouds 
of dust.

Old trees are put in particular danger by investments in the close vicinity of the park, 
especially those which require deep digging and may lead to a considerable lowering of the 
ground waters level and as a result cut off the park trees from water. Lowering the ground 
waters level may deteriorate the condition of the old trees and cause them to dry. The weaker 
condition of the trees makes them more vulnerable to diseases and pests. In the case of deep 
excavations over a large area, the level of ground waters may be lowered in a considerable 
part of the city. During the construction of the underground train station Łódź Fabryczna, 
which is a part of the currently implemented investment called New Łódź Centre, the drain-
age system in the deep excavation12 will form a depression cone over the area of 182.83 
hectares and a surface depression of 9.1 m13. Apart from the New Łódź Centre, the depression 
will include two historical city parks: Sienkiewicz and Staszic Parks.

Another threat to the parks is the mechanical damage to the trees done by construction 
vehicles, tools and machines used on the premises of a park (internal investment pressure – 
e.g. the modernization of buildings at the tennis centre in Poniatowski Park) or directly next 
to it (external pressure – e.g. erecting apartment buildings next to Sienkiewicz and Hele-
nowski Parks). Mechanical damage to the trees often causes pathogenic infections (e.g. with 
parasitic fungi) and diseases.

The condition of the trees is affected by concreting the roots (monument trees in his-
torical parks, e.g. chestnut trees in Klepacz Park on Skorupki Street side), damaging the 
root mass while building hard surface paths and roads (one-sided reduction of the root mass 
may dangerously disturb the tree’s statics), as well as reducing tree crowns due to the lo-
calization of the trees (too close to a new construction). The crowns of trees growing along 

10  jb, Z parku im. Klepacza zniknęły powalone konary wielkiego dębu..., „Dziennik Łódzki”, 11.02.2014.
11 B. Dana, Czy pęknięty buk trzeba wycinać? „Można go rzeźbić”, Gazeta.pl, Łódź, 27.06.2012.
12 Excavation dimensions: 640 m in length, 52-160 m in width.
13 Environmental Impact Assessment according to the local project in accordance with the provisions of 

Local Spatial Management Plan of area between the streets: Gabriela Narutowicza, Williama Lind-
leya, Wodna, Juliana Tuwima i Henryka Sienkiewicza of Lodz, MPU in Lodz, Lodz, June 2014.
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the park elevation of newly constructed buildings (e.g. the Solaria Park apartment building 
in Sienkiewicz Park) are trimmed on one side. Similar to this, trees are pollarded to fit into 
the new construction, which also dangerously affects their statics, e.g. on the premises of the 
tennis centre in Poniatowski Park, the tree branches were removed up to several meters above 
the ground (Ill. 1).

A dangerous factor is the ignorance of institutions as regards the significance of urban 
greenery. Green areas are perceived as sites of secondary importance to the city. This is 
confirmed by the scarcity of up-to-date, detailed park inventories, lack of plans, unsolved 
functional-spatial conflicts involving historical parks, as well as investment decisions which 
are often taken contrary to the inhabitants’ expectations14.

3. Good practice

In Łódź – a city of historical, postindustrial parks15 – specific actions are taken, good prac-
tices are implemented and new ideas are put forward in order to protect the green historical 
monuments from danger.

3.1. An integrated development strategy for Łódź 2010+

The main assumption of the integrated development strategy for Łódź 2010+, which 
is the return to the idea of the compact city – a multifunctional, unpolluted urban centre 
caring for its green infrastructure, is certainly beneficial for city parks. Effective revitaliza-
tion, defined as a comprehensive, multi-aspectual process of leading specific areas/zones 
of the city out of the investment-technological, natural and social crisis, involves treating 
activity within the particularly underinvested parts of the city centre as a priority. The area 
includes the most isolated historical city parks. The strategy includes reducing the pollution 
in the city by decreasing car traffic in the city centre to the minimum (introducing effective 
city transport, developing biking infrastructure) and continuing to provide heat supply to the 
city16.

Implementing the strategy will improve the condition of parks and lower the cost of care 
and conservation. Green infrastructure development in highly urbanized areas can be 
achieved by installing green roofs and walls (obligatory for the new buildings in the metro-
politan zone), building roofs (the first one in 6 Sierpnia Street, put to use in August 2014; 
next streets have already been designated) and planting greenery close to streets, which will 
benefit nature-isolated, historical parks in the city centre (Ill. 2).

14 Extending Bednarska Street at the expense of Legiony Park and Konstantynowska Street at the ex-
pense of Powell Park; issuing decisions concerning terms of construction for apartment buildings 
with deep basements, bordering on the green historical monuments at Sienkiewicz and Helenowski 
Parks.

15 In Łódź, 12 historical parks have been officially registered: 7 – as post-industrial (Źródliska II, Ju-
lianowski, Helenowski, Klepacz, Matejko, Legiony, Reymont Parks) and 5 – as city parks (Źródliska 
I, Poniatowski, Piłsudski, Staszic and Sienkiewicz Parks).

16 The projects for the Łódź heating system in 2010-2010 involve revitalization of residential build-
ings in the city centre and providing heat supply to the Stoki housing estate and the region of Ruda 
Pabianicka.
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3.2. Social activity

With pride, it must be said that Łódź inhabitants are socially active; they are interested 
in what investments have been planned (they participate in social consultations), set up as-
sociations in order to solve a specific, common problem (Rational Nowokonstantynowska 
Street)17, join various organizations protesting against the city’s mismanagement (e.g. the 
Group of Certain People), often intervene with matters concerning greenery in the city (pseu-
do-care, cutting out trees).

The number of investment ideas submitted for realization as a part of the Civil Budget 
by Łódź inhabitants is gradually growing (nearly 900 applications), despite the fact that this 
year only the second edition of this program has been launched. Most postulates regard revi-
talizing specific areas of urban greenery. Out of 18 investments carried out in parks by ZZM 
(Urban Greenery Company) in 2014, eight were proposed as a part of the Civil Budget.

In 2014, Łódź magistrate office will spend the total of 16 million zlotys on revitalizing 
nine Łódź parks and green squares, including four historical parks: Julianowski, Piłsudski, 
Źródliska I and Reymont18 (Ill. 3).

3.3. Conceptions, plans and programs supporting the protection of historical parks

The Green Circle of Tradition and Culture conception was developed in 1993 as a part 
of the latest local general spatial development plan19. It was inspired by the idea of integrated 
protection of historical areas and sites of outstanding natural and cultural value (city parks 
and parks which once belonged to industrialists, as well as buildings and urban structures), 
situated in the city centre and forming a coherent system of city public spaces. It was a part 
of the urban-natural revitalization of Łódź.

The aim of the Blue and Green Network project is to use to the maximum the existing 
and potentially retrievable potential of river valleys, which are to be the basis of organizing 
green areas within the city. It comprises all historical parks of Łódź, which were set up on the 
rivers Jasień, Łódka and Sokołówka. Apart from supporting park eco-systems, the Blue and 
Green Network is to play the leading role in the struggle to improve the quality of the living 
conditions and health of Łódź inabitants.

The Healthy Cities – Healthy Society program, which Łódź has been participating in 
since 1993, is a WHO program20, aiming at improving general health conditions in cities, first 
of all environmental ones: clean, safe and high quality environment, forming an effective 
natural system of the city, with well protected, naturally and culturally valuable historical 

17 For several years, Łódź inhabitants have been effectively blocking the construction of Nowokons-
tytucyjna Street (Central City Outer Ring Road II). It has been planned by the Road and Transport 
Department to run across a green complex formed by the historical 3rd May Park and a much younger 
Baden Powell Park.

18 M. Madejska, Na czym polega wartość budżetu obywatelskiego, „Dziennik Łódzki”, 04.05.2014.
19 On the strength of the Act of 7th July 1994, gminas were obliged to draw up a document entitled “The 

Study of the Conditions and Directions of the Gmina Spatial Development”, which replaced a gener-
al plan, formally required on the strength of the Spatial Planning Act of 12th July 1984.

20 The cities which are members of the association may apply for admission to the WHO European 
Network of Healthy Cities; Łódź has been the leader of the association since 1993.
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parks21. Caring for the inhabitants’ health, particularly threatened with civilization diseas-
es, involves prevention practices, including active life-style, which includes making use of 
parks. The educational program entitled “Clean city – Clean up! It’s not a load of work” 
refers to parks as well.

Valuable trees protection programs, implemented by the city, include: 1) treatment 
and care of the old trees and monuments of nature in Łódź parks; 2) chestnut trees 
protection program. The former includes care of several hundred valuable trees, the great 
majority of which grow in the historical parks of Łódź, and the latter aims at dangerous pest 
(the hors-chestnut leaf miner) control22.

3.4. Attractive promotion of historical parks

Every year, in summer, cultural events are held in Łódź, which advertise parks in situ. 
In park amphitheatres, gazebos or open spaces people may watch films, listen to concerts, 
watch painting workshops and participate in attractive entertainment and sports events (yoga, 
capoeira, aikido, tai chi, parkrun, Nordic walking, ski running), free of charge.

In Łódź parks, including the historical ones, the “Polówka” summer film festival23 is 
organized.

Continuing the tradition of concerts organized in the oldest of Łódź city parks24, every 
Sunday in July and August, the Green Łódź and the Music Academy in Łódź invite music 
lovers to Źródliska Park for concerts held in a historical gazebo25.

Inhabitants with artistic talents are offered free courses of landscape drawing, organized 
in three historical parks: Reymont, Staszic and Legiony.

Recreation in Łódź parks is also enhanced due to a free WiFi network available in differ-
ent public spaces of the city26 (one of the Civil Budget tasks)27. It is also popularized through 
a professional text about parks placed on the Internet under the banner Green Łódź, including 
a list of events, as well as free publications.

4. Conclusions

Apart from having particularly precious historical, artistic and natural value, historical 
parks, traditionally belonging to the space of Łódź, provide ecological, social, economic and 
spatial service to the city. In order for them to fully perform their functions and preserve their 
full original cultural and natural potential for future generations, they must be effectively 

21 C. Strykowski, Łódź liderem stowarzyszenia Zdrowych Miast, „Kronika Miasta Łodzi”, 3, 2008, 
pp. 119-123.

22 Polityka komunalna i ochrony środowiska miasta Łodzi. Projekt, UMŁ, Łódź 2012.
23 In 2014, Połówka took place in the historical Poniatowski Park and in Julianowski Park.
24 In the late 19th c., Źródliska Park was a popular concert venue presenting the Scheibler’s factory 

orchestra.
25 Ł. Kaczyński, Letnie koncerty w Altanie: Muzyka znów zagra w Parku Źródliska, „Dziennik Łódz-

ki”, 03.07.2014.
26 WiFi network became accessible in 2014, in three historical parks: Sienkiewicz, Piłsudski and Ponia-

towski.
27 K. Tatarzyńska, Budżet obywatelski. Już działa miejska sieć WiFi!, „Gazeta Wyborcza”, 08.07.2014.
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pro tected against city threats. Establishing a complete schedule of protective and conserva-
tion activities will require preparing a detailed inventory and valorization of the tree stand, 
and conducting an analysis of the park’s and its vicinity’s composition and development. 
Their state of conservation depends first of all on the environmental and economic condi-
tions, the level of people’s awareness, competences, as well as cultural patterns.

As regards legal regulations and organization, there is a need of effective protection of the 
natural and cultural potential of historical parks against external threats. Urban development 
plans should delimit monitored buffer zones protecting parks against the direct pressures of 
the urban environment (low-stack emission, noise, forms of aggressive recreation, trouble-
some neighbourhood). The development of such zones should stress the importance of parks, 
but first of all reduce the number of functions they perform (banning investments which may 
negatively influence the park ecosystem or spoil the view from the inside of historical parks).

In order to guarantee desirable effects as regards conservation and care, it would be advis-
able to establish detailed standards of maintenance and care, corresponding to the condition 
and value of the historical, artistic and natural potential of each park.

Historical parks require first of all continuous professional conservation and care, fighting 
the process of conflict vicinity, as well as adjusting the utility program to their potential.

Ill. 1. Reduce crown of the tree due to the situation 
of collision: tree – new buildings, general view 
(photo by B. Wycichowska 2014)

Il. 1. Redukcja korony drzewa wymuszona ko-
lizją: drzewo – nowa zabudowa, widok ogólny 
(fot. B. Wycichowska 2014)

Ill. 2. Reduce crown of the tree due to the situation 
of collision: tree – new buildings, close-up view 
(photo by B. Wycichowska 2014)

Il. 2. Redukcja korony drzewa wymuszona ko-
lizją: drzewo – nowa zabudowa, widok z bliska 
(fot. B. Wycichowska 2014)
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Ill. 3. A garden interior of Źródliska I park – condition after revitalization 
(photo by B. Wycichowska 2014)

Il. 3. Wnętrze ogrodowe w parku Źródliska I – stan po rewitalizacji (fot. 
B. Wycichowska 2014)
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1. Wstęp

Historia zabytkowych parków Łodzi wiąże się ściśle z rozwojem wielkoprzemysłowego 
miasta. Większość założeń zieleni powstała pod koniec XIX i w 1 dekadzie XX w. Parki mu-
nicypalne miały zapewniać społeczeństwu przeludnionego, obciążonego przemysłem miasta 
godziwe warunki wypoczynku, natomiast prywatne (przywillowe i przypałacowe) dodawały 
prestiżu swoim właścicielom – fabrykantom.

Większość historycznych parków przetrwała i stanowi niezwykle cenny, nie w pełni 
wykorzystany potencjał dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego miasta1. Niektóre zostały 
zredukowane powierzchniowo, większość doczekała się konfliktowego sąsiedztwa ciągów 
komunikacyjnych i obciążającej środowiskowo i wizualnie zabudowy, straciła na wystroju 
architektonicznym i zasobności przyrodniczej. Pomimo przejawów destrukcji kompozycyj-
nej i przyrodniczej, historyczne parki nadal służą rekreacji i zapewniają bezpośredni kontakt 
z historyczną, wpisaną w tradycję miasta przyrodą. Niezbędne zatem jest stałe ich monitoro-
wanie i fachowa ochrona.

1 B. Wycichowska, Zabytkowe parki Łodzi – żywe symbole poindustrialnej przeszłości miasta, [w:] 
Studia Krajobrazowe, Krajobrazy zdefiniowane – znaki i symbole w krajobrazie, (red.) J. Łacja, 
Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2012, s. 333-348.
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2. Zagrożenia

Zabytkowe parki, które współtworzą obszar dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego mia-
sta, mają umocowanie legislacyjne w przepisach prawa krajowego2 i w Karcie Florenckiej, 
uchwalonej 21 maja 1981 r.3, co nie zabezpiecza ich przed destrukcyjnym wpływem moder-
nizującego się miasta.

Zagrożenia dla parku stanowią: brak właściwej ochrony (zabiegi pielęgnacyjne, kon-
serwatorskie i odtworzeniowe, wykonywane zgodnie z obiektowo przygotowywanym har-
monogramem i zasadami sztuki ogrodniczej) i niekontrolowane użytkowanie, mogące 
doprowadzić do utraty jego wartości historycznych, przyrodniczych i kulturowych. Ochro-
nę zabytkowych parków, zgodnie z wytycznymi ustawy o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (2003), zapewniać powinny zapisy w obligatoryjnie sporządzanym dla 
każdej gminy/miasta studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego (rejestracja wszystkich obiektów i obszarów prawnie chronionych), które stanowi 
podstawę do ich ochrony w akcie prawa miejscowego – w miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego. Brak planów (w Łodzi w 2014 r. pokrycie planami wynosi 
ok. 7% powierzchni miasta!) uniemożliwia kontrolę jakości sąsiedztwa parku. Inwestorzy 
korzystają z dopuszczonych ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie-
doskonałych narzędzi planistycznych: WZ4 i ULICP5, broniących priorytetu inwestycji, 
często ze szkodą dla istniejącego, wartościowego zagospodarowania terenu. Utrzymanie 
ładu przestrzennego z udziałem zieleni zabytkowej komplikują także tzw. specregulacje 
lokalizacyjne6.

Zagrożeniem dla zabytkowych parków Łodzi jest brak rozpoznania ich faktycznych 
zasobów, bowiem dokumentacja jest niepełna i nieaktualna – sporządzana była obligatoryj-

2 Ustawy: z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003, 
Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.); z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. 2003, Nr 80, poz. 717 z późn. zm.); z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. 2001, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.); z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzą-
dach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. 2001, Nr 5, 
poz. 42 z późn. zm.); z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz.U. 2008, Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Infrastruk-
tury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. 2004, Nr 118, poz. 1233); z dnia 26 sierpnia 2003 r. 
w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
(Dz.U. 2003, Nr 164, poz. 1587).

3 Dokument stanowiący uzupełnienie Karty Weneckiej – Międzynarodowej Karty Konserwacji i Re-
stauracji Zabytków i Miejsc Zabytkowych, w zakresie ochrony ogrodów historycznych, zatwierdzo-
ny przez ICOMOS 15 grudnia 1981 r.

4 Decyzja o warunkach zabudowy – art. 4 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Ustawa z dnia 27 marca 2003 r., Dz.U. 2003, Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).

5 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Ustawa z dnia 27 marca 2003 r., Dz.U. 2003, Nr 80, poz. 717 
z późn. zm.).

6 Specjalne unormowanie prawne przewidziane dla realizacji przedsięwzięć takich jak: inwestycje 
drogowe, kolejowe, lotnicze i telekomunikacyjne. Aktualnie funkcjonuje ponad 10 specustaw.
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nie w latach 70. i 80. XX w. według różnych schematów7. Prowadzone prace pielęgnacyjne 
i konserwacyjne nie są w pełni adekwatne do potrzeb.

Historycznym parkom położonym w strefie śródmiejskiej, izolowanym przez zabudowę 
i ciągi komunikacyjne, szkodzą zanieczyszczenia generowane przez miasto. Starodrzew 
jest mniej odporny, a więc wyjątkowo silnie doświadcza presji czynników antropogenicz-
nych, które obniżają jakość najważniejszych komponentów środowiska: powietrza, gleby 
i wody.

Stężenie zanieczyszczeń powietrza w Łodzi dalej przekracza dopuszczalne normy8. Po-
wodem jest wzrost emisji liniowej, generowanej przez nieefektywny transport samochodo-
wy, i emisji niskiej, związanej z funkcjonowaniem na terenie miasta małych kotłowni węglo-
wych oraz domowych kotłów i pieców grzewczych (zwłaszcza emisja: SO2, pył zwierający 
sadzę i CO). Najbardziej zanieczyszczone jest Śródmieście z historyczną zabudową. Według 
Światowej Organizacji Zdrowia w Łodzi roczne normy emisji pyłu przekroczone są o 50% 
(to wartość średnia, natomiast na dużym obszarze miasta wskaźniki są dużo wyższe)9.

Większość zabytkowych parków Łodzi sąsiaduje z obciążonymi arteriami komunikacyjny-
mi. Ich starodrzew, oprócz emisji liniowej, narażony jest na działanie innych czynników abio-
tycznych, tj.: wysoką temperaturę, kseryzm glebowy, niedobór tlenu, nadmiar metali ciężkich, 
zasolenie podłoża, niedobór składników pokarmowych, alkalizację lub zakwaszenie gruntu, 
zwiększoną zasobność powłoki lodowej lub śniegowej. W strefach przyulicznych widoczny 
jest niekorzystny wpływ czynników biotycznych, tj.: nadmiar lub niedobór mikroorganizmów 
glebowych, niepożądane rośliny i zwierzęta pasożytnicze niszczące ekosystem parkowy, ubicie 
gleby, a także występowanie pola elekromagnetycznego. Na zwiększenie stężeń pyłu w mia-
stach istotny wpływ ma wtórne pylenie oraz erozja wietrzna, spowodowane istnieniem du-
żych powierzchni terenów nieuporządkowanych i nieczyszczonych (ulice).

Dla starodrzewu parkowego zawsze niebezpieczne są ekstremalne zjawiska pogodowe, tj. 
silne wiatry, ulewne deszcze i burze. Stanowią one zagrożenie przede wszystkim dla ekspo-
nowanych, wysokich drzew soliterowych, o mocno rozbudowanej koronie. Z pomnikowego 
dębu (drzewo o średnicy korony > 30 m i obwodzie pnia > 4,5 m) w parku Klepacza silny wiatr 
odłamał dwa potężne konary: pierwszy w lipcu 2009 r., a drugi w grudniu 2013 r. – huragan 
Ksawery10. W parku Julianowskim w czasie burzy pękł dorodny buk – jedno z najstarszych 
drzew w mieście11. Mimo poważnego uszkodzenia (korona zredukowana do połowy), drze-
wo udało się ocalić i przywrócić mu stabilność.

Do deprecjacji drzewostanu parków przyczynia się brak ciągłej, profesjonalnej opie-
ki pielęgnacyjnej i konserwatorskiej. Zabiegi są przeprowadzane przez firmy wyłaniane 
z przetargu (pielęgnacja parków zlecana jest jako usługa).

7 Dokumentacje dla historycznych parków, dokumentacje ewolucji układu funkcjonalno-przestrzen-
nego, dokumentacje ewidencyjno-florystyczne parku lub dokumentacje zieleni.

8 W łódzkim powietrzu jest cztery razy więcej szkodliwych pyłów i substancji niż w Gdańsku i dwa 
razy więcej niż w Szczecinie; gorsze powietrze jest w Warszawie, Krakowie i Katowicach. A. Jasiń-
ska, Powietrze w Łodzi jest najgorsze w całym województwie, „Dziennik Łódzki”, 17.06.2014.

9 Na terenie Łodzi występowanie przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu drobnego PM2,5; naj-
bardziej szkodliwy pył PM10 aż w 66% pochodzi z domowych pieców. M. Krzemińska, Raport 
o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2012 r., Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowi-
ska w Łodzi, http://www. wios.lodz.pl/serwis/index.php?id=595 (dostęp: 01.09.2014).

10 jb, Z parku im. Klepacza zniknęły powalone konary wielkiego dębu…, „Dziennik Łódzki”, 11.02.2014.
11 B. Dana, Czy pęknięty buk trzeba wycinać? „Można go rzeźbić”, Gazeta.pl, Łódź, 27.06.2012.



399

Parkom zagrażają mało odpowiedzialni, bezmyślni użytkownicy: niefrasobliwi rowe-
rzyści rozjeżdżają parkowe skarpy i trawniki (w parku Helenowskim); dokarmiający gołębie, 
przyczyniający się do zmiany enklaw parków w cuchnący ptasi szalet (park Sienkiewicza 
i Reymonta); piłkarze niszczący parkowe trawniki (park Sienkiewicza). Estetyce i roślin-
ności szkodzi brak nawyku/poczucia obowiązku sprzątania po psach. Odnotowane są przez 
ZZM przypadki: niszczenia urządzeń na placach zabaw, łamania gałęzi, a nawet całych mło-
dych drzew (park Poniatowskiego), kradzieży żeliwnych elementów wyposażenia parku 
(kradzież fragmentów ogrodzenia w parku Źródliska), a nawet nasadzeń (zwłaszcza młodych 
krzewów), zaśmiecania i dewastowania zbiorników wodnych. Kontrowersje budzi fakt udo-
stępnienia w parku Poniatowskiego zmotoryzowanym tenisistom na dojazd do kortów space-
rowej ścieżki, która jest niszczona, a przejeżdżające samochody unoszą za sobą tumany pyłu.

Dla starych drzewostanów wyjątkowo niebezpieczne są inwestycje powstające w bez-
pośrednim sąsiedztwie parku, zwłaszcza te, które wymagają głębokich wykopów i mogą 
doprowadzić do znaczącego obniżenia poziomu wód gruntowych, a w rezultacie odcinać 
parkowym drzewom dostęp do wody. Obniżanie poziomu wód gruntowych może spowo-
dować osłabienie kondycji starodrzewu i usychanie wiekowych drzew. Pogorszenie stanu 
zdrowia drzew sprzyja występowaniu chorób i szkodników. W przypadku wielkoobszaro-
wych głębokich wykopów może nastąpić obniżenie poziomu wód gruntowych na większym 
obszarze miasta. Przy budowie podziemnej stacji i dworca kolejowego Łódź Fabryczna, 
będących częścią aktualnie realizowanej inwestycji – Nowe Centrum Łodzi (NCŁ), plano-
wany system odwodnienia wykonanego głębokiego wykopu12 wytworzy lej depresyjny o po-
wierzchni 182,83 ha i depresji zwierciadła 9,1 m13. Lej, poza obszarem NCŁ, obejmie dwa 
zabytkowe parki miejskie: Sienkiewicza i Staszica.

Zagrożeniem dla parków jest także mechaniczne uszkadzanie drzew przez pojazdy, 
narzędzia i maszyny budowlane używane na terenie parku (presja inwestycyjna wewnętrzna 
– czego przykładem jest modernizacja obiektów budowlanych na terenie ośrodka tenisowego 
w parku Poniatowskiego) lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie (presja zewnętrzna – czego 
przykładem jest budowa apartamentowców w bezpośrednim sąsiedztwie parków: Sienkie-
wicza i Helenowskiego). Uszkodzenia mechaniczne drzew bardzo często powodują infekcję 
patogenów (np. grzybów pasożytniczych) i rozwój chorób.

Na kondycję drzewostanu wpływają: zabetonowywanie korzeni – drzewa pomnikowe 
w zabytkowych parkach (kasztanowce w parku Klepacza od strony ul. Skorupki), uszka-
dzanie bryły korzeniowej w trakcie budowy ścieżek z twardą nawierzchnią i dróg (jedno-
stronna redukcja bryły korzeniowej może niebezpiecznie zaburzyć statykę drzewa), a także 
redukcja korony drzewa, wymuszona sytuacją kolizji: drzewo – nowa zabudowa. Redukcji 
jednostronnej podlegają korony drzew rosnących wzdłuż parkowej elewacji powstających 
budynków – czego przykładem jest apartamentowiec Solaria Park w parku Sienkiewicza. 
Podobnie pod wymiar nowej zabudowy ogławianie są drzewa, co również niebezpiecznie 
zaburza ich statykę. Na przykład na terenie ośrodka tenisowego w parku Poniatowskiego 
usunięto konary drzew do wysokości kilkunastu metrów nad ziemią (il. 1).

12  Wymiary wykopu: długość – 640 m, szerokość – od 52 do 160 m.
13 Prognoza oddziaływania na środowisko według ustaleń projektu miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Prezydenta Gabriela 
Narutowicza, Williama Lindleya, Wodnej, Juliana Tuwima i Henryka Sienkiewicza, MPU w Łodzi, 
Łódź, czerwiec 2014.
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Groźna i świadcząca o niewiedzy jest ignorancja ze strony urzędów w kwestii wartości 
zieleni miejskiej. Tereny te są postrzegane jako obiekty drugorzędne dla miasta. Tę tezę po-
twierdza: deficyt aktualnych, szczegółowych inwentaryzacji parków, brak planów, nierozpo-
znane konflikty funkcjonalno-przestrzenne, dotyczące zielonych zabytków, i podejmowanie 
decyzji inwestycyjnych, często sprzecznych z oczekiwaniami mieszkańców14.

3. Dobre praktyki

W Łodzi – mieście historycznych parków poindustrialnych15 – podejmowane są kon-
kretne działania, stosowane dobre praktyki i zgłaszane pomysły w celu ochrony zielonych 
zabytków przed zagrożeniami.

3.1. Zintegrowana strategia rozwoju miasta Łodzi 2020+

Główne założenie uchwalonej zintegrowanej strategii rozwoju Łodzi 2020+ – powrót do 
idei miasta zwartego, wielofunkcyjnego, niskoemisyjnego, charakteryzującego się dbałością 
o zieloną infrastrukturę – jest niewątpliwie korzystny dla parków miejskich. Koncentrując się na 
efektywnej rewitalizacji, definiowanej jako kompleksowy, wieloaspektowy proces wyprowadza-
nia konkretnych obszarów/strefy miasta z kryzysu inwestycyjno-technicznego, przyrodniczego 
i społecznego, przyjmuje ona za priorytetowe działania w obrębie szczególnie niedoinwestowa-
nej strefy śródmiejskiej, która obejmuje najbardziej przyrodniczo izolowane historyczne parki 
miejskie. Opowiada się za ograniczeniem emisyjności miasta przez maksymalną redukcję in-
dywidualnego ruchu samochodowego w centrum (wprowadzenie efektywnej komunikacji miej-
skiej, rozbudowa infrastruktury rowerowej) i kontynuację systemowego uciepłownienia miasta16.

Realizacja strategii polepszy kondycję parków i obniży koszty ponoszone na ich pielęgna-
cję i konserwację. Rozbudowa infrastruktury zielonej na terenach wysoko zurbanizowa-
nych przez: zakładanie zielonych dachów i ścian (obligatoryjne dla nowych budynków strefy 
wielkomiejskiej), budowę woonderfów (pierwszy, ul. 6 Sierpnia, oddany do użytku w sierpniu 
2014 r.; wytypowano już kolejne ulice pod budowę następnych) i uzupełnianie zieleni przy-
ulicznej, korzystnie wpłynie na przyrodniczo izolowane śródmiejskie historyczne parki.

3.2. Aktywność społeczna

Z satysfakcją należy odnotować, iż mieszkańcy Łodzi aktywizują się społecznie: intere-
sują się planowanymi inwestycjami (biorą udział w konsultacjach społecznych nad studium 

14 Rozbudowa ciągów komunikacyjnych: ul. Bednarskiej kosztem parku Legionów i ul. Konstanty-
nowskiej kosztem parku Powella; wydawanie decyzji o warunkach zabudowy dla głęboko podpiw-
niczonych apartamentowców powstających na granicy z zielonymi zabytkami: przy parku Sienkie-
wicza i Helenowskim (Bereszczyński 2014).

15 W Łodzi 12 historycznych parków posiada wpis do rejestru: 7 pofabrykanckich (Źródliska II, Julia-
nowski, Helenowski, Klepacza, Matejki, Legionów, Reymonta) i 5 powołanych jako miejskie (Źró-
dliska I, Poniatowskiego, Piłsudskiego, Staszica, Sienkiewicza).

16 Realizacja projektów dla łódzkiej sieci ciepłowniczej w latach 2010-2020 zakłada rewitalizację bu-
dynków mieszkaniowych w Śródmieściu oraz uciepłownienie osiedla Stoki i rejonu Rudy Pabianic-
kiej (http://cieplodlalodzi.pl/jak-powstaje-cieplo/kierunki-rozwoju-sieci-cieplowniczej/).
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i planami), zawiązują stowarzyszenia na rzecz rozwiązania konkretnego, lokalnego problemu 
(Racjonalna ul. Nowokonstantynowska)17, wstępują do różnych organizacji przeciwstawia-
jących się niegospodarności miasta (np. Grupa Pewnych Osób), często interweniują w spra-
wach dotyczących niszczenia zieleni w mieścicie (pseudopięlegnacja, wycinanie drzew).

Sukcesywnie rośnie liczba propozycji działań inwestycyjnych, zgłaszanych do realizacji 
w ramach Budżetu Obywatelskiego (BO) przez łodzian (prawie 900 wniosków), mimo że 
w tym roku ruszyła dopiero druga edycja jego programu. Najwięcej postulatów dotyczy od-
nowy konkretnych terenów zieleni miejskiej. Spośród 18 inwestycji, realizowanych w par-
kach przez ZZM w 2014 r., aż 8 było zgłoszonych w ramach BO.

W 2014 r. łódzki magistrat łącznie wyda 16 mln zł na rewitalizację 9 łódzkich parków 
i zieleńców, w tym 4 parków zabytkowych: Julianowskiego, Piłsudskiego, Źródliska I i Rey-
monta18 (il. 3).

3.3. Koncepcje, plany i programy sprzyjające ochronie zabytkowych parków

Koncepcja urbanistyczna Zielony Krąg Tradycji i Kultury została opracowana 
w 1993 r. w ramach ostatniego ze sporządzanych dla terenu całego miasta – miejscowego 
ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego19. Przyświecała jej idea zintegrowanej 
ochrony cennych historycznych obszarów i obiektów o znaczeniu przyrodniczo-kulturowym 
(parki miejskie i pofabrykanckie oraz obiekty architektoniczne i struktury urbanistyczne), 
zlokalizowanych w centrum, jako zachowujących ciągłość systemu przestrzeni publicznych 
miasta. Była częścią programu urbanistyczno-przyrodniczej rewitalizacji Łodzi.

Projekt Błękitno-Zielone Sieć postawił sobie za cel maksymalne wykorzystanie istnieją-
cego oraz przewidzianego do odzyskania, w ramach planu renaturyzacji, potencjału terenów 
dolin rzecznych, które mają stanowić podstawę organizacji zielonych przestrzeni miasta. Obej-
muje on wszystkie zabytkowe parki Łodzi, które powstawały nad rzekami: Jasieniem, Łódką 
i Sokołówką. Oprócz wsparcia ekosystemów parkowych, Błękitno-Zielona Sieć odgrywać ma 
pierwszorzędną rolę w walce o poprawę jakości życia i zdrowia mieszkańców Łodzi.

Program Zdrowe Miasta – zdrowe społeczeństwo, w którym Łódź uczestniczy od 
1993 r., jest programem Światowej Organizacji Zdrowia20, zakładającym poprawę ogólnie 
pojętych warunków zdrowotnych miast, w tym przede wszystkim środowiskowych, a więc: 
czyste, bezpieczne i wysokiej jakości środowisko, tworzące efektywny system przyrodniczy 
miasta, z dobrze chronionymi, cennymi pod względem przyrodniczo-kulturowym parkami 
zabytkowymi21.

17 Od kilku lat łodzianie skutecznie blokują budowę ul. Nowokonstytucyjnej (II Obwodnica Śródmiej-
ska Zewnętrzna), która w zamierzeniu projektanta – Zarządu Dróg i Transportu – ma przecinać zie-
lony kompleks tworzony przez sąsiadujące ze sobą: historyczny park 3 Maja i znacznie młodszy, 
Baden Powella.

18 M. Madejska, Na czym polega wartość budżetu obywatelskiego, „Dziennik Łódzki”, 04.05.2014.
19 Na mocy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. zobowiązano gminy do opracowywania dokumentu pod 

nazwą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, który zastąpił 
plan ogólny, wymagany na mocy ustawy z dnia 12 lipca 1984 r. o planowaniu przestrzennym.

20 Miasta będące członkami stowarzyszenia mają możliwość ubiegania się o przyjęcie do Europejskiej 
Sieci Zdrowych Miast ŚOZ. Łódź jest liderem stowarzyszenia od 1993 r.

21 C. Strykowski, Łódź liderem stowarzyszenia Zdrowych Miast, „Kronika Miasta Łodzi”, nr 3, 2008, 
s. 119-123.
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W trosce o zdrowie mieszkańców szczególnie narażonych na choroby cywilizacyjne nie-
zbędne są działania prewencyjne, w tym propagowanie aktywnego stylu życia z wykorzysta-
niem parków. Również parków dotyczy program edukacyjny: „Czyste miasto – Posprzątaj! 
To nie kupa roboty”.

Programy ochrony cennych drzew prowadzone przez miasto to: Program prac leczni-
czo-pielęgnacyjnych przy starodrzewu w łódzkich parkach i przy pomnikach przyrody 
i Program ochrony kasztanowców. W ramach realizacji pierwszego, zlecane są co roku 
zabiegi pielęgnacyjne na kilkuset cennych drzewach, których znakomita większość rośnie 
na terenie historycznych parków Łodzi; drugi ma na celu zwalczanie groźnego szkodnika 
kasztanowców – szrotówki kasztanowcowiaczki22.

3.4. Atrakcyjna promocja zabytkowych parków

W Łodzi rokrocznie w sezonie letnim odbywają się imprezy kulturalne, które reklamują 
parki in situ. W parkowych amfiteatrach, altanach lub otwartej przestrzeni można podziwiać 
sztukę filmową, koncerty, warsztaty malarskie, a także bezpłatnie uczestniczyć w atrakcyj-
nych imprezach rozrywkowo-sportowych (joga, capoeira, aikido, tai chi, parkrun, nordic 
walking, narciarstwo biegowe).

W łódzkich parkach, również zabytkowych, organizowany jest letni festiwal filmowy – 
Polówka23.

W każdą niedzielę lipca i sierpnia Zielona Łódź i Akademia Muzyczna im. Grażyny 
i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, nawiązując do tradycji koncertowania w najstarszym miej-
skim parku Łodzi24, zaprasza melomanów do Źródliska na koncerty w zabytkowej altanie25.

Dla mieszkańców o zacięciu plastycznym, w ramach bezpłatnych warsztatów, organizo-
wany jest kurs rysunku pejzażowego w trzech zabytkowych parkach: Reymonta, Staszica 
i Legionów.

Promowaniu wypoczynku w łódzkich parkach ma służyć utworzenie bezpłatnej, miej-
skiej sieci WiFi w różnych przestrzeniach publicznych miasta26, zbudowanej dzięki realiza-
cji zadań zgłoszonych do BO27. Popularyzacji sprzyja również profesjonalne opracowanie 
o parkach, zamieszczone na stronach internetowych, ze szczegółowym wykazem organizo-
wanych imprez, pod hasłem Zielona Łódź, a także bezpłatne publikacje.

4. Wnioski

Parki zabytkowe, tradycyjnie wpisane w przestrzeń Łodzi, oprócz indywidualnych, wy-
jątkowo cennych wartości historycznych, artystycznych i przyrodniczych, świadczą dla mia-

22 Polityka komunalna i ochrony środowiska miasta Łodzi. Projekt, UMŁ, Łódź 2012.
23 W 2014 r. Polówka zagościła w zabytkowym parku Piłsudskiego i na Julianowie.
24 Pod koniec XIX w. w parku Źródliska z powodzeniem koncertowała orkiestra fabryczna zakładów 

Scheiblera.
25 Ł. Kaczyński, Letnie koncerty w Altanie: Muzyka znów zagra w Parku Źródliska, „Dziennik Łódz-

ki”, 03.07.2014.
26 Sieć WiFi udostępniono w 2014 r. w trzech zabytkowych parkach: Sienkiewicza, Piłsudskiego i Po-

niatowskiego.
27 K. Tatarzyńska, Budżet obywatelski. Już działa miejska sieć WiFi!, „Gazeta Wyborcza”, 08.07.2014.



403

sta usługi ekologiczne, społeczne, gospodarcze i przestrzenne. Aby w pełni mogły spełniać 
swoje funkcje i zachować możliwie pełny i oryginalny potencjał kulturowo-przyrodniczy 
dla przyszłych pokoleń, muszą być skutecznie chronione przed zagrożeniami miasta. Wy-
znaczenie pełnego harmonogramu działań ochronnych i konserwacyjnych wymagać będzie 
przygotowania szczegółowej inwentaryzacji i waloryzacji drzewostanu, analizy kompozycji 
i zagospodarowania parku oraz jego otoczenia. Ich stan zachowania zależy przede wszystkim 
od uwarunkowań środowiskowych i ekonomicznych, poziomu świadomości i kompetencji, 
a także wzorców kulturowych.

W zakresie prawno-organizacyjnym istnieje potrzeba efektywnej ochrony potencjału 
przyrodniczo-kulturowego zabytkowych parków przed zagrożeniami zewnętrznymi. Stąd 
pożądane byłoby wyznaczanie w dokumentach planistycznych – adekwatnie do potrzeb 
i wartości zabytku – buforowej, monitorowanej strefy ochronnej, zabezpieczającej park 
przed bezpośrednią presją środowiska miejskiego (emisja niska, hałas, formy agresywnego 
wypoczynku, uciążliwe sąsiedztwo), której zagospodarowanie powinno podkreślać rangę za-
bytku, ale przede wszystkim odciążać go funkcyjnie (zakaz inwestycji, które mogą ujemnie 
wpływać na ekosystem parkowy, przyczyniać się do degradacji czynnej ekspozycji zabytko-
wego założenia).

W celu zapewnienia pożądanych efektów w zakresie prac konserwacyjno-pielęgnacyj-
nych wskazane byłoby opracowanie szczegółowych standardów utrzymania i pielęgnacji, 
odpowiednio do stanu i wartości potencjału historycznego, artystycznego i przyrodniczego 
każdego założenia.

Historyczne parki wymagają przede wszystkim zapewnienia profesjonalnej konserwacji 
i pielęgnacji w trybie ciągłym, przeciwdziałania procesom narastania konfliktowego sąsiedz-
twa i dostosowania programu użytkowego do możliwości zielonego zabytku.
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1. Introduction

When used, every historic garden is subject to various transformations, both good and bad 
ones. At embarking upon revalorisation projects, the same question should always be asked, 
namely, what scope of functions is acceptable so as not to harm the complex? Sometimes 
another question also arises – Is it possible to restore it to its original condition? Yet, at this 
stage usually the following question is posed: How to preserve historic nature of the complex 
considering changes already made?

The discussion revolves around the gardens by the former Duke Alessander Lubomir-
ski Shelter Foundation at Rakowicka 27, Krakow1, intended for orphaned and abandoned 
boys. The said public utility facility was created between 1891 and 1893 according to the 
project by Tadeusz Stryjeński and Władysław Ekielski selected during a contest (1887-
1888). The complex currently housing the Cracow University of Economy is protected 
under law by way of entries to the register of historic monuments no. A-103 of 18.09.1961 
and 26.02.1997. The complex underwent various changes and was subject to a number 
of transformations, which, in turn, brought about certain threats. Changes were made in 
terms of ownership, proprietor and users. Consequently, it gave rise to the need to adapt 
the complex to a new function, which also evolves and leads to further transformations. 
Furthermore, landscape and urban planning context changed, while historical external in-
terrelations became blurred.

Gardens by various public utility facilities yield to their functions. They are set mainly 
by banks, universities, schools, hospitals, nursing homes etc. In the 2nd half of the 19th 
century, in Krakow, charities flourished and this trend was reflected in establishing founda-
tions and shelters2. Most of the time, at least some parts of gardens by such complexes used 
to perform representative functions and complemented architecture. This assumption was 
reflected in many 19th-century buildings erected according to the tenets of historicism and 
eclecticism. Even in contemporary times they form significant part of urban space. When 
created, they used to stand out from the landscape, determined the identity of the place by 
way of monumental architectural elements, e.g. Home for the Poor of the Helcel Founda-
tion. This kind of complexes determines the quality of public space also today. Many of 
them have undergone changes in terms of functions performed and this was usually related 
to redevelopment- or expansion-related activities. Gardens were not always taken care of 
and as components threatened with transformations and development, they ceased to form 
an integral part of the complex. Neglected plants lost their aesthetic values and started be-
coming more like a collection of random species, the composition became less transparent, 
while the complex itself ceased to serve as a determinant for public space. The same can be 
said about the Shelter at Rakowicka 27.

1 The article relies on a work by A. Zachariasz, Projekt zieleni – koncepcja zagospodarowania terenu, 
nawiązująca do założeń ogrodowych z lat 90. XIX wieku przed budynkiem głównym Uniwersytetu 
Ekonomicznego przy ul. Rakowickiej 27 wraz z uproszczonym studium historycznym, carried out at 
the request of the University of Economy (UE), EU Archive in Krakow, Real Estate Administration 
Division (further: UE Archive).

2 It was also at that time that Henryk Jordan’s Park was created.
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2. State of research

The project of Lubomirski shelter on Rakowicka street, Krakow, intended for orphaned 
and abandoned boys is described in various documents because it was selected in the course 
of a contest3. Later archive material from the times the shelter operated are limited. How-
ever, the contemporary history of the complex, from the time it started housing the Higher 
School of Economics, currently the University of Economy, has been rather well-document-
ed. The most prominent published materials on the complex include works by Jacek Purchla 
(1983, 1993, 2006)4, who collected extensive source materials. Lechosław Lameński5 also 
wrote about it. The shelter is mentioned in many studies related to Krakow6. As regards un-
published documents, a work by Tadeusz Śledzikowski (2009)7 is worth mentioning in this 
context; it discusses transformations and changes related to the use of greenery and greenery 
inventorying (2009)8. Furthermore, the article relies on documents regarding greenery reval-
orisation drawn up in relation to a piece of the area (2012) and foreground (2014)9.

3. History and transformations of the complex

The complex was created between 1891-1893 according to a project selected in the course 
of a contest (1887-1888). Two locations were considered for the A. Lubomirski Shelter Foun-
dation. The selection was not hard and this fact was mentioned in a newspaper: “Two places 
were proposed, i.e. one in Kazimierz between Jewish cemetery and Karol Ludwik Railway 
Bridge and the other one near Rakowicka street, on the right hand side, right behind the 

3 R. Meus, Schronisko dla chłopców fundacji im. Ks. Lubomirskiego w Krakowie, „Czasopismo Tech-
niczne” (Lvov), 6, 1888, p. 200-203; Schronisko dla chłopców fundacji ks. Al. Lubomirskiego w Kra-
kowie, „Czasopismo Towarzystwa Technicznego Krakowskiego”, issue 22, 1893, p. 263-264; T. Śle-
dzikowski, Założenie ogrodowe Uniwersytetu Ekonomicznego przy ul. Rakowickiej 27 w Krakowie. 
Historia, at the request of UE in Krakow 2009, UE Archive.

4 J. Purchla, Schronisko fundacji ks. Al. Lubomirskiego przy ul. Rakowickiej w Krakowie, „Folia Hi-
storiae Atrium”, vol. 19, 1983, p. 135-152; J. Purchla, Fundacja księcia Aleksandra Lubomirskiego. 
W 100 lecie gmachu Akademii Ekonomicznej w Krakowie, extensive bibliography, Kraków 1993; 
J. Purchla, Kampus Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Krakow 2006; J. Purchla, Kampus Uni-
wersytetu Ekonomicznego w Krakowie/The campus of the Cracow University of Economics, 2nd ed. 
amended and supplemented, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2010. 

5 L. Lameński, Tadeusz Stryjeński i konkurs na projekt schroniska osieroconych i zaniedbanych chłop-
ców z Fundacji Ks. Aleksandra Lubomirskiego w Krakowie w 1887 roku. Przyczynek do działal ności 
konkursowej architekta, „Roczniki Humanistyczne”, vol. LV, issue 4, 2007, p. 7-32.

6 Including Encyklopedia Krakowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Kraków 2000, 
p. 889; J. Bieniarzówna, J.M. Małecki, Dzieje Krakowa. Kraków w latach 1796-1918, Wydawnictwo 
Literackie, Kraków 1979, p. 325; J. Purchla, Matecznik polski. Pozaekonomiczne czynniki rozwoju 
Krakowa w okresie autonomii galicyjskiej, Kraków 1992, p. 73-93; K. Jakubowski, Kraków na sta-
rych widokówkach, Agora, Warszawa 2011, p. 206-207.

7 T. Śledzikowski, Założenie ogrodowe Uniwersytetu Ekonomicznego…, op.cit.
8 J. Grabczak-Jarosz, E. Zborowska-Bemer, M. Mikulik, Inwentaryzacja zieleni z oceną stanu zdro-

wotnego drzew wraz z wytycznymi do dalszych prac projektowych, Kraków 2009, UE Archive.
9 A. Zachariasz, K. Szar, J. Szar, Projekt zagospodarowania zieleni za budynkiem głównym Uniwersy-

tetu Ekonomicznego oraz pomiędzy budynkiem Księżówki a Pawilonem D, Kraków 2012; A. Zacha-
riasz, Projekt zieleni…, op.cit., carried out at the request of the University of Economy, UE Archive.
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bound, where an embankment is currently located. The latter owned by the army by all means 
has a priority because the land lies sufficiently high, the quality of water is exquisite, the 
building facing Rakowicka ensures views both onto the eastern and western side, it gives an 
opportunity to create a garden as far as to Olsza, and considering that the embankment will be 
erected behind the Krakow cemetery and that the bound wil be moved further, the said place 
will be located in the area unlimited by any fortifications…”10. The winning contest project 
by two architects, Tadeusz Stryjeński and Władysław Ekielski, was published in 188811.

Opening celebration took place on November, 4th 1893. A monumental building boasted 
Neo-Renaissance features (Ill. 4). The project made use of a typical French arrangement, 
entre cour et jardin, i.e. between court and garden12. It was juxtaposed with a longitudinal 
composition of a building, with avant corps covered with a dome and side avant corps allud-
ing to buildings designed by a German architect, Gotfried Semper, a teacher of Stryjeński. 
The main building corresponded to the tenets of historicism, a trend dominating in Krakow, 
which frequently referred to Neo-Renaissance forms. Purchla writes about eclectic use of 
motifs typical of Wawel Renaissance and pursuits to create a national style13.

Ill. 1. A competition project for the Duke Alessander Lubomirski Shelter Foundation, authors: Tadeusz 
Stryjeński, Władysław Ekielski, “Czasopismo Techniczne” (Lvov), issue 6, 1888

Il. 1. Projekt konkursowy Schroniska fundacji księcia Aleksandra Lubomirskiego, autorzy: Tadeusz 
Stryjeński, Władysław Ekielski, „Czasopismo Techniczne” (lwowskie), r. 6, 1888

10 Schronisko im. Ks Lubomirskiego, „Gazeta Narodowa”, issue 239, 1889, p. 2.
11 The plan can be also found in the Archive of the Salesian Society Inspectorate in Krakow.
12 J. Purchla, Fundacja księcia…, op. cit., passim; M. Fabiański, J. Purchla, Przewodnik po architektu-

rze Krakowa, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2000, p. 271; M. Rożek, Przewodnik po zabytkach 
Krakowa, Kraków 2010, p. 446.

13 The dome over the main avant corps alluded to forms similar to those used in the Sigismund’s Chap-
el, while Venetian windows on the third floor imitated Renaissance windows in the Wawel Royal 
Castle, see: J. Purchla, Fundacja księcia…, op. cit., p. 21.
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Regular gardens served as complement to historicising buildings. What was used there 
were historical patterns regarding garden planning and parterre composition. The designers 
added ornaments typical of Italian, French and English gardens. This was the time of diver-
sity in terms of style and conscious application of contrasts between geometrical and free 
gardens. Carpet beddings and fountains formed important part of the composition14. This was 
also the case in the project of the complex created at Rakowicka 27.

Archive materials show two versions of the projects different in terms of composition 
proposed. Prospect and plan were drawn up in 1887 and 1888, while another plan – in 1896. 
The design of 1888 features a geometrical arrangement (Ill. 1). The main building facing 
Rakowicka street was connected with two on-storey side buildings by way of galleries. It is 
located approximately 60 meters away from the street. One-storey guardhouses flanking the 
courtyard were intended for the gardener and porter (janitor). This way a honourable court-
yard was formed. An extensive square with an impressive fountain was set on the axis within 
the area marked by the avant corps of the main building as well as on the axis of the main 
gate. Alleys (two avenues, 6 trees each) fenced the square and created a frame for it (they may 
be hawthorn avenues which are currently partially preserved). Along the fence, in front of 
them, two longitudinal quarter parterres divided into four parts were designed; in the centre 
of the composition there was a round quarter with a tree or a cut form closing the axis of the 
path surrounding the square. Square parterres with diagonal division of paths (two on the side 
of the courtyard and two near the garden) were set between parterre elements and the main 
building. The entire surrounding of the representative and garden complex boasting a formal 
historicising composition served as a good complement to architectural elements. A regular 
part of the foreground along side borders was enriched with long rectangular flowerbeds 
forming part of utility gardens (orchards and vegetable gardens) which were also set behind 
the building and were divided by means of fruit tree avenues running parallel to the axis of 
the composition. An extensive courtyard located on the building’s axis and surrounded by an 
alley serving as an important connection with alleys in the foreground is a prominent com-
ponent of the composition.

Perspective of 1887 shows the arrangement of the shelter15 where both geometrical and 
free composition were used (Ill. 2). The design in front of and behind the main building 
is geometric in relation to the axis of the entire complex. A courtyard surrounded by three 
avenues of trees on each side (the width of the outer avenue of trees is equal to the line de-
termined by the width of the building elevation) is adjacent to the back elevation. A fountain 
surrounded by a lawn at the axis of the main gate and that of the avant corps of the main 
building was designed in front of the building. The guardhouses partially hide the front of the 
main building from view (in the end, they were erected in line with the former project, i.e. 
they were moved to the sides to expose the front elevation which contributed to the monu-
mental shape of the courtyard). Pieces which differ in terms of composition include two out-
ermost areas in front of the building, which are separated from the courtyard by way of three 
lines of trees and a fence. They were shaped freely with gently curved paths16, bushes planted 

14 A. Zachariasz, Zieleń jako współczesny czynnik miastotwórczy ze szczególnym uwzględnieniem roli 
parków publicznych, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2006, passim.

15 Competition work for the project of the shelter, Concurrenz-Entwurf fur die Baulichekeiten eines 
Knabenasyls in Krakau, Wiener Buten-Album, Tadeusz Stryjeński, Władysław Ekielski 1887, after: 
Beilage zur Wiener Bauindustrie Zeitung 1887.

16 Calligraphic type, see the description of the plan of 1896.
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in an imaginative way and high slender trees, including poplars. As outlined in the project, 
the main building is connected with two one-storey pavilions on both sides by way of com-
munication passageway. Small fenced squares visible from the street are located by guard-
houses facing Rakowicka street. Lawns located symmetrically on both sides of the entrance 
on the building axis in front of the main gate are significantly larger than it was provided for 
in the later project and they are more rectangular than initially planned. The development 
of the foreground does not interfere with the view on the front elevation of the shelter from 
Rakowicka street and courtyard (Ill. 4). None of the projects related to the discussed complex 
provided for high vegetation that would obscure the elevation.

ll. 2. Competition work for the project of the shelter, Concurrenz-Entwurf fur die Baulichekeiten eines 
Knabenasyls in Krakau, Wiener Buten-Album, T. Stryjeński, W. Ekielski 1887, after: Beilage zur 
Wiener Bauindustrie Zeitung 1887

Il. 2. Projekt konkursowy schroniska, Concurrenz-Entwurf fur die Baulichekeiten eines Knabenasyls 
in Krakau, Wiener Buten-Album, T.Stryjeński, W. Ekielski 1887, za: Beilage zur Wiener Bauindustrie 
Zeitung 1887

Stanisław Ponikła in “Tygodnik Ilustrowany” issued in 1896, i.e. three years after the shel-
ter opened, wrote: “The garden is taken care of by a gardener. (…)”. The complex is located 
on Rakowicka street and stretches over the area of 6 hectares. Buildings are grouped around 
a large courtyard with lawns, flower beds and surrounded by an iron fence (…) Further away 
from the main building there is an extensive playground for boys and a garden used mainly to 
grow vegetables”17. A site plan of 1896 shows the investment (Ill. 3). Symmetrical composition 
was proposed as regards the area in front of the main building within the courtyard surrounded 
by guardhouses. A carpet bedding, whose composition is rather simple (currently there is an 
impressive northern red oak tree there), was created on the axis of the building and entrance, on 
a round lawn. It is complemented by two rectangular quarters (where one side of each quarter 
is partially included in the oval-shaped forecourt. Two oval-shaped lawns on the axis formed 

17 S. Ponikło, Schronisko Fundacji ks. Aleksandra Lubomirskiego w Krakowie, „Tygodnik Ilustrowa-
ny”, issue 13, 1896, p. 247-248.
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by communication passageway are located symmetrically to the quarters. At the border the 
composition is free and was inspired by “decorative gardening” with free engineering forms. 
This elegant style later referred to contemptuously as pretzel style was defined by Janusz Bog-
danowski as calligraphic style18. It was most prominent in the 2nd half of the 19th and at the be-
ginning of the 20th century and hence became popular when designing numerous gardens at that 
time, including Jordan’s Park in Krakow19. Meandering paths were designed freely. Although 
the plan covers quarters, parterre and three avenues of trees surrounding the courtyard behind 
the building, it does not show plant elements. A map of a stronghold of 1908 proves that this 
area bordered on the embankment and in some part also on bastion Lubicz.

Ill. 3. A site plan of the Duke Alessander Lubomirski Shelter Foundation in Krakow, Zeitschrift fur das 
Osterreichischen Volksschulen 1896, after: T. Śledzikowski, Założenie ogrodowe…, op. cit.

Il. 3. Plan sytuacyjny założenia zespołu schroniska Fundacji księcia Lubomirskiego w Krakowie, 
Zeitschrift fur das Osterreichischen Volksschulen 1896, za: T. Śledzikowski, Założenie ogrodowe…, 
op. cit.

The comparison of plans also shows that the surface area of the complex shrank as a result 
of taking away a part of land on the north-western side facing Lubomirskiego street. Changes 
related to communication are one of the threats affecting the composition. Pictures from the 

18 J. Bogdanowski, Polskie ogrody ozdobne, Warszawa 2000, passim.
19 K. Zaremba (exhibition of 1987), B. Malecki (children’s park 1888).
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end of the 19th and beginning of the 20th century feature young coniferous and broadleaf trees as 
well as decorative bushes in the foreground but the arrangement has no exquisite traits or reveal 
signs of careful maintenance. On the other hand, archive materials prove that the utility garden 
was maintained in an excellent condition and that it constituted an important part of shelter’s 
operation. In 1899, the shelter gave home to 120 boys and this number increased to 160 before 
World War I. In 1911 the shelter was entrusted to Salesians who aimed at that from the very 
beginning. In 1914 the complex was transformed into a communicable diseases hospital. After 
1915 hundreds of prisoners of war died there. The condition of the complex deteriorated at 
that time. In 1918 the shelter was turned into a military hospital and then it was handed over 
to the reborn Polish administration which happened because of a representative nature of the 
complex. In the autumn of 1925, the Salesians opened a fostering centre for boys. Among other 
organisations, from 1928 it also housed a three-year vocational school with two forms: shoe-
making and gardening. In 1931 the complex was transformed into a Public Vocational School 
for Gardeners20. Because of financial problems faced by the foundation, maintenance of the 
decorative garden receded into the background. Pictures made in the 1920s show some parts of 
the courtyard with bushes most probably of a decorative nature.

Ill. 4. A monumental and highlighted shelter building at Rakowicka in approx. 1893, surrounded by 
a fence; after: K. Jakubowski, Kraków na starych widokówkach, Warszawa 2011, p. 207

Il. 4. Monumentalny, doskonale eksponowany obiekt schroniska przy ul. Rakowickiej ok. 1893 r., 
otoczony ogrodzeniem; za: K. Jakubowski, Kraków na starych widokówkach, Warszawa 2011, s. 207

The foundation starts falling into decay when the complex was taken over by the German 
army in 1939. In the post-war times it was used by returned repatriates as well as served as 
a military hospital. The foundation was revived for a short period of time in the spring of 
1946. In 1950, the main building was handed over to the Krakow Medical School. In 1952 the 

20 T. Śledzikowski, Założenie ogrodowe…, op. cit., p. 6-8; Encyklopedia Krakowa, op. cit., p. 889; 
Dzieje Krakowa. Kraków w latach 1918-39, vol. 4, ed. by J. Bieniarzówna, J. Małecki, Wydawnic-
two Literackie, Kraków 1997, p. 274.
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foundation was dissolved, while the complex along with all the buildings and facilities was 
transferred to the Higher School of Economics in Krakow. Renovation works were carried out 
between 1952 and 1954, while expansion (one of outbuildings was torn down) – in 1969. In 
the post-war years, the functions of the building changed, while secondary and irrevocable di-
visions of the land distorted a clear original spatial composition of the complex. New buildings 
were erected, including new didactic and sports pavilions designed by R. Loegler (1999) and 
NOT building (known as “szkieletor” [skeletor]); they all made the shelter building look far 
less impressive. The area was also decreased from the outside as a result of changes in terms 
of transport in the vicinity, including redevelopment of A. Lubomirskiego street. Nevertheless, 
what remains transparent is a compositional arrangement of the foreground emphasised by way 
of a monumental shelter building and courtyard behind it. Yet, currently high vegetation hides 
a monumental silhouette from view. Greenery from various times is arranged in a rather random 
manner, which is confirmed by the inventorying of the area. A dominant plant element in the 
foreground is constituted by northern red oak (Quercus rubra) planted on the axis of the main 
building. It grows on a round lawn in the forecourt. The oak tree dubbed “Stefan” was planted 
by prof. Stefan Bolland, a vice-chancellor of the university between 1955 and 1962, in October 
1957 on the 5th anniversary of moving the university to the current location. “It is a silent wit-
ness of the history of the Higher School of Economics, Academy of Economics and Krakow 
University of Economy. Decorated with this commemorative plaque on the 85th anniversary of 
the university for remembrance of future generations, Krakow, 2010”, says the inscription on 
the plaque. The plinth and the plaque were designed and made by prof. Stefan Dous.

The area undergoes continuous renovation. Between 1996 and 2009 SKOZK (Social 
Committee for Cracow Monuments Preservation) subsidized these activities. The main 
building and historic buildings such as caretaker’s lodge, presbytery and gardener’s house 
were subject to comprehensive multi-stage renovation. Furthermore, the courtyard in front of 
the main building was developed (excluding vegetation), while entrance gate was restored.

4. On the threats to historic gardens set by public utility buildings

According to the provisions of the Florence Charter21 the composition of a historic garden 
includes garden plan and topography, vegetation (species, proportions, height, tree forms, 
colours during various seasons), structural and decorative elements of the garden, and wa-
ter. The policy related to the shaping of various types of green areas requires the existence 
of standards related to issues such as arrangement, maintenance and care, which should be 
suited to the needs, preferences and peculiarity of a specific green area. As these complexes 
with a limited scope of possible use require adequate composition of species and plant forms, 
historic gardens are one of the most demanding types of such areas. The above mentioned 
standards depend on the status of the complex on the local, national and global levels as well 
as on its uniqueness and representative nature. As regards users, what proves important is 
a proper maintenance and ensuring that places of this kind are friendly, peaceful, clean and 
safe. Maintenance and taking care of a historic garden require consistent actions for a long 
time; the results of negligence are visible. Revalorisation projects related to historic gardens 
and maintenance thereof frequently mention the following challenges:

21 Florence Charter regarding historic gardens adopted during a conference in Venice on 21.05.1981 by 
ICOMOS – IFLA.
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• Lack of legal protection, which consists not only in the lack of entries in the register 
of historic monuments, but also in the fact that local spatial development plans do not 
include adequate provisions, e.g. regarding the acceptable scope of functions or protection 
of landscape associations, which all do not secure such complexes.

• Neglecting plants for many years, which leads to the destruction of parterres and 
intermediate layers as well as thickening, overgrowing and uncontrolled natural succession. 
Unsuitable maintenance.

• Bad planning as well as hasty and accidental decisions leading to random arrangement 
and selection of plants that appear too close to the elevation, planting pines and spruces 
and small evergreen plants during the Christmas time which after some time become large 
trees.

• Blurred composition ‒ cases, in which, as a result of negligence with regard to maintenance, 
views or panoramas are overgrown with plants. It frequently leads to problems in the 
course of cutting down trees and exposing views, which reveals itself as a conflict between 
the defenders of nature and conservators.

• Exceeding the absorption levels of landscape by making inadequate investments that lead to 
conflicts between the identity of the place and a “strange” investment and overinvestment. 
Bad designing practices, making use of unsuitable details and elements. Entrusting the 
execution of projects to various teams and lack of coordination. Introducing new and 
destructive functions to gardens. Ignoring traditions – negligence in terms of historical 
equipment, in particular with regard to plants, which leads to the loss of historic character 
of the place and destruction thereof.

• Vandalism and lack of sensitivity on the part of the users, including, destruction of the 
equipment and using the park for purposes other than the intended ones, destruction and 
stealing of plants, waste dumping etc22. Unfavourable modifications itroduced by users.
These are just some threats. Far more examples could be given; what is also important is 

the fact that during ecological cycle full of various changes, forgotten vegetation may get out 
of hand, decay and eventually generates effects different from what the designer had in mind.

5. Greenery inventorying

According to the legend for a map of plant groupings, the area used by the University 
of Economy represents arranged greenery (item 55 green squares, squares and greenery by 
the street, Jordan’s gardens)23. They were described as important areas which are currently 
developed or transformed into parking lots. It is different for UE. When the shelter was estab-
lished, the area was described as equipped with good water and located near the fortification. 
Gardens behind the building were also important part of classes conducted with participation 
of youth and served as one of the elements that made it possible for the shelter to survive. 
Nowadays, the former utility garden behind the building is replaced with new facilities; the 
original geometrical composition was covered up earlier.

22 A. Zachariasz, Zabytkowe ogrody – problemy rewaloryzacji, utrzymania i zarządzania w świetle za-
leceń Karty Florenckiej, „Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG”, issue 10, 2008, p. 150-161.

23 Atlas roślinności rzeczywistej Krakowa, Municipal Council of Krakow, ed. by: E. Dubiel, J. Szwa-
grzyk, Kraków 2008, passim.
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The outer courtyard has been significant in terms of perception of the entire complex. These 
days, the shape of greenery in the foreground of UE is a result of planting various species in 
different times. The original idea included in the project has faded away, which idea consisted 
in the creation of a representative courtyard and revealing the main building while empha-
sizing its silhouette by way of alleys surrounding the courtyard and stressing the entrance by 
placing there a fountain or a carpet bedding (depending on the concept). The remains of the 
historic plan include a large round lawn on the axis along with the adjacent quarters. However, 
a 25 meter high historic northern red oak obscures the central part of the elevation with the 
dome. Moreover, the arrangement of the courtyard with a single hawthorn avenue is erased due 
to numerous random plants added in various epochs. What should be mentioned as regards the 
oldest trees in this part is a common ash between the presbytery and the main building, which 
apparently constitutes the beginning of one of the hawthorn avenues shaped into a semicircle 
and surrounding the courtyard behind the building in the past, as well as maples on both sides 
of the main gate24. According to the evaluation, they are approximately 120 years old, which 
seems probable considering that in the picture from 1893 young specimen can be seen where 
the said trees currently grow. Having in mind the size, the tulip tree and black and white walnut 
probably growing north from the main axis of the complex come from the same period.

There are a few specimens of maples, ashes and magnolias which were planted symmetri-
cally, and catalpas (Catalpa bignonioides) – they are all relatively young in comparison with 
other trees in the complex. They are all secondary plantings. According to the inventorying 
of 2009, maples come from the 1940s and 1950s. Some trees are to be removed conditionally 
probably because of damages to root systems that came about as a result of road works25. 
A hawthorn avenue along the northern edge of the courtyard is nearly complete; only one 
dying specimen was cut down in recent years. On the opposite side, there are only 2 old 
specimens; all the others were replaced with new trees. What should be expected is that the 
condition of the remaining specimens will deteriorate, which will consequently lead to grad-
ual removal thereof. Hence, the proposal is to remove all old hawthorns which will allow for 
planting new trees to preserve homogeneous age structure of avenues.

Nowadays, high trees and bushes, including evergreen plants (e.g. blue spruce, northern 
white cedar in column and round form, Lawson cypress, Sawara Cypress, English yew and 
juniper) partially, but quite efficiently, hide the historic building from view. The condition of 
these secondary plantings from the 1970s and 1980s is without any reservations, but all of 
them are rather random and do not correspond to the historic nature of the complex.

6. Current condition and the use of the area

The most representative part of the former Duke Lubomirski shelter foundation is the 
foreground, i.e. the courtyard. As regards the communication composition, the area of the 
former front courtyard was renovated owing to the funds from SKOZK; however, these ac-
tions did not include greenery. Plants from the foreground of the UE in their present shape 

24 J. Grabczak-Jarosz, E. Zborowska-Bemer, M. Mikulik, Inwentaryzacja zieleni…, op. cit.
25 The discussed trees were maintained in the past but some mistakes were made nevertheless. In some 

cases, they led to significant shortening of crowns which currently are set relatively high; this, in turn, 
exerts negative impact on the statics of these trees. Cuts were frequently made in a manner leading to 
the emergence of snags.
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require revalorisation so that they serve as suitable complement to a monumental Neo-Re-
naissance building. What was preserved was a historic arrangement of the central part of the 
foreground in the avant corpse of the building, while the sides were irrevocably transformed. 
A historic gate currently serves as an entrance for pedestrians. Access to the campus is pro-
vided from the north-west behind the gardener’s house.

Bright brown and reddish paving blocks were used as a surfacing material26. The surface 
of side paths was made of grey concrete blocks with red decorative elements; furthermore, 
the surface under the benches was paved. A circular outline in side quarters is separated in the 
shape of a low fence in the form of cast-iron posts with a netting (typical of Planty in Kra-
kow). In the foreground, there are also small architecture elements such as low and high lamp 
posts, elevation illumination on posts, benches and bins (they are heterogeneous in nature) 
and a closed well with a manual pump. In the area there are also information board located 
in front of the former caretaker’s lodge which is currently Foreign Programmes Office of 
the UE, noticeboard and benches atypical for the surrounding of the presbytery. A memorial 
plinth commemorating the planting of an oak tree was placed in the lawn in front of the en-
trance to the main building. There are also technical elements such as manholes or a black 
pipe in a big southern quarter. The complex is separated from Rakowicka street with an 
openwork fence on a brick underpinning, while from Lubomirskiego street – with a full wall, 
partially plastered with brick posts and brick arches.

26 In front of the entrance to the complex there is a piece of a bright grey granite surface with a square 
pattern made of dark granite blocks with grey centre.

Ill. 5. Foreground of the Krakow University of Economy from Rakowicka street: a) northern red oak 
“Stefan” planted in October 1957, currently a solitary tree form hiding a central part of the elevation 
with the dome from view; b) a facade of the main building hidden from view by evergreen ahistorical 
trees and bushes; a random arrangement of plants in the southern large quarter in front of the facade; 
c) a group of evergreen plants; on the right, a partially regenerated southern hawthorn alley (photo by 
A. Zachariasz 2014)

Il. 5. Przedpole Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie od strony ul. Rakowickiej: a) dąb czer-
wony „Stefan”, posadzony w październiku 1957 r., dzisiaj okazała forma soliterowa, przesłaniająca 
centralną część elewacji z kopułą; b) fasada budynku głównego przesłonięta zimozielonymi a histo-
rycznymi drzewami i krzewami; przypadkowy układ roślinności na południowej dużej kwaterze przed 
fasadą; c) gąszcz zimozielonych roślin, z prawej południowa alejka głogowa częściowo odmłodzona 
(fot. A. Zachariasz 2014)
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7. Conservator guidelines and greenery management project

The former A. Lubomirski shelter foundation is a valuable object both for the city and the 
entire region; it also plays an important role for the identity and landscape of Krakow. The mag-
nificent silhouette of the main building covered with a dome finished with a lantern, whose cupola 
has a form inspired by a prince’s mitre, has become a well-recognized element of the city’s land-
scape. The principles followed in the project with regard to the entre cour et jardin, i.e. between 
court and garden, require a specific type of management. A representative building should dom-
inate in part from the courtyard and foreground. Bearing this in mind, greenery revalorisation is 
called for; further steps should include ensuring adequate maintenance level, which will improve 
the quality of landscape and place attractiveness. The following actions are proposed:
• making the arrangement of the courtyard more legible with a view to emphasize the 

building of the former shelter,
• making the composition more legible, in particular as regards side quarters, by removing 

plants with low viability which pose a threat to the entire complex and those ahistorical 
ones which hide the elevation of the main building from view,

• conducting maintenance works in relation to ancient forest, with particular emphasis on 
trees being monuments (e.g. by removing dying trees, correcting tree crowns),

• selecting suitable plants by using trees, bushes, perennial plants and annual plants that 
used to grow in historicising gardens from the times, when the complex was built.
The quarters covered by the project were subject to transformations resulting from the use 

of the area and buildings. They also have clear outlines because of communication and current 
investments made in relation to the land. It affects actions taken as part of the project. Hence, an 
attempt was made to consolidate the arrangement and implement composition, forms and plants 
alluding to projects carried out in the past and used for this type of historicising complexes.

Trees and bushes planted in front of the historic building currently housing the University of 
Economy are mostly collection of rather random and to a great extent ahistorical species. Their 
composition has lowered decorative values. Furthermore, they hide the elevation of the historic 
building from view. With a view to reconstruct the composition of some trees, based on a detailed 
inventory and analysis, some trees are to be removed depending on their condition, viability, aes-
thetic and compositional qualities. Trees planted on the sides of the lawn are going to be cut down; 
they are mainly trees and bushes planted randomly in the 1970s and 1980s. High trees and bushes, 
including evergreen ones, have obscured the historic building. Therefore, trees to be removed 
include hawthorns forming an avenue along the northern border of the courtyard27. The proposal 
is to remove all old hawthorns which will allow for planting new trees to preserve homogeneous 
age structure of avenues. As regards plans related to boxwood in front of the entrance, they are to 
be replanted to the side quarter and near the wall adjacent to Lubomirskiego street.

8. Greenery project

Land development is to a great extent affected by the existing outline, historical ar-
rangement, investment, including underground infrastructure. The objective set in the proj-
ect was to make historical composition more legible by removing ahistorical vegetation, 

27 Photographic documentation from the archive of UE attests to a rather poor condition of trees out of 
which one suffered damages during violent winds (broken branches).
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consolidate foreground composition, open out the elevation of a monumental historicising 
Neo-Renaissance building and introducing plant arrangement inspired by historical solu-
tions. Preserved outline of courtyard quarters reflects the arrangement proposed by Stry-
jeński and Ekielski. This clear and legible project devoid of any embellishments consisted 
in emphasizing the main axis and creating a frame out of alleys serving as borders for the 
representative courtyard. Additionally, it provided for the creation of a carpet bedding or 
a fountain in the centre of the lawn (currently the spot with northern red oak). There is no 
information about how many of these ideas were put into practice. The proposed solution 
suggests to leave selected trees, including northern red oak on the axis and also white 
walnut and eastern black walnut, two magnolias, two catalpas, tulip tree and maple trees, 
which, following the removal of evergreen plants, will have more space to grow and their 
forms will become more visible.

Tree avenues proposed by Stryjeński and Ekielski were created. The first one located 
where currently hawthorns (Crataegus oxycantha ‘Paul’s Scarlet’) can be seen included 
6 trees. At that time, there was no other species of high vegetation in the discussed area. 
Hawthorns were renovated and served as an external frame for the courtyard in the symmet-
rical arrangement. After one existing lamp post is moved to another place, the arrangement 
will become fully symmetrical.

The present project proposes to maintain a round lawn with the northern red oak which, 
in the spring, will be enriched with bulb plants such as crocuses and narcissuses (Narcissus 
sp. i Crocus sp.) with a view to diversify colour scheme. Similar colour-related solutions 
were suggested near the main gate, by the entrance facing Rakowicka street, and on one 
of the lawns in the southern part by the wall adjacent to Lubomirskiego street. What was 
preserved is a Japanese spirea (Spirea japonica „Goldflame”) hedge along narrow lawns in 
front of the elevation; the same species was used to create a hedge along the elevation on 
the southern side facing Lubomirskiego street. It is also on the lawn in the same place where 
some boxwood specimen replanted from the front. Proposed development of large rectangu-
lar lawns located on the sides includes a frame formed by hedges made of Japanese spirea 
on three sides, which plant is also used in front of the building. In parts adjacent to the fore-
court a more decorative double variant was applied. As regards the arrangement of hedges, 
the project alludes to historicising formal gardens. External edges are formed by mint green 
Japanese spirea ‘Little Princess’ (Spirea japonica Little Princess) with white flowers, while 
behind it there is a previously planted Japanese Spirea with slightly more golden leaves and 
pink flowers. The effect created this way consists in diverse edges, which is a solution applied 
in formal parterres and which alludes to carpet arrangements28. Edmund Jankowski writes the 
following about spireas: “The most important and essential of all the bushes used to fill the 
1st and 2nd line of thickets. They stand out in terms of leaf forms, appearance and frequently 
impressive flowers”29. Here spirea was used as a hedge-forming plant also because of the 
contrast which may be achieved by making use of these two varieties. The third colour to 
appear here is dark green of lesser periwinkle (Vinca minor) planted under a two-line spirea 
hedge near a metal mesh serving as a low fence.

28 A. Zachariasz, Oranżerie, szklarnie i XIX-wieczne szaleństwa mody ogrodowej, „Zeszyty Naukowe 
Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie”, issue 80, 2001, p. 29-37.

29 E. Jankowski, Ogród przy dworze wiejskim, vol. II, Warszawa 1888, p. 201-204 and passim.
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A narrow belt of the lawn in front of the fence in the corners by the caretaker’s lodge 
and gardener’s house was emphasized by bushes (Hydrangea paniculata ‘Limelight’). Long 
rose flower beds generating effects of distinctive colourful patches owing to bright pink 
flowers (Rosa ‘Cap Diamant’) were used along the wall adjacent to Lubomirskiego street. 
A well-maintained lawn serves as a parterre in front of the buildings. Along the northern 
elevation of the building (facing presbytery) an impressive hosta hedge (Hosta sp.) was pre-
served. In the northern part, lawn was replaced with ground cover plants, waldsteinia (Wald-
steinia ternata). On the green square between the main building and a presbytery there are 
waldsteinia and magnolias (Magnolia soulangeana).

The project also includes suggestions regarding two green squares on the sides (one on 
the left from the main building when looking from Rakowicka street). The plan suggests that 
some boxwood trees from in front of the building be moved there and formed in balls. They 
will look impressive considering that the remaining part of the lawn is rather flat. As regards 
the other green square on the right side of the building, the existing Japanese spirea hedge 
will be maintained, while a lawn will serve as a complement.

9. Conclusion

To answer to the questions posed at the beginning, it can be concluded that it is impos-
sible to restore the original condition, i.e. the one provided for in the project. However, it 
is feasible to restore historic nature of the courtyard by taking the above described actions.

The article describes an attempt made to open out the elevation of the former Lubomirski 
shelter foundation, make the greenery arrangement in the courtyard more legible and change its 
form so that it is more suitable for one of the most prominent universities in Krakow. It is a com-
plex boasting exceptional architecture and a magnificent example of historicism. The principle 
followed in the project entices allusions to historicising elements, well-balanced ideas without any 
unnecessary decorations, which all could be achieved by making use of the most valuable plant 
species existing in the epoch and those added in the course of drawing up the new project. A rich 
form of the building calls for a suitable setting that would emphasize its monumental form.
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1. Wstęp

Każde zabytkowe założenie ogrodowe, jeśli jest użytkowane, podlega różnym prze-
kształceniom – dobrym i złym. Przy podejmowaniu projektu rewaloryzacji zawsze po-
wstaje pytanie – Jaki zakres funkcji jest dopuszczalny, by nie zaszkodzić założeniu? Cza-
sem można je postawić tak – Czy możliwe jest przywrócenie stanu pierwotnego? Zwykle 
jednak pytanie brzmi – Jak zachować historyczny charakter obiektu w obliczu zmian, do 
których doszło?

Przedmiotem rozważań są ogrody towarzyszące dawnemu założeniu Schroniska dla 
osieroconych i zaniedbanych chłopców fundacji ks. Aleksandra Lubomirskiego przy 
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ul. Rakowickiej 27 w Krakowie1. Ten obiekt użyteczności publicznej został zrealizowany 
w latach 1891-1893 według wyłonionego drogą konkursu (1887-1888) projektu Tadeusza 
Stryjeńskiego i Władysława Ekielskiego. Zespół stanowiący obecnie siedzibę Uniwersy-
tetu Ekonomicznego jest prawnie chroniony przez wpis do rejestru zabytków nr A-103 
z 18 września 1961 r. oraz 26 lutego 1997 r. Obiekt przechodził różne zmiany, podle-
gał przekształceniom, a to niosło określone zagrożenia. Nastąpiła tu zmiana własności, 
właściciela i użytkowników. To spowodowało potrzebę dostosowania obiektu do nowej 
funkcji, która również ewoluuje, a to z kolei powoduje dalsze przekształcenia. Zaszła też 
zmiana kontekstu krajobrazowego i urbanistycznego oraz zatarcie historycznych powiązań 
zewnętrznych.

Ogrody towarzyszące różnym obiektom użyteczności publicznej podporządkowane są 
ich funkcji. Zakładane m.in. przy: bankach, uniwersytetach, szkołach, szpitalach, domach 
opieki i wielu innych. W Krakowie w 2 połowie XIX w. nastąpił duży rozwój działalno-
ści dobroczynnej, co przejawiało się m.in. powstawaniem fundacji czy schronisk2. Zwy-
kle przynajmniej część ogrodu towarzysząca zespołom była reprezentacyjna, stanowiła 
oprawę dla architektury. Widoczne to było w wielu XIX-wiecznych budynkach projekto-
wanych w nurtach historyzmu i eklektyzmu. Stanowią one do dzisiaj niezbywalną część 
przestrzeni miejskiej. W okresie, gdy je zakładano, wyróżniały się w krajobrazie, często 
z uwagi na monumentalną formę architektury identyfikowały miejsce, np. Dom Ubogich 
Fundacji im. Helclów. Obiekty te, również i dzisiaj, decydują o jakości przestrzeni pu-
blicznych. Wiele z nich zmieniło swoją funkcję, co zwykle związane było z przebudowami 
lub rozbudowami. Nie zawsze dbano o ogrody, zagrożone przekształceniami i zabudową, 
zaniedbane, przestawały być integralną częścią założenia. Niepielęgnowana roślinność tra-
ciła swe walory estetyczne, stawała się zbiorem przypadkowych roślin, zacierał się układ 
kompozycyjny, a obiekt przestawał odgrywać rolę dominanty w przestrzeni publicznej. 
Podobnie przedstawia się sytuacja Schroniska przy ul. Rakowickiej 27.

2. Stan badań

Schronisko dla osieroconych i zaniedbanych chłopców fundacji ks. Lubomirskiego przy 
ul. Rakowickiej w Krakowie ma udokumentowany stan projektowy, gdyż obiekt był przed-
miotem konkursu3. Skromniejsze są archiwalia późniejsze, z czasów jego funkcjonowania 
jako schroniska. Dobrze udokumentowana jest współczesna historia, kiedy zespół stał się 
siedzibą Wyższej Szkoły Ekonomicznej, obecnie Uniwersytetu Ekonomicznego. Wśród 

1 W artykule wykorzystano pracę A. Zachariasz, Projekt zieleni – koncepcja zagospodarowania tere-
nu, nawiązująca do założeń ogrodowych z lat 90. XIX wieku przed budynkiem głównym Uniwersytetu 
Ekonomicznego przy ul. Rakowickiej 27 wraz z uproszczonym studium historycznym, wykonaną na 
zlecenie Uniwersytetu Ekonomicznego (UE), 2014, Archiwum UE w Krakowie, Sekcja Administro-
wania Nieruchomościami (dalej: Archiwum UE).

2 Wtedy powstał też park dr. Henryka Jordana.
3 R. Meus, Schronisko dla chłopców fundacji im. Ks. Lubomirskiego w Krakowie, „Czasopismo Tech-

niczne” (lwowskie), r. 6, 1888, s. 200-203; Schronisko dla chłopców fundacji ks. Al. Lubomirskiego 
w Krakowie, „Czasopismo Towarzystwa Technicznego Krakowskiego”, nr 22, 1893, s. 263-264; 
T. Śledzikowski, Założenie ogrodowe Uniwersytetu Ekonomicznego przy ul. Rakowickiej 27 w Kra-
kowie. Historia, wykonano na zlec. UE, Kraków 2009, Archiwum UE.
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ważniejszych materiałów publikowanych dotyczących obiektu są prace Jacka Purchli (1983, 
1993, 2006)4, który zebrał bogaty materiał źródłowy. O obiekcie pisał też Lechosław Lameń-
ski5. Schronisko wzmiankowane jest w wielu opracowaniach dotyczących Krakowa6. Wśród 
dokumentacji niepublikowanych ważna jest praca Tadeusza Śledzikowskiego (2009)7, 
w której omówiono przekształcenia obiektu i zmiany zachodzące w użytkowaniu zieleni, 
oraz inwentaryzacja zieleni (2009)8. W artykule wykorzystano też dokumentacje dotyczące 
rewaloryzacji zieleni, przygotowane dla fragmentu terenu (2012) i przedpola (2014)9.

3. Historia i przekształcenia obiektu

Zespół zrealizowano w latach 1891-1893 według pracy wyłonionej drogą konkursu (1887-
1888). Rozważano dwa miejsca lokalizacji schroniska fundacji ks. A. Lubomirskiego. Wybór 
nie nastręczył trudności, a fakt odnotowano w prasie: „Właściwie tylko dwa miejsca do wyboru 
przedstawiono, tj. jedno na Kazimierzu pomiędzy cmentarzem żydowskim i wałem kolei Ka-
rola Ludwika i drugie obok ulicy Rakowickiej, na prawo tuż za rogatką, gdzie obecnie jest wał 
fortyfikacyjny. Otóż to drugie miejsce, własność wojskowa, zasługiwało pod każdem wzglę-
dem na pierwszeństwo, grunta odnośne są bowiem położone wysoko, mają wyborną wodę, 
budynek z frontem ku ulicy Rakowieckiej będzie miał słońce wschodnie i zachodnie, może 
mieć obszerny ogród z wolnością rozszerzenia ku Olszy, a wobec tego że wał fortyfikacyjny 
wzniesiony będzie obecnie za cmentarzem krakowskim i że rogatka także będzie przesunięta 
dalej, miejsce powyższe znajdzie się w tym obrębie, w którym budowanie nie będzie skrępo-
wane żadnem rewersem fortyfikacyjnym…”10. Nagrodzony w konkursie projekt architektów 
Tadeusza Stryjeńskiego i Władysława Ekielskiego opublikowano w 1888 r.11

Uroczyste otwarcie schroniska nastąpiło 4 listopada 1893 r. Powstała monumentalna bu-
dowla o cechach neorenesansowych (il. 5). W projekcie wykorzystano charakterystyczną 

4 J. Purchla, Schronisko fundacji ks. Al. Lubomirskiego przy ul. Rakowickiej w Krakowie, „Folia Hi-
storiae Atrium”, t. 19, 1983, s. 135-152; J. Purchla, Fundacja księcia Aleksandra Lubomirskiego. 
W 100 lecie gmachu Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1993 – tam również obszerna 
bibliografia; J. Purchla, Kampus Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006.

5 L. Lameński, Tadeusz Stryjeński i konkurs na projekt schroniska osieroconych i zaniedbanych chłop-
ców z Fundacji Ks. Aleksandra Lubomirskiego w Krakowie w 1887 roku. Przyczynek do działal ności 
konkursowej architekta, „Roczniki Humanistyczne”, t. LV, z. 4, 2007, s. 7-32.

6 M.in. Encyklopedia Krakowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Kraków 2000, s. 889; 
J. Bieniarzówna, J.M. Małecki, Dzieje Krakowa. Kraków w latach 1796-1918, Wydawnictwo Li-
terackie, Kraków 1979, s. 325; J. Purchla, Matecznik polski. Pozaekonomiczne czynniki rozwoju 
Krakowa w okresie autonomii galicyjskiej, Kraków 1992, s. 73-93; czy np. K. Jakubowski, Kraków 
na starych widokówkach, Agora, Warszawa 2011, s. 206-207.

7 T. Śledzikowski, Założenie ogrodowe Uniwersytetu Ekonomicznego…, op. cit.
8 J. Grabczak-Jarosz, E. Zborowska-Bemer, M. Mikulik, Inwentaryzacja zieleni z oceną stanu zdro-

wotnego drzew wraz z wytycznymi do dalszych prac projektowych, Kraków 2009, Archiwum UE.
9 A. Zachariasz, K. Szar, J. Szar, Projekt zagospodarowania zieleni za budynkiem głównym Uniwer-

sytetu Ekonomicznego oraz pomiędzy budynkiem Księżówki a Pawilonem D, Kraków 2012, oraz 
A. Zachariasz, Projekt zieleni…, op. cit., wyk. na zlecenie Uniwersytetu Ekonomicznego Archi-
wum UE.

10 Schronisko im. Ks Lubomirskiego, „Gazeta Narodowa”, nr 239, 1889, s. 2.
11 Plan także w Archiwum Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie.
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kompozycję francuskiego założenia entre cour et jardin, czyli „między dziedzińcem a ogro-
dem”12. Zestawiono ją z układem budowli podłużnej, z ryzalitem głównym nakrytym kopułą, 
oraz bocznymi ryzalitami nawiązującymi do budowli projektowanych przez niemieckiego 
architekta Gotfrieda Sempera, którego uczniem był Stryjeński. Budynek główny dobrze wpi-
sywał się w nurt dominującego w Krakowie historyzmu, w którym często nawiązywano do 
form neorenesansowych. Purchla pisze o eklektycznym zastosowaniu motywów renesansu 
wawelskiego i dążeniach do wypracowania stylu narodowego13.

Uzupełnieniem takich historyzujących budowli były regularne ogrody. Wykorzystywano 
w nich historyczne wzorce rozplanowania ogrodów i układów parterów. Projektanci posłu-
giwali się ornamentyką ogrodów włoskich, francuskich czy angielskich. Był to okres styli-
stycznej różnorodności oraz świadomego wykorzystywania kontrastu pomiędzy ogrodami 
geometrycznymi i swobodnymi. Partery dywanowe oraz fontanny czy baseny stanowiły ważny 
element kompozycji14. Tak było i tutaj, przy ul. Rakowickiej 27, w zrealizowanym projekcie.

Materiały archiwalne pokazują dwie odmienne kompozycyjnie wersje projektowe. 
Perspektywa i plan pochodzą z lat 1887 i 1888, kolejny plan z 1896 r. W planie zespołu 
z 1888 r. widoczny jest układ geometryczny (il. 1). Budynek główny, usytuowany frontem 
do dzisiejszej ul. Rakowskiej, został połączony galeriami z dwoma parterowymi budynka-
mi bocznymi. Zaprojektowano go w oddaleniu od ulicy o ok. 60 m. Zlokalizowane w linii 
ogrodzenia jednopiętrowe kordegardy, flankujące dziedziniec, przeznaczono dla ogrodnika 
i odźwiernego (stróża). W ten sposób ukształtowano dziedziniec honorowy. W szerokości 
ryzalitu budynku głównego schroniska na osi znalazł się okazały plac z dużą fontanną, rów-
nież na osi bramy głównej. Plac ramowały z obydwu stron aleje (dwa szpalery po 6 drzew), 
tworzące ramę dla tego wnętrza (być może są to zachowane obecnie częściowo pojedyncze 
szpalery głogów). Przed nimi wzdłuż ogrodzenia zaplanowano dwa podłużne kwaterowe 
partery z czterodzielnym układem, w środku którego wydzielono kolistą kwaterę z drzewem 
lub formę strzyżoną zamykającą oś ścieżki ramującej plac. Pomiędzy parterowymi obiektami 
a budynkiem głównym umieszczono kwadratowe partery o diagonalnym podziale ścieżek 
(parami po dwie od strony dziedzińca i ogrodu). Całość reprezentacyjno-ogrodowego oto-
czenia o kompozycji formalnej, historyzującej dobrze uzupełniała architekturę. Regularna 
część przedpola wzdłuż granic bocznych dopełniona była długimi prostokątnymi rabatami 
ogrodów użytkowych (sady i warzywniki), które znalazły się również za budynkiem, podzie-
lone równoległymi do osi układu szpalerami drzew owocowych. Wyrazisty element kom-
pozycji stanowił zlokalizowany na osi budynku głównego od ogrodu rozległy dziedziniec, 
okolony aleją, która stanowi ważną klamrę kontynuującą układ alej z przedpola.

Perspektywa z 1887 r. pokazuje układ schroniska15, w którym wykorzystano kompozy-
cję geometryczną i swobodną (il. 2). Rozplanowanie przed budynkiem głównym i za nim 

12 J. Purchla, Fundacja księcia…, op. cit., passim; M. Fabiański, J. Purchla, Przewodnik po architektu-
rze Krakowa, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2000, s. 271; M. Rożek, Przewodnik po zabytkach 
Krakowa, Kraków 2010, s. 446.

13 Kopuła przekrywająca ryzalit główny zawierała formy zaczerpnięte z Kaplicy Zygmuntowskiej, 
a trójdzielne okna trzeciego piętra naśladowały okna renesansowe Zamku na Wawelu, por. J. Purchla, 
Fundacja księcia…, op. cit., s. 21.

14 A. Zachariasz, Zieleń jako współczesny czynnik miastotwórczy ze szczególnym uwzględnieniem roli 
parków publicznych, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2006, passim.

15 Projekt konkursowy schroniska, Concurrenz-Entwurf fur die Baulichekeiten eines Knabenasyls in 
Krakau, Wiener Buten-Album, Tadeusz Stryjeński, Władysław Ekielski 1887, za: Beilage zur Wie-
ner Bauindustrie Zeitung 1887.
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jest geometryczne w odniesieniu do osi całego zespołu. Do tylnej elewacji przylega dzie-
dziniec ramowany trzema szpalerami drzew z każdej strony (zewnętrzny szpaler drzew 
sadzony w linii szerokości elewacji budynku głównego). Przed budynkiem zaprojektowa-
no otoczoną trawnikiem fontannę na osi bramy głównej i osi ryzalitu budynku głównego. 
Kordegardy częściowo przesłaniają front budynku głównego (zostały ostatecznie zrealizo-
wane tak jak w poprzedniej koncepcji – przesunięto je na boki, tak by odsłonić elewację 
frontową, co przyczyniło się do monumentalizacji dziedzińca). Odmienne kompozycyjnie 
fragmenty to znajdujące się przed budynkiem dwa skrajne fragmenty, oddzielone trze-
ma rzędami drzew i ogrodzeniem od dziedzińca. Zostały one ukształtowane swobodnie, 
o łagodnie prowadzonych ścieżkach z szerokimi łukami16, z malowniczo posadzonymi 
grupami krzewów, akcentowanych wysokimi drzewami o pokroju topoli włoskiej. W pro-
jekcie tym budynek główny połączony jest parterowymi przewiązkami z dwoma partero-
wymi pawilonami z obydwu stron. Przy kordegardach od strony ul. Rakowickiej widoczne 
ogrodzone placyki, dostępne od ulicy. Trawniki przed bramą główną, po obydwu stronach 
usytuowanego na osi symetrii budynku wejścia, są znacznie większe niż w późniejszej 
realizacji, mają kształt prostokąta, bliższego kształtem do kwadratu. Zagospodarowanie 
przedpola w niczym nie zakłóca możliwości oglądania elewacji frontowej schroniska z ul. 
Rakowickiej i dziedzińca (il. 4). W żadnym z projektów nie wprowadzono wysokiej roślin-
ności zasłaniającej elewację.

W „Tygodniku Ilustrowanym”, który ukazał się w 1896 r., czyli trzy lata po otwarciu 
schroniska, Stanisław Ponikła napisał: „Gospodarstwem ogrodowem zajmuje się ogrodnik 
zakładowy (…). Zakład mieści się na ul. Rakowickiej i zajmuje 6 hektarów. Budynki grupują 
się wokół obszernego podwórza, ozdobionego gazonami, klombami i otoczonego sztacheta-
mi żelaznemi. (…) Poza gmachem głównym leży obszerny plac zabaw dla chłopców, a dalej 
rozciąga się ogród, przeważnie warzywny”17. Plan sytuacyjny z 1896 r. pokazuje zrealizowa-
ną koncepcję (il. 3). Przed budynkiem głównym, w obrębie dziedzińca ramowanego korde-
gardami, zaproponowano układ symetryczny. Na osi budynku i wejścia na kolistym gazonie 
podjazdu powstał parter dywanowy o niezbyt skomplikowanym układzie (obecnie rośnie 
tam okazały dąb czerwony). Dopełniają go dwie prostokątne kwatery (w których jeden z bo-
ków każdej kwatery częściowo wypełniony jest owalem podjazdu). Symetrycznie względem 
nich zlokalizowano dwa owalne trawniki na osi przewiązek. Na obrzeżu wprowadzono układ 
swobodny, który pozostaje pod wpływem tzw. dekoracyjnego ogrodnictwa o inżynierskich, 
nakreślonych od cyrkla swobodnych formach. Styl ten elegancki, później pogardliwie okre-
ślany preclowym, przez Janusza Bogdanowskiego nazwany kaligraficznym18. Wyróżniał się 
w 2 połowie XIX i na początku XX w., charakterystyczny dla wielu ówczesnych założeń, 
m.in. dla krakowskiego parku Jordana19. Swobodnie, miękko, w meandrującym układzie po-
prowadzono ścieżki. Na planie poza układem kwater, parterem na osi i trzema szpalerami 
drzew ramujących dziedziniec za budynkiem nie pokazano rozplanowania elementów ro-
ślinnych. Mapa twierdzy z 1908 r. pokazuje, że teren graniczył z wałem fortecznym i naroż-
nikiem z bastionem Lubicz.

16 W typie kaligraficznym, patrz opis planu z 1896 r.
17 S. Ponikło, Schronisko Fundacji ks. Aleksandra Lubomirskiego w Krakowie, „Tygodnik Ilustrowa-

ny”, nr 13, 1896, s. 247-248.
18 J. Bogdanowski, Polskie ogrody ozdobne, Warszawa 2000, passim.
19 K. Zaremba (wystawa 1987), B. Malecki (park dla dzieci 1888).
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Porównanie planów pokazuje też, jak zmniejszyła się powierzchnia zespołu na skutek 
okrojenia terenu od strony północno-zachodniej, od ulicy Lubomirskiego. Przekształcenia 
związane z komunikacją to jedno z zagrożeń, które powoduje niekorzystną zmianę kom-
pozycji. Fotografie z końca XIX i początku XX w., pokazują na przedpolu młode drzewa 
iglaste i liściaste oraz krzewy ozdobne, ale układ nie wyróżnia się finezją i starannym utrzy-
maniem. Archiwalia dokumentują natomiast doskonałe funkcjonowanie ogrodu użytkowego, 
który stanowił ważny element działalności schroniska. W 1899 r. było tam 120 chłopców, 
do I wojny zwiększono liczbę wychowanków do 160. W 1911 r. prowadzenie schroniska 
powierzono salezjanom, zabiegającym o to od początku istnienia obiektu. W 1914 r. zespół 
przekształcono w szpital dla zakaźnie chorych. Zmarło tam po 1915 r. setki jeńców. Obiekty 
uległy w tym czasie dewastacji. W 1918 r. schronisko przeznaczono na szpital wojskowy, 
a następnie oddano je na potrzeby odrodzonej administracji polskiej, co było spowodowane 
reprezentacyjnym charakterem obiektu. Jesienią 1925 r. salezjanie ponownie otworzyli tu 
zakład wychowawczy dla chłopców. Działała tam m.in. od 1928 r. trzyletnia szkoła prze-
mysłowa z dwoma wydziałami: szewskim i ogrodniczym. W 1931 r. otwarto tu Publiczną 
Szkolę Dokształcającą Zawodową dla Ogrodników20. Kłopoty finansowe, z którymi borykała 
się fundacja, powodowały, że utrzymanie i pielęgnacja ogrodu ozdobnego nie były zadaniem 
pierwszoplanowym. Fotografie z lat 20. XX w. pokazują fragmenty dziedzińca obsadzone 
krzewami, prawdopodobnie ozdobnymi.

Początek upadku fundacji następuje, gdy założenie przejęła w 1939 r. armia niemiecka. 
Po wojnie obiekt użytkowany był przez żołnierzy repatriantów, pełnił też funkcję szpitala 
wojskowego. Na krótko od wiosny 1946 r. przywrócono fundację. W 1950 r. budynek głów-
ny oddano jako dom akademicki krakowskiej Akademii Medycznej. W 1952 r. fundację roz-
wiązano, a założenie z obiektami przekazano Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie. 
W latach 1952-1954 przeprowadzono remont, a w 1969 r. rozbudowę (wyburzono wówczas 
jedną z oficyn). Okres powojenny przyniósł zmianę funkcji budynków i wtórne, nieodwra-
calne podziały terenu, które zniekształciły klarowną pierwotną kompozycję przestrzenną 
układu. Powstały nowe obiekty konkurujące z gmachem schroniska, m.in. nowe pawilony 
dydaktyczno-sportowe projektu R. Loeglera (1999) oraz w najbliższym sąsiedztwie – budy-
nek NOT (słynny tzw. szkieletor). Teren okrojono też z zewnątrz, co było skutkiem zmian 
komunikacyjnych wokół, m.in. przebudowy ul. A. Lubomirskiego. Nadal jednak jest czy-
telny klarowny układ kompozycyjny przedpola, podkreślony monumentalną bryłą schroni-
ska, i dziedziniec za budynkiem, choć obecnie wysoka roślinność przesłania monumentalną 
sylwetę. Zieleń, która jest na terenie, pochodzi z różnych okresów i często układ ten jest 
dość przypadkowy, co pokazuje inwentaryzacja terenu. Dominantą roślinną przedpola jest 
usytuowany na osi budynku głównego dąb czerwony (Quercus rubra). Rośnie na kolistym 
gazonie podjazdu. Nazwany „Stefan”, został posadzony w październiku 1957 r., w 5. rocz-
nicę działalności uczelni pod obecnym adresem, przez prof. Stefana Bollanda, rektora w la-
tach 1955-1962. „Jest niemym świadkiem historii Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Akademii 
Ekonomicznej i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Uhonorowany niniejszą tablicą 
w jubileuszu 85-lecia uczelni ku pamięci potomnych, Kraków 2010 rok” – głosi napis na 
tablicy. Postument i tablicę zaprojektował i wykonał prof. Stefan Dousa.

20 T. Śledzikowski, Założenie ogrodowe…, op. cit., s. 6-8; Encyklopedia Krakowa, op. cit., s. 889; 
Dzieje Krakowa. Kraków w latach 1918-39, t. 4, red. J. Bieniarzówna, J. Małecki, Wydawnictwo 
Literackie, Kraków 1997, s. 274.
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Teren jest sukcesywnie odnawiany. W latach 1996-2009 uzyskano dofinansowanie z fun-
duszy SKOZK (Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa). Odnowiono komplekso-
wo, w kilku etapach, gmach główny i historyczne budynki – Stróżówkę, Księżówkę i domek 
ogrodnika. Zagospodarowano też dziedziniec przed gmachem głównym (bez roślinności) 
i poddano konserwacji bramę wjazdową.

4. O zagrożeniach historycznych ogrodów towarzyszących  
obiektom użyteczności publicznej

W myśl zasad Karty Florenckiej21 w skład kompozycji historycznego ogrodu wchodzą: 
plan i topografia ogrodu; roślinność (gatunki, proporcje, wysokość, pokroje drzew, kolorystyka 
w różnych porach roku); strukturalne i dekoracyjne elementy ogrodu; woda stała i płynąca. 
Polityka kształtowania różnego rodzaju terenów zieleni wymaga opracowania standardów, 
m.in. urządzania, utrzymania i pielęgnacji – w zależności od potrzeb, preferencji i specyfiki. 
Ogrody zabytkowe znajdują się w grupie o najwyższych wymaganiach jako obiekty specyficz-
ne, o ograniczonych sposobach użytkowania, wymagające odpowiedniego składu gatunkowe-
go i form roślinności. Standardy uzależnione są też od rangi obiektu – lokalnej, krajowej czy 
światowej, także jego unikatowości i reprezentatywności. Dla użytkowników zaś ważne jest, 
by miejsca te były dobrze utrzymane, przyjazne i spokojne, czyste i bezpieczne. Utrzymanie 
i pielęgnacja historycznego ogrodu to działania wymagające konsekwentnych wieloletnich sta-
rań, a skutki polityki zaniechania dają o sobie znać od wielu lat. W projektach rewaloryzacji 
zabytkowych ogrodów oraz ich utrzymaniu najczęściej pojawiają się następujące problemy:
• Brak ochrony prawnej – brak wpisu do rejestru i odpowiednich zapisów w miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego (w których powinien być określony dopuszczal-
ny zakres funkcji i ochrona powiązań krajobrazowych), co nie daje gwarancji przetrwania.

• Wieloletnie zaniedbania, które powodują wypadanie najwrażliwszych odmian, zniszcze-
nie parterów, rabat i piętra pośredniego oraz niekontrolowaną sukcesję naturalną i zagęsz-
czenie roślin. Niewłaściwa pielęgnacja.

• Złe planowanie oraz pochopne i przypadkowe decyzje, które skutkują potem m.in. ro-
ślinami posadzonymi przypadkowo, np. zbyt blisko elewacji, czy choinkami w okresie 
bożonarodzeniowym lub niewielkimi formami zimozielonymi, które z czasem stają się 
pokaźnymi drzewami.

• Zacieranie kompozycji – sytuacje, gdy wskutek braku pielęgnacji następuje zarastanie 
widoków na obiekty czy panoramy. Potem często powstaje problem przy wycince i od-
słonięciu, co objawia się konfliktem pomiędzy obrońcami przyrody a konserwatorami.

• Przekraczanie chłonności krajobrazu przez niewłaściwe inwestowanie, powodujące 
sprzeczności pomiędzy tożsamością miejsca a „obcym” zainwestowaniem i przeinwe-
stowaniem. Złe projektowanie, stosowanie niestosownych detali i elementów. Zlecanie 
projektów różnym zespołom i brak ich koordynacji. Wprowadzanie do ogrodu nowych 
destrukcyjnych funkcji. Odchodzenie od tradycji historycznych – zaniedbania w zakresie 
historycznego wyposażenia, także w układach i formach roślinnych, powodujące utratę 
zabytkowego charakteru i zniszczenia.

21 Karta Florencka – dotycząca ogrodów zabytkowych, uchwalona na konferencji w Wenecji 21 maja 
1981 r. przez ICOMOS – IFLA.
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• Wandalizm i brak wrażliwości użytkowników, np. niszczenie wyposażenia, wykorzysty-
wanie terenu parku niezgodnie z przeznaczeniem, wycinanie, niszczenie i kradzież roślin, 
wysypywanie śmieci22. Niekorzystne modyfikacje wprowadzane przez użytkowników.
To zaledwie kilka przykładów zagrożeń. Jest ich znacznie więcej, a tworzywo roślinne, 

w cyklu przyrodniczym doświadczające wielu przemian, bez pielęgnacji może wymykać się 
spod kontroli, niszczeć i ostatecznie dawać efekty zupełnie inne niż zamierzał projektant.

5. Inwentaryzacja zieleni

Teren nieruchomości Uniwersytetu Ekonomicznego, zgodnie z legendą dla mapy zbio-
rowisk roślinnych, reprezentuje zieleń urządzoną (poz. 55 zieleńce, skwery i zieleń przy-
uliczna, ogródki jordanowskie)23. Opisano je jako tereny ważne, obecnie często zagospo-
darowywane, zabudowywane czy przekształcane, np. na parkingi. W przypadku otoczenia 
UE taka sytuacja nie występuje. W czasie gdy zakładano tu schronisko, obszar opisywano 
jako wyposażony w dobrą wodę i usytuowany przy wale fortecznym. Uprawy ogrodnicze 
za budynkiem były też ważnym elementem zajęć z młodzieżą, stanowiły jeden z elementów 
utrzymania schroniska. Dzisiaj dawny ogród użytkowy za budynkiem zajęły nowe obiekty, 
a pierwotna geometryczna kompozycja już wcześniej została zatarta.

Bardzo istotny dla postrzegania schroniska był i jest zewnętrzny dziedziniec. Obecna 
postać zieleni na przedpolu UE stanowi efekt dosadzeń z różnych czasów. Zatarta zo-
stała pierwotna idea projektowa, polegająca na stworzeniu reprezentacyjnego dziedzińca 
i odsłonięciu budynku głównego z podkreśleniem jego bryły alejkami drzew ramujących 
i akcentem przed wejściem w postaci fontanny lub parteru dywanowego (różnie w każ-
dej koncepcji). Pozostałością historycznego układu rozplanowania terenu jest kolisty duży 
trawnik na osi oraz boczne kwatery przyległe do niego. Jednak pamiątkowy dąb czerwony, 
drzewo okazałe dorastające do 25 m, zasłania centralną część elewacji z kopułą. Ponadto 
dziedziniec, ujęty ramionami pojedynczego szpaleru głogów, ma z uwagi na dużą ilość 
przypadkowych dosadzeń zatarty układ. Do najstarszych rosnących tu drzew należą: je-
sion wyniosły między Księżówką a budynkiem głównym, który stanowi prawdopodobnie 
początek jednej z linii szpalerów jesionowych, na kształt podkowy okalających niegdyś 
dziedziniec za budynkiem, oraz klony po obydwu stronach bramy głównej24. Ich wiek 
określono na ponad 120 lat, co wydaje się prawdopodobne, zważywszy, że na fotografii 
z 1893 r. widoczne są młode egzemplarze w miejscach obecnie rosnących drzew. Biorąc 
pod uwagę rozmiary, podobnie należy datować tulipanowiec oraz orzechy: czarny i szary, 
rosnące na północ od głównej osi założenia.

Spośród młodszych drzew na terenie obiektu występuje kilka egzemplarzy klonu, jesion, 
a także posadzone z zachowaniem symetrycznego układu zieleni magnolie oraz surmie bi-
gnoniowe. Są to nasadzenia wtórne. Według inwentaryzacji z 2009 r. klony pochodzą z lat 
40. i 50. XX w. Kilka z drzew przewidziano do warunkowego usunięcia z uwagi na praw-

22 A. Zachariasz, Zabytkowe ogrody – problemy rewaloryzacji, utrzymania i zarządzania w świetle 
zaleceń Karty Florenckiej, „Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG”, nr 10, 2008, s. 150-161.

23 Atlas roślinności rzeczywistej Krakowa, UM Krakowa, red. nauk. E. Dubiel, J. Szwagrzyk, Kraków 
2008, passim.

24 J. Grabczak-Jarosz, E. Zborowska-Bemer, M. Mikulik, Inwentaryzacja zieleni…, op. cit.
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dopodobne uszkodzenia systemów korzeniowych, powstałe w wyniku robót drogowych25. 
Szpaler głogów rosnących wzdłuż północnej krawędzi dziedzińca jest jeszcze dzisiaj niemal 
kompletny, usunięto w ubiegłych latach tylko jeden zamierający egzemplarz. Po przeciwnej 
stronie pozostały tylko dwa stare osobniki, pozostałe już zastąpiono nowymi drzewami. Na-
leży się spodziewać, że stan zdrowotny pozostałych jeszcze przy życiu egzemplarzy będzie 
się pogarszał, co doprowadzi do stopniowego wypadania tych drzew. Zaproponowano zatem 
usunięcie wszystkich starych głogów, dzięki czemu będzie można, zastępując je nowymi 
nasadzeniami, zachować jednolitą strukturę wiekową tych szpalerów.

Dzisiaj wysokie drzewa i krzewy, również zimozielone (m.in. świerk kłujący, żywot-
nik zachodni w formie kolumnowej i kulistej, cyprysik Lawsona i groszkowy, cis pospoli-
ty i jałowce), częściowo, ale dość skutecznie, przesłoniły zabytkowy budynek, czego  nie 
było w  zamyśle autorów projektu. Stan zdrowotny tych, pochodzących z lat 70.-80. XX w., 
wtórnych nasadzeń nie budzi zastrzeżeń, jednak są to drzewa zupełnie przypadkowe i nie 
korespondujące z zabytkowym charakterem obiektu.

6. Stan istniejący i użytkowanie terenu

Najbardziej reprezentacyjna część dawnego założenia schroniska fundacji Księcia Lubo-
mirskiego to przedpole – dziedziniec. W zakresie układu komunikacyjnego teren dawnego 
dziedzińca przedniego odnowiono dzięki funduszom SKOZK, jednak działaniami tymi nie 
objęto zieleni. Roślinność przedpola UE w obecnym stanie zdecydowanie wymaga rewalo-
ryzacji, tak by stanowiła odpowiednią oprawę dla monumentalnego neorenesansowego gma-
chu. Zachował się historyczny układ centralnej części przedpola w liniach ryzalitu budynku, 
części boczne zostały bezpowrotnie przekształcone. Historyczna brama dzisiaj jest wejściem 
pieszym. Wjazd na teren kampusu odbywa się od strony północno-zachodniej, za dawnym 
domkiem ogrodnika.

Wykonano nawierzchnie z kostki betonowej w stonowanych jasnobrązowych i rudych 
kolorach26. Nawierzchnię ścieżek bocznych wykonano z szarej kostki betonowej ze zdobie-
niem z czerwonej, wprowadzono też placyki pod ławki. Obrys koła w kwaterach bocznych 
wydzielony jest niskim ogrodzeniem w postaci słupków żeliwnych z taśmą (charakterystycz-
ne m.in. dla krakowskich Plant). Na przedpolu są też inne elementy małej architektury: lam-
py niskie i wysokie, oświetlenie elewacji na słupach, ławki i kosze (te są niejednolite) oraz 
nieczynna studnia z ręczną pompą. Na terenie występują też: tablica ogłoszeniowa przed 
dawną stróżówką, a obecnie Biurem Programów Zagranicznych UE, słup ogłoszeniowy 
i ławki nietypowe w sąsiedztwie Księżówki. Pamiątkowy postument z tablicą upamiętniają-
cą posadzenie dębu ustawiono na gazonie przed głównym wejściem do gmachu głównego. 
Na terenie znajdują się też elementy techniczne, studzienki czy malowana na czarno rura 
na dużej kwaterze południowej. Ogrodzenie od ul. Rakowickiej jest ażurowe z metalowymi 

25 Wymienione drzewa były w przeszłości pielęgnowane, jednak nie ustrzeżono się błędów przy wy-
konywaniu tych prac. W kilku przypadkach doprowadziły one do znacznego skrócenia koron, które 
są obecnie wysoko osadzone, co niekorzystnie wpływa na statykę tych drzew. Cięcia wykonywano 
często z pozostawieniem tzw. tylców.

26 Przed wejściem do obiektu znajduje się fragment nawierzchni z płyt granitowych w kolorze jasno-
szarym, w którym pojawia się wzór w postaci kwadratów z ciemnych płyt granitowych z jasnym 
szarym środkiem.
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przęsłami na ceglanej podmurówce, a od ul. Lubomirskiego mur pełny, częściowo tynkowa-
ny ze słupami ceglanymi z wnękami, których łuki też wykonano z cegieł.

7. Wytyczne konserwatorskie i projekt gospodarki zielenią

Dawne schronisko fundacji ks. Lubomirskiego to obiekt cenny w skali miasta i regio-
nu oraz ważny dla tożsamości i krajobrazu Krakowa. Sylweta budynku głównego, okazała, 
zwieńczona kopułą, zakończoną latarnią, której hełm stylizowany jest na mitrę książęcą, na 
stałe wpisała się w pejzaż miasta. Zasady przyjęte w założeniach projektowych dla kom-
pozycji typu entre cour et jardin, czyli „między dziedzińcem a ogrodem”, wymagają okre-
ślonego sposobu zagospodarowania. Reprezentacyjna bryła powinna dominować w części 
z dziedzińca, przedpola. Konieczna jest tu rewaloryzacja zieleni i następnie odpowiedni stan-
dard jej utrzymania, co poprawi jakość krajobrazu i przyczyni się do wzrostu atrakcyjności 
miejsca. Proponuje się:
• uczytelnienie układu dziedzińca w celu lepszego wyeksponowania bryły dawnego 

schroniska,
• uczytelnienie kompozycji, zwłaszcza kwater bocznych, przez usunięcie egzemplarzy 

o osłabionej żywotności, stwarzających zagrożenia, i ahistorycznych, przesłaniających 
elewację budynku głównego,

• przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych starodrzewia, ze szczególnym zwróceniem uwagi 
na drzewa o charakterze pomnikowym (m.in. usuwanie posuszu, korekty koron),

• stosowanie odpowiedniego doboru roślin; należy stosować odmiany roślin: drzew, 
krzewów, bylin i roślin jednorocznych, które wykorzystywano w ogrodach historyzujących, 
w okresie kiedy powstał obiekt.
Kwatery objęte projektem uległy wcześniej przekształceniu, wynikającemu z użytkowa-

nia terenu i obiektów. Mają też zrealizowane obrysy, wynikające z komunikacji i obecnego 
zainwestowania terenu. Ma to wpływ na działania projektowe. Podjęto próbę scalenia układu 
i wprowadzenia zarówno kompozycji, jak i form oraz doboru roślinności, nawiązujących do 
realizacji z epoki i występujących przy tego rodzaju historyzujących obiektach.

Drzewa i krzewy rosnące przed zabytkowym budynkiem obecnego Uniwersytetu Eko-
nomicznego są w większości zbiorem dość przypadkowym, w dużej mierze ahistorycznym. 
Ich układ kompozycyjny ma obniżone walory dekoracyjne. Przesłaniają elewację zabytko-
wego budynku. W celu odtworzenia historycznej kompozycji część drzew przeznaczono do 
usunięcia w oparciu o szczegółową inwentaryzację i analizy: stanu zdrowotności, żywotno-
ści, walorów estetycznych i kompozycyjnych. Zaproponowano wycinkę drzew na bocznych 
w stosunku do gazonu kwaterach. Są to w głównej mierze przypadkowo sadzone drzewa 
i krzewy z lat 70.-80. XX w. Wysokie drzewa i krzewy, również zimozielone, dość skutecznie 
przesłoniły zabytkowy budynek. Do usunięcia przeznaczono też szpaler głogów rosnących 
wzdłuż północnej krawędzi dziedzińca27. Zaproponowano usunięcie wszystkich starych gło-
gów, dzięki czemu można zastąpić je nowymi nasadzeniami, aby zachować jednolitą struk-
turę wiekową szpalerów. Bukszpany przed wejściem zaproponowano do przesadzenia na 
boczny skwer i pod mur od strony ul. Lubomirskiego.

27 Dokumentacja fotograficzna z archiwum UE pokazuje nienajlepszy stan drzew, z których jedno 
w czasie gwałtownych wiatrów miało złamane konary.
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8. Projekt zieleni

Na zagospodarowanie terenu ważny wpływ mają: istniejący obrys, powtarzający układ histo-
ryczny, zainwestowanie, w tym także podziemna infrastruktura. Celem, jaki starano się osiągnąć 
w projekcie, było uczytelnienie historycznej kompozycji przez oczyszczenie z ahistorycznej ro-
ślinności, scalenie kompozycji przedpola, odsłonięcie elewacji monumentalnego historyzujące-
go, neorenesansowego budynku oraz wprowadzenie układu roślinności inspirowanego rozwiąza-
niami historycznymi. Zachowane obrysy kwater dziedzińca powielają układ znany z koncepcji 
Stryjeńskiego i Ekielskiego. Projekt ten, klarowny i czytelny, bez ozdobników, polegał na akcen-
towaniu osi głównej i stworzeniu ram z alei stanowiących ograniczenie reprezentacyjnego dzie-
dzińca. Na środku gazonu (w miejscu, gdzie rośnie obecny dąb czerwony) parter dywanowy lub 
alternatywnie fontannę. Nie wiadomo, ile z tych elementów zostało zrealizowanych. Proponuje 
się pozostawienie wybranych drzew, począwszy od dębu czerwonego na osi i dalej m.in. orze-
chów szarego i czarnego, dwóch magnolii, dwóch surmii, tulipanowca, klonów, które po wycince 
m.in. zimozielonych zyskają lepszą przestrzeń życiową i pokażą pokrój.

Wprowadzono zastosowane przez Stryjeńskiego i Ekielskiego szpalery. Pierwszy szpaler 
– w linii dzisiejszych głogów dwuszyjkowych (Crataegus oxycantha ‘Paul’s Scarlet’) – skła-
dał się z 6 drzew. Na terenie nie było wówczas planowanej innej roślinności wysokiej. Głogi 
w projekcie odnowiono i w symetrycznym układzie zaproponowano z nich ramę zewnętrzną 
dziedzińca. Związane to jest z przesunięciem jednej istniejącej latarni – wówczas układ bę-
dzie w pełni symetryczny.

W niniejszym projekcie proponuje się utrzymać kolisty trawnik, na którym rośnie dąb 
czerwony, gdzie wiosną malownicze barwne plamy stworzą rośliny cebulowe: krokusy i nar-
cyzy (Narcissus sp. i Crocus sp.). Takie plamy barwne zaproponowano też przy bramie głów-
nej, przy wejściu od strony ul. Rakowickiej, oraz na jednym z trawników od strony południo-
wej, nieopodal muru od strony ul. Lubomirskiego. Utrzymano żywopłot z tawuły japońskiej 
(Spirea japonica ’Goldflame’) wzdłuż wąskich trawników przed elewacją frontową, z tego 
samego gatunku kontynuowano żywopłot wzdłuż bocznej elewacji (południowej) od strony 
ul. Lubomirskiego. Tam też na trawniku posadzono część przesadzonych sprzed frontu strzy-
żonych bukszpanów. Proponowane zagospodarowanie zlokalizowanych po bokach gazonu 
dużych prostokątnych trawników to żywopłotowa rama z trzech stron z wykonana z tawuły 
japońskiej, która jest tu już zastosowana przed budynkiem. Na fragmentach przyległych do 
podjazdu zastosowano wariant bardziej ozdobny, podwójny. W projekcie w układzie żywo-
płotów nawiązano do historyzujących formal gardens. Obwódki zewnętrzne zaprojektowano 
z tawuły japońskiej ‘Little Princess’ (Spirea japonica Little Princess) o kolorze miętowo-zie-
lonym o białych kwiatach, a za nim posadzoną tu już tawułę japońską o bardziej złocistych 
liściach i różowych kwiatach. Efekt w postaci mieszanych obwódek to rozwiązanie stoso-
wane w formalnych parterach, które nawiązuje też do układów dywanowych28. O tawułach 
Edmund Jankowski pisze: „Najważniejsze i najniezbędniejsze z naszych krzewów do wypeł-
nienia 1-szej i 2-ej linii zarośli używanych. Odznaczają się wielką różnorodnością pokrojów 
liścia, ogólnym wyglądem i często pięknym kwitnieniem”29. Tu tawułę wykorzystano jako 
roślinę żywopłotową, także z powodu kontrastu, który dzięki tym dwóm odmianom można 

28 A. Zachariasz, Oranżerie, szklarnie i XIX-wieczne szaleństwa mody ogrodowej, „Zeszyty Naukowe 
Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie”, z. 80, 2001, s. 29-37.

29 E. Jankowski, Ogród przy dworze wiejskim, t. II, Warszawa 1888, s. 201-204 i passim.
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osiągnąć. Trzeci kolor, który się tu pojawi, to ciemnozielony barwinek (Vinca minor), którym 
podsadzono podwójną linię tawułowego żywopłotu od strony metalowej taśmy, stanowiącej 
niskie ogrodzenie.

Wąski pas trawnika przed ogrodzeniem w narożnikach, przy Stróżowce i Ogrodników-
ce, akcentowano krzewami (Hydrangea paniculata ’Limelight’). Wzdłuż muru od strony 
ul. Lubomirskiego zaproponowano długie rabaty różane, stanowiące wyraziste kolorystycz-
nie plamy z jasnoróżowych kwiatów (Rosa ‘Cap Diamant’). Przed budynkiem projektowaną 
płaszczyznę parteru stanowi dobrze utrzymany trawnik dywanowy. Wzdłuż północnej ele-
wacji bocznej budynku (od strony Księżówki) pozostawiono imponujący żywopłot z funkii 
(Hosta sp). Z boku od strony północnej zamiast trawnika zastosowano rośliny okrywowe 
– pragnie (Waldsteinia ternata). Na skwerku pomiędzy budynkiem głównym a Księżówką, 
obsadzonym pragnią, posadzono także magnolię (Magnolia soulangeana).

Przedmiotem projektu są też dwa zieleńce boczne (pierwszy usytuowany po lewej stro-
nie budynku głównegom patrząc na budynek główny od ul. Rakowickiej). Tu zaproponowano 
przesadzenie części bukszpanów sprzed budynku głównego i formowanie ich jako kul. Na 
gładkiej płaszczyźnie trawnika stworzą efektowną grupę. Na drugim, z prawej strony budynku, 
utrzymano istniejący żywopłot z tawuły japońskiej i jako wypełnienie zaproponowano trawnik.

9. Zakończenie

Odpowiadając na postawione na początku pytania – niemożliwe jest przywrócenie sta-
nu pierwotnego, czyli projektowanego. Można natomiast przywrócić historyczny charakter 
dziedzińca przez przedstawione wyżej działania.

Opisano próbę odsłonięcia elewacji dawnego schroniska ks. Lubomirskiego, uczytel-
nienia układu zieleni dziedzińca i nadania mu formy bardziej odpowiedniej dla siedziby 
jednej z ważniejszych krakowskich uczelni. To obiekt o wyróżniającej się architekturze, 
wybitny przykład historyzmu. Zasada, jaką przyjęto w projekcie, to nawiązanie do history-
zujących rozwiązań, propozycje wyważone, bez nadmiernej zdobności, z wykorzystaniem 
najbardziej wartościowych i historycznych roślin istniejących oraz nowo projektowanych, 
stosowanych w epoce. Bogata forma budynku potrzebuje oprawy stosownej, podkreślają-
cej jej monumentalną formę.
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