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(value determination of garden artworks 
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WSPÓŁCZESNA RANGA OGRODÓW 
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(określanie wartości dzieł ogrodowych 
i ich ochrona)





FOREWORD

Poland and Europe are saturated with numerous testimonies to the artistic 
horticultural creativity of eras past. Many of these, preserved in good condition, are 
under the care of conservation officers, while others – abandoned and neglected – 
are subject to progressive degradation. Many have been completely destroyed, but 
the memory of their existence as documented in sources enriches European cultural 
heritage with these materially lost items.

In accordance with the provisions of the Charter of Florence (1981), gardens 
are a manifestation of the inextricable links between nature and human civilisation. 
They are created as places of pleasure, meditation and realisation of dreams; they 
form a symbolic and idealistic paradise. They achieve universal rank, attesting to 
specific eras and cultures, and to the artistic styles and creative and original talents 
of individual designers.

In broader terms, gardens are a combination of multifarious values resulting from 
formal tendencies, selected functions, and symbolic and substantive content. In every 
historical garden which reached the rank of artistic work of art, there are, inter alia, 
cultural   and artistic values, source values (as witness to era and region), and semantic 
and symbolic (intangible), landscape, nature, biocenotic, ecological, functional and 
“ancient” (historical) values.

It also seems appropriate to assess these gardens in terms of specific ideas, 
philosophies and attitudes, and tendencies in the development of humanity. 
In successive periods, these gardens, a sort of complement to the highest aspirations 
of the social elite, a kind of culmination of their artistic initiatives, served to create 
culture. For example, in ancient Greece, gardens were created as centres 
of academia and learning, and in mediaeval Cistercian centres they disseminated 
agricultural techniques and shaped the artistic tastes of societies in European 
countries. This volume is devoted to in-depth deliberations on a wide range of different 
garden qualities and their definition and analysis in order to elaborate on optimal 
protection methods, both for preserved examples and those physically lost.

Anna Mitkowska

SŁOWO WSTĘPNE

Tereny Polski i całej Europy nasycone są licznymi świadectwami artystycznej twór-
czości ogrodowej epok minionych. Wiele z nich, zachowanych w dobrym stanie, ob-
jętych jest stałą opieką konserwatorską, inne – opuszczone i zaniedbane – podlegają 
postępującej degradacji. Wiele uległo całkowitemu zniszczeniu, jednak źródłowo 
udokumentowana pamięć ich istnienia wzbogaca europejskie dziedzictwo kulturo-
we o te materialnie utracone elementy.

W myśl zapisów Karty Florenckiej (1981) ogrody stanowią manifestację nieroze-
rwalnych związków cywilizacji ludzkich z przyrodą. Urządzane są jako miejsca przyjem-
ności, medytacji i realizacji sennych marzeń, budowania symbolicznej i idealistycznej 
przestrzeni rajskiej. Uzyskują rangę uniwersalną, stanowiąc świadectwo konkretnych 
epok i kultur, stylów artystycznych oraz oryginalnych cech talentu twórczego po-
szczególnych projektantów.
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W szerszym ujęciu obiekty ogrodowe pozostają kombinacją wielorakich wartości, 
wynikających z realizacji tendencji formalnych, warunkowanych przyjętymi funkcjami 
i ich warstwą symboliczno-treściową. W każdym ogrodzie historycznym, który osią-
gnął rangę artystyczną dzieła sztuki, pojawiają się między innymi walory kulturowe 
i artystyczne, źródłowe (jako świadectwa epoki i regionu), treściowe i symboliczne 
(niematerialne), krajobrazowe, przyrodnicze, biocenotyczne, ekologiczne, użytkowe 
czy „starożytnicze” (historyczne).

Uprawnione wydaje się także ocenianie dzieł ogrodowych w kategoriach spe-
cyficznego nośnika idei, postaw filozoficznych i tendencji rozwojowych ludzkości. 
W kolejnych epokach obiekty te, stanowiąc rodzaj dopełnienia najwyższych aspiracji 
elit społecznych, swoiste zwieńczenie ich inicjatyw artystycznych, pełniły rolę kultu-
rotwórczą. Na przykład w starożytnej Grecji ogrody powstawały jako centra nauki 
i kształcenia naukowego, a w średniowiecznych ośrodkach cysterskich służyły roz-
powszechnianiu technik rolnych i kształtowaniu gustów artystycznych społeczeństw 
krajów europejskich. Niniejszy tom poświęcony został pogłębionym rozważaniom 
dotyczącym szerokiej gamy zróżnicowanych walorów obiektów ogrodowych, ich 
określania i analizowania w celu uzyskiwania optymalnych metod ochrony, zarówno 
w odniesieniu do przykładów zachowanych, jak i tych materialnie utraconych.

Anna Mitkowska



THE DIVERSITY OF GARDEN ARTWORKS 
AND THEIR VALUES

ZRÓŻNICOWANIE DZIEŁ SZTUKI OGRODOWEJ 
I ICH WARTOŚCI





* PhD Eng. Arch. Kinga Kimic, Department of Landscape Architecture, Faculty of Horticulture, Biotechnology 
and Landscape Architecture, Warsaw University of Life Sciences.

KINGA KIMIC*

GARDEN EXHIBITIONS AS A SPECIAL KIND OF GARDEN 
– THE LEADING VALUE IN THE HISTORICAL PERSPECTIVE 

IN RELATION TO THE PRESENT

WYSTAWY OGRODNICZE JAKO SZCZEGÓLNY 
RODZAJ ZAŁOŻEŃ OGRODOWYCH – WIODĄCE 

WARTOŚCI W UJĘCIU HISTORYCZNYM W RELACJI 
DO CZASÓW WSPÓŁCZESNYCH

A b s t r a c t
The paper summarizes the genesis and development of garden exhibitions in the period from the 19th 
century to the present day. The role of individual gardens specialised to perform different functions 
is characterised. These concern the main values: educational – connected with the learning 
achievements of many gardening branches; commercial – connected with the development 
of trade; and social – connected with using rest places and adapting exhibition areas to public parks 
and gardens after their completion.
Keywords: garden exhibition, exhibition, garden, values

S t r e s z c z e n i e
W artykule przedstawiono w ujęciu przeglądowym genezę i rozwój wystaw ogrodniczych, począwszy 
od połowy XIX wieku do chwili obecnej. Przybliżono rolę tego rodzaju obiektów, które – jako szczegól-
ny rodzaj ogrodów – zostały wyspecjalizowane do pełnienia określonych funkcji. Znaczenie tej grupy 
ogrodów odnosi się do wielu wartości, wśród których wymienić należy m.in.: edukacyjne – związane 
z możliwością poznania osiągnięć z wielu dziedzin ogrodnictwa, komercyjne – związane z rozwojem 
handlu i wymiany towarów, społeczne – związane z organizacją miejsc wypoczynku i adaptacją te-
renów wystaw na publiczne tereny zieleni po ich zakończeniu
Słowa kluczowe: wystawa ogrodnicza, wystawa, ogród, wartości

TECHNICAL TRANSACTIONS
ARCHITECTURE

6-A/2014

CZASOPISMO TECHNICZNE
ARCHITEKTURA



10

1. INTRODUCTION

The development of garden art in the 19th century, based on seeking out new trends 
and adapting many spatial elements, was conditioned by the arising prominence 
of the variety of plant forms. The spread of rail and sea transport made it possible to 
import new plant species from many distant countries. It was directly connected with 
the growth of botanical and scientific interests, and as a consequence of this with 
the development of many gardening branches. New ornamental and commercial 
plants were accessible to the public owing to their cultivation and production 
in nurseries or botanical and acclimatisation gardens. The demand for different plants 
increased very rapidly because they were ever more preferred in arranging new 
and rebuilding existing private and public parks and gardens1. Garden exhibitions 
were of great importance in that field. As a special type of garden, they influenced 
not only the development of garden knowledge, but also made it easier to obtain 
ornamental and commercial plants.

2. AIM AND MATERIALS

The main aim was to recognise the genesis of garden exhibitions in the 19th century 
as a garden type. The article is based on a literature, iconography and cartography 
review. It concerns the development of garden exhibitions form the 19th century 
to the present day. Their main functions and values are characterised. The review 
concerns selected examples of garden exhibitions from European countries including 
Poland.

3. DEVELOPMENT OF THE IDEA OF GARDEN EXHIBITIONS

The idea of expositions of a variety of technical products and inventions was 
initiated in the 19th century. Universal, world, national, and regional exhibitions, 
primarily of culture and industry, were organised in many European cities with different 
frequencies2. Existing pavilions and halls were adapted, and new exposition buildings 
were specially built for them as examples of modern technologies. Many modern 
pavilions became well-known, e.g. the Crystal Palace, made of steel and glass for 
the Great Exhibition of the Works of Industry of all Nations in London’s Hyde Park 
(1851), with high old trees closed in its interiors, or the Machine Palace which added 
splendour to International the Exhibition organised in Paris in 18893. At first individual 
flower compositions and plants in pots decorated the products and machines 
displayed in the buildings. Later, once the exhibitions had developed and come into 
prominence, the expositions organised under the open sky were also decorated by 

1 L. Majdecki, Historia ogrodów, vol. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, 206-207; I. Bińkowska, 
Natura i miasto. Publiczna zieleń miejska we Wrocławiu od schyłku XVIII do początku XX wieku, Muzeum 
Architektury we Wrocławiu, Wrocław 2006, 89-90.

2 The idea of industrial exhibition’s organisation arise in 1833 in Paris but it wasn’t realized; in 40s of 19th century 
that idea developed in England but wasn’t realized before 1851. J.A. Mrozek, Architektura rewolucji 
przemysłowej, [in:] Sztuka Świata, vol. 8, Arkady, Warszawa 1994, 193-194; I. Bińkowska, Natura i miasto…, 67.

3 J.A. Mrozek, Architektura rewolucji…, 193-198.
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plants – avenues and paths were arranged with ornamental trees and shrubs raised 
the prestige of exhibitions4. Popular national and world exhibitions needed large 
areas and as the result of this their territory often encroached on their surroundings. 
At the same time, more importance was attached to the exhibition area’s 
arrangement comprising both buildings and gardens. This organisation of the area 
maintained connections with the urban structure of its surroundings. Proper choice 
of the exhibition’s location could have a positive influence on the neighbourhood’s 
development in the future, even in terms of the stimulation of the community living 
in the selected city district to activity, e.g. by creating public greenery on the site 
of the former exhibition5.

4. GARDEN EXHIBITIONS

The interest in the exposition of gardening achievements developed in parallel 
with other spheres. Consequently, specialis garden exhibitions were organised more 
frequently since the 2nd half of the 19th century6. To begin with they were a presentation 
of machinery or selected plant collection7, and later they gathered momentum. 
In the 19th as well as the 20th century, garden exhibitions went together with industrial 
and craft exhibitions, and then with agricultural exhibitions or held independently. 
One of the first was organised in Geneva in 1809, and then pioneering flower shows 
were held in England and France in 18318. The first flower shows in Germany have been 
organised since 1829 in Weimar, since 1834 in Mannheim and Frankfurt am Main, since 
1839 in Hanover and Hamburg, and since 1842 in Berlin. Flower shows begins in Vienna 
in 1827 and a similar one was organised a year later in Orangery of Louvre in Paris 
inviting many visitors from around the world. A flower and other plant exhibition was 
held in London in 1827, and then in many other European countries, e.g. Belgium, 
Austria, the Netherlands, Sweden9, Russia10, etc. German regional garden exhibitions 
developed particularly in the 2nd part of 19th century – several were organised annually. 
In this period the first German regional and national garden exhibitions were held, and 
flower festivals continue to this day (Landesgartenschau and Bundesgartenschau), 
as do the international exhibition (International Gartenschau) organised since 1869 

4 I. Bińkowska, Natura i miasto…
5 K. Kimic, Wartości parków publicznych XIX wieku, Katedra Architektury Krajobrazu WOiAK SGGW, Warszawa 

2003, 74. E.g. as a result of the Industrial Exhibition in Paris in 1878 the Trocadéro Park was transformed into 
an exhibition garden and used that way for many years; exhibitions organised in 1889 and 1900 influenced 
the arrangement of the Mars Fields and Champs Elysee Fields – and this public greenery exists to this day 
in Paris. L. Majdecki, Historia ogrodów…, 391-392; J.A. Mrozek, Architektura rewolucji…, 198; M. Gaillard, 
Paris au XIXE siécle, Edition AGEP, France, Paris 1991, 295-297; E. André, L’Art des Jardins. Traite General de 
la composition des Parcs et Jardins, Paris 1879, 827-833.

6 M. Siewniak, A. Mitkowska, Tezaurus sztuki ogrodowej, Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa 1998, 285; 
L. Majdecki, Historia ogrodów…, 388.

7 The tradition of flower shows had existed since the 18th century in the United Kingdom. I. Bińkowska, Natura 
i miasto…, after: E. Jankowski, Dzieje ogrodnictwa, vol. 2, Kraków 1938, 111-118.

8 Ibidem.
9 G. Allinger, Das Hohelied von Gartenkunst und Gartenbau. 150 Jahre Gartenbau-Ausstellungen 

in Deutschland, Verlag Paul Parey in Berlin und Hamburg, Hamburg 1963, 20-35.
10 Universe Russian Garden Exhibition were organised by Imperial Garden Society in 1890 in Petersburg. 

E. Jankowski, Wspomnienia ogrodnika, PIW, Warszawa 1972, 233, 432.
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in Hamburg11 (Ill. 1). This tendency developed in the 1st half of 20th century in many 
countries; garden exhibitions went together with folk exhibitions (Ill. 2) and building 
exhibitions – gardens complemented modern houses and participated in the creation 
of the idea of garden-cities12. These were all designed by famous gardeners and 
planners – many of whom worked for exhibitions held in Paris, London, Milan, and 
Brussels13. The Jubilee Exhibition of the Century with several thematic gardens 
(baroque, renaissance, Japanese, etc.) was organised in Wroclaw in 191314. One 
of the tendencies was to increase the number of categories presented at exhibitions 
– beginning with fruits and vegetables, through cereals, flowers, fruit and ornamental 
shrubs and trees, exotic plants, seedlings, and seeds, and ending with with small and 
villa gardens or realisations of public parks.

Since the 2nd half of the 20th century garden exhibitions have presented not only 
gardening, but also landscape architecture, which has developed very rapidly. 
The most popular in this field – as well as the German international IGS exhibitions 
(Ill. 3 and 4) – are the international exhibitions organised in other countries: the Dutch 
Floriade or British Chelsea Flower Show with its 100-year tradition.

The first shows of “flowers, fruit, and gardens” in Poland was held in 1849, and 
then the following year in Warsaw15. One of these, with orchids, grapes, and other 
fruits was organised in 1889 in the Dolina Szwajcarska Park, in parallel with the 
gardeners’ convention16. Most of the funds raised during the exhibition of roses and 
other flowers organised one year later in the Old Orangery of the Botanical Garden in 
Warsaw were appropriated for the foundation of the Warsaw Garden Society. Under 
the auspices of this organisation many exhibitions (Ill. 5) and shows were organised17. 
At the Ujazdowski Place in Warsaw the Universal Garden Exhibition was organised 
in 189518, which was then replaced by the elegant Ujazdowski Park’ known as 
the “summer salon”19. The Jordan Park in Krakow, laid out in the suburban meadows, 
was created in similar circumstances20. The first Provincial Garden Exhibition in Lodz 
was held at the public Kwel Park, rented from the city in 1892. One year later the 1st 
Exhibition of Fruit and Vegetables was held in Warsaw and since 1897 the Warsaw 

11 G. Allinger, Das Hohelied…, 39-144.
12 Garden exhibitions were used to practice of “aesthetics and criticism in garden owners of suburban houses 

and inhabitants of future rational garden-cities”. S. Schönfeld, Wystawa w Milanówku, Ogrodnik, 14/1913, 
225.

13 J. Vacherot, Parcs et Jardins. Album d’Études, Paris 1925.
14 W. Marciniec, Wystawa ogrodnicza we Wrocławiu, Ogrodnik, 37/1913, 559; Heicke, Die Breslauer Gartenbau-

Ausstellung zur Jahrhundertfeier, Die Gartenkunst, XV-18/1913, 273-277.
15 M. Siewniak, A. Mitkowska, Tezaurus…, 286.
16 E. Jankowski, Dzieje ogrodnictwa…, 200.
17 Ibidem, 204.
18 Previously there were organised: the Agricultural Exhibition in 1876, the Exhibition of Horses and Cattle, 

the Exhibition of Agriculture and Industry in 1885, and the first Hygienic Exhibition in 1887. M. Gajewski, 
Urządzenia komunalne Warszawy. Zarys historyczny, PIW, Warszawa 1979, 326.

19 A. Zaleski, Z Komitetu Plantacyjnego M.R., Ogrodnik, 7/1930, 135.
20 Many trees and ornamental flower-beds were planted, and paths were laid out lead to kiosks and 

pavilions. Many of these were adapted for the park’s recreational programme after the exhibition’s 
closure. W.E. Radzikowski, Kraków, Kraków 1903; A. Zachariasz, Park Jordana „…dla przyjemności i po- 
żytku Szanownej Publiczności”, [in:] Przestrzeń publiczna w demokratycznym państwie, (eds.) A. Madej, 
W. Tyrański, M. Waszkiewicz, Konferencja na rzecz Przyszłości Krakówa Cracovia Urbs Europaea, Kraków 
2009, 60.
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Garden Society has organised many fruit markets (well-known one was in 1900)21 and 
caused an increase in people’s interest in gardening. At the beginning of the 20th 
century garden shows and exhibitions were held in small and big cities. They were 
situated in existing parks and their immediate vicinity. In this background the Garden 
Exhibition in Lublin (1908) was organised. Exhibitions in Siedlce were organised twice 
in the Alexandrovski Park (1907, 1912)22 and one garden exhibition in Kalisz covered 
a wide area of the English Garden (1912)23. Many of these were organised by and 
in the area of leading garden works24. Experienced gardeners and planners designed 
exhibition areas as they were abroad. Interest in gardening developed in the interwar 
period, but after the 2nd World War garden exhibitions were organised rarely. In the 
1930s, exhibitions returned in Poznań, and in 1972 one was organised Lublin and one 
in 1978 in Katowice25. Nowadays, most popular in Poland are the Poznań Garden 
and Landscape Architecture Fair with invited international exhibitors, and exhibition 
“Green is life”, organised in Warsaw, as well as many others organised in different 
cities – Kielce, Szczecin, Kraków, Lublin, Chorzów.

5. MAIN FUNCTIONS AND VALUES OF GARDEN EXHIBITIONS

The historical aspect analyses of garden exhibitions describes the tendencies 
in their development. They were organised periodically or occasionally, specific to 
each one, and depended on spatial and economic conditions, as well as on the needs 
and expectations of gardeners and visitors. They functioned as a part of universal 
expositions or trade exhibitions, as well as on their own. National and international 
complex exhibitions with many sections on gardening were very popular, as were 
regional garden exhibitions or festivals organised in small cities26. Many of these were 
specialised to present selected areas of gardening, or were thematic in nature. One 
of tendencies was that since the 2nd half of 19th century all forms of garden exhibitions 
developed very rapidly– the number and scale of expositions increased observably. 
They gathered momentum and invited more groups of specialists and amateurs.

One of the main functions of garden exhibitions was to impart broad knowledge 
of gardening – less the historical aspects and more new achievements. The range 
of exhibitions grew in relation to their type. Regional exhibitions and garden shows 
assembled local gardeners. National garden exhibitions acquired a more leading 
significance, e.g. garden exhibitions organised in Poland – a country imprisoned for 
many decades – play an important role in representing the condition of the Polish 
“profession of gardening all around the country”27 and improving it. International 
exhibitions gave the opportunity to experience new world trends and tendencies. 

21 E. Jankowski, Dzieje ogrodnictwa…, 439.
22 F. Szanior, Pierwsza wystawa ogrodnicza w Siedlcach w r. 1907, Ogrodnik, 36/1912, 561; J. Maciejewski, 

Wystawa ogrodnicza Siedlecka, Ogrodnik, 38/1912, 601.
23 S. Schönfeld, Wystawa ogrodnicza w Kaliszu, Ogrodnik, 39/1912, 617.
24 Ulrich’ or Hoser’s garden works were mentioned there. M. Siewniak, A. Mitkowska, Tezaurus…, 286.
25 Ibidem.
26 At the beginning of the 20th century F. Szanior wrote that even “the organisation of provincial garden 

exhibitions is today a common fact”. F. Szanior, Pierwsza wystawa ogrodnicza w Siedlcach w r. 1907, 
Ogrodnik, 36/1912, 561.

27 F. Szanior, Wystawa, Ogrodnik, 26/1914, 401.
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The  cultural value of garden exhibitions was connected with the fact that in one 
place and time visitors could see all that was typical for selected regions or even 
many countries, and exchange their experiences. This special role of exhibitions 
resulted from the idea of propagating progress, promoting tried and tested models 
and patterns, or care about high quality products.

Garden exhibitions became one of the methods primarily used to present and then 
propagate new achievements in the field of gardening (nursery of trees, fruit-growing, 
cultivation of flowers, ornamental and usable plant cultivation, seed production, etc.). 
They became places where visitors could consult specialists and scientists and gain 
news about to the trade. The commercial value of garden exhibitions was connected 
with their influence over domestic and foreign trade development and the promotion 
of many branches of gardening. The economic progress came as a result of that. 
Many small and big garden companies gained more clients and new markets for 
a commodity.

The easy access to theoretical and practical knowledge spread in the 
development of garden art continue today in propagating and investigating new 
trends in landscape architecture or art in general. Garden exhibitions were very fast 
and efficient ways to spread modern ideas and patterns in different countries. Many 
competitions organised for exhibitors to select the best usable plants and the most 
beautiful ornamental plants stimulated plant-growers to hard and persistent work. 
Prestigious design competitions became one of the popular sections of garden 
exhibitions. Presentations of new ideas showing ways and rules on how to create 
public spaces (city plazas, squares, boulevards, parks, and cemeteries), private small 
gardens or thematic gardens (presenting selected species and forms of flower) were 
unique sources of inspiration and examples deserving of imitation. Very important 
and valuable information was published in the many brochures and catalogues 
belonging to the trade printed occasionally for exhibitions, as well as articles published 
in newspapers and gardening magazines. Therefore, the educational role of garden 
exhibitions concerned not only theoretical but also practical value.

Exhibitions were organised for specialists representing the sphere of gardening 
and for many amateurs. Excursions were led to them. Many gardeners and planners, 
owners of private gardens and parks looking for inspiration, as well as inhabitants 
of small towns and big cities who were looking for contact with nature visited garden 
exhibitions. This way of spending time was a form of recreation connected with 
the possibility of a taste of beauty. These special functions characterise all garden 
exhibitions organised at different times – the tradition continues and is still successful 
to this day. The social value of a garden exhibition is connected with their recreational 
role. They were rest and recreation places for visitors during the exhibition and after 
their completion. This function of exhibitions was a result of their spatial organisation 
– they played a primary role as areas of complex and artistic arrangement bringing 
together elements of architecture and park. The organisers’ decisions on the location 
of garden exhibitions had positive consequences. Very often they were organised 
in existing big parks or in areas including closed surroundings or could finally extend 
their area. Many of them were adapted or transformed into typical public promenades 
and gardens. That procedure continues today, e.g. in many German cities garden 
exhibitions are planned many years before they run as proposals for the revitalization 
of degraded areas or as part of public greenery development.
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6. SUMMARY

The role of garden exhibitions, which they have had for over two centuries, is not 
necessarily obvious to everyone. They have many values – educational, commercial, 
and social – and these developed over many decades. As a result of this it is very 
important to recognise their history and appreciate them as a very old tradition 
initiated in the 19th century specific to gardens. Garden exhibitions still have the chance 
to develop and adapt to new circumstances because there is a desire for them – 
specialists and exhibitors are interested in organising and participating in them, and 
amateurs are interested in visiting them and gathering experiences. Exhibitions give 
the possibility to present the achievements of gardening and landscape architecture 
in one place, and provoke and initiate their individual and joint development.

Ill. 1. International Garden Exhibition, Hamburg, 7–15 of September 1869 – plan of exhibition park 
(from: Allinger 1963)

Il. 1. Międzynarodowa Wystawa Ogrodnicza, Hamburg, 7–15 września 1869 r. – plan parku wystawowego 
(za: Allinger 1963)
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Ill. 2. Plan of the Folk Exhibition with thematic gardens, Düsseldorf 1937. The area, with all its elements 
of composition, was transformed into North Park after the exhibition closed (from: Allinger 1963)

Il. 2. Plan Wystawy Ludowej z ogrodami tematycznymi, Düsseldorf 1937. Po zakończeniu wystawy teren 
przekształcono w Park Północny z zachowaniem wszystkich elementów kompozycji (za: Allinger 1963)

Ill. 3. International Garden Exhibition (IGS) – Hamburg 2013. Section: World of Harbours – gardens represented 
various harbour cities of the world (photo by K. Kimic 2013)

Il. 3. Międzynarodowa Wystawa Ogrodnicza (IGS) – Hamburg 2013. Dział: Świat Portów – ogrody 
reprezentujące różne miasta portowe świata (fot. K. Kimic 2013)
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Ill. 4. International Garden Exhibition (IGS) – Hamburg 2013. Section: World of Water – series of water gardens 
(photo by K. Kimic 2013)

Il. 4. Międzynarodowa Wystawa Ogrodnicza (IGS) – Hamburg 2013. Dział: Świat Wody – seria ogrodów 
wodnych (fot. K. Kimic 2013)

Ill. 5. Garden Exhibition in Warsaw, 1886 (from: Jankowski 1972)
Il. 5. Wystawa Ogrodnicza w Warszawie w 1886 r. (za: Jankowski 1972)
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1. WPROWADZENIE

Rozwój sztuki ogrodowej w XIX wieku, opartej na poszukiwaniu nowych rozwią-
zań i stosowaniu szerokiej gamy elementów przestrzennych, uwarunkowany był m.in. 
wzrostem znaczenia różnorodnych form roślinnych. Upowszechnienie transportu, od-
bywającego się za pomocą kolei i drogą morską, umożliwiło sprowadzanie do Europy 
z odległych krajów wielu nowych gatunków. Wiązało się to z rozwojem zainteresowań 
botanicznych i nauki, a tym samym wielu gałęzi ogrodnictwa – dzięki hodowli i produk-
cji roślin zarówno ozdobnych, jak i użytkowych, prowadzonej w szkółkach i zakładach 
ogrodniczych, ogrodach botanicznych i aklimatyzacyjnych, udostępniano je coraz 
liczniejszym odbiorcom. Wzrastało zapotrzebowanie na różnorodny materiał roślinny, 
stosowany coraz chętniej do urządzania nowych i przebudowy istniejących ogro-
dów oraz parków, kształtowania prywatnych i publicznych założeń ogrodowych28. 

28 L. Majdecki, Historia ogrodów, t. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, 206-207; I. Bińkowska, 
Natura i miasto. Publiczna zieleń miejska we Wrocławiu od schyłku XVIII do początku XX wieku, Muzeum 
Architektury we Wrocławiu, Wrocław 2006, 89-90.
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Znaczącą rolę w tym zakresie odegrały wystawy ogrodnicze. Jako szczególny rodzaj 
założeń ogrodowych przyczyniły się one nie tylko do poszerzenia wiedzy ogrodniczej, 
ale ułatwiały pozyskanie roślin do celów użytkowych i ozdobnych.

2. CEL I ZAKRES

Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie genezy i rozwoju wystaw ogrodniczych 
jako jednego z rodzajów ogrodów, które wykształciły się w XIX wieku. Zagadnienia te, 
przedstawione w ujęciu przeglądowym, oparto o informacje pozyskane z dostępnych 
pozycji literatury przedmiotu, materiałów ikonograficznych i kartograficznych. Zakres 
czasowy objął ukazanie kierunków rozwoju i przemian tej grupy ogrodów w okresie do 
XIX wieku do chwili obecnej, z wyszczególnieniem i charakterystyką ich wiodących 
funkcji oraz wskazaniem ich wartości. Zakres przestrzenny dotyczy obszaru wybranych 
krajów europejskich, w tym przykładów z Polski.

3. ROZWÓJ IDEI OGRODÓW WYSTAWOWYCH

Różne formy prezentacji osiągnięć techniki i wynalazków z wielu dziedzin zaini-
cjowane zostały w XIX wieku. W wielu miastach europejskich z różną częstotliwością 
zaczęto organizować wystawy o charakterze ogólnym – światowe, krajowe i regio-
nalne, głównie o profilu przemysłowym i rzemieślniczym29. Wykorzystywano do tego 
celu istniejące pawilony i hale adaptowane na potrzeby wystawiennicze lub obiek-
ty nowe, specjalnie projektowane i wznoszone z wykorzystaniem najnowszych osią-
gnięć techniki. Niektóre z nich stały się słynne, jak przypominający oranżerię Pałac 
Kryształowy, wykonany ze stali i szkła, wzniesiony na londyńską Wielką Wystawę 
Przemysłu Wszystkich Narodów z 1851 roku (w jego wnętrzu zamknięto ogromne 
drzewa rosnące w Hyde Parku), czy Pałac Maszyn, uświetniający Międzynarodową 
Wystawę Paryską z 1889 roku30. Ekspozycjom urządzeń technicznych i wyrobów, orga-
nizowanym w budynkach, towarzyszyły początkowo pojedyncze kompozycje kwia-
towe i rośliny w donicach. Gdy w latach kolejnych wystawy zyskiwały na znaczeniu, 
w celu podniesienia ich prestiżu roślinnością aranżowano całe kompleksy pomiesz-
czeń, a w dalszej kolejności naturalną oprawę zyskiwały także ekspozycje prezento-
wane pod gołym niebem – drzewami i krzewami obsadzano aleje oprowadzające 
po terenie31. Ponieważ cieszące się dużym zainteresowaniem wystawy – zwłaszcza 
krajowe i światowe – wymagały znacznej powierzchni do ich organizacji, poszerzano 
je zatem o tereny przyległe do zabudowań. Jednocześnie szczególną rolę zaczęto 
przywiązywać do ich kompleksowej organizacji, przez co zaprojektowany układ bu-
dowli i rozplanowanie towarzyszących ogrodów traktowano jako całość, nadając 
określonej przestrzeni wymiar urbanistyczny. Ważną rolę odgrywały tu decyzje zwią-
zane z wyborem miejsca pod urządzenie wystawy, gdyż mogło ono zaprocentować 

29 Już w 1833 r. pojawiła się myśl zorganizowania wystawy przemysłowej w Paryżu – jednak nie doszła ona 
do skutku; w latach 40. XIX w. powrócono do niej w Anglii, ale inicjatywa ta została zrealizowana dopiero 
w 1851 r. J.A. Mrozek, Architektura rewolucji przemysłowej, [w:] Sztuka Świata, t. 8, Arkady, Warszawa 1994, 
193-194; I. Bińkowska, Natura i miasto…, 67.

30 J.A. Mrozek, Architektura rewolucji…, 193-198.
31 I. Bińkowska, Natura i miasto…
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w przyszłości, wpływając na uporządkowanie danej przestrzeni, a nawet społeczne 
ożywienie wybranego rejonu miasta, m.in. przez stworzenie na tym obszarze publicz-
nych terenów zieleni32.

4. WYSTAWY OGRODNICZE

Zainteresowania prezentacją osiągnięć z zakresu ogrodnictwa postępowały rów-
nolegle z rozwojem pozostałych dziedzin, dlatego zaczęto organizować także specja-
listyczne wystawy ogrodnicze, których intensywność narastała od połowy XIX wieku33. 
Początkowo miały one charakter pokazu osiągnięć technicznych i prezentacji kolekcji 
wybranych grup roślin34, później zyskiwały na rozmachu. Zarówno w XIX, jak i XX wieku 
wystawy ogrodnicze towarzyszyły przemysłowym i rzemieślniczym, potem rolniczym, 
a także funkcjonowały samodzielnie. Jedną z pierwszych była wystawa z 1809 roku 
w Genewie. W 1831 roku zorganizowano pionierskie wystawy kwiatów w Anglii i we 
Francji35. W Niemczech pierwsze wystawy kwiatów i ogrodów odbywały się od 1829 
roku w Weimarze, od 1834 roku w Mannheim i Frankfurcie nad Menem, od 1839 roku 
w Hanowerze i Hamburgu, a od 1842 roku w Berlinie. W Wiedniu pierwszą wystawę 
kwiatów zorganizowano w 1827 roku, a już rok później odbyła się podobna wystawa 
w Paryżu w oranżeriach Luwru, zrzeszająca wystawców z wielu krajów. W Londynie 
wystawa kwiatów i innych roślin odbyła się w 1834 roku, a kolejne gościły już w kra-
jach całej Europy – Belgii, Austrii, Holandii, Szwecji36, Rosji37 i innych. W 2 połowie 
XIX wieku znaczącą rangę zyskały coraz liczniej organizowane w różnych miastach 
niemieckich wystawy lokalne, prezentujące dorobek ogrodniczy w szerokim zakre-
sie – w każdej dekadzie było ich przynajmniej kilkanaście. Odbyły się wtedy pierwsze 
z wystaw regionalnych i krajowych, mające kontynuację dziś (Landesgartenschau, 
Bundesgartenschau), a także pierwsza wystawa międzynarodowa (International 
Gartenschau) w 1869 roku w Hamburgu38 (Il. 1). Tendencje te rozwijano w wielu kra-
jach Europy w latach kolejnych. W 1 połowie XX wieku kontynuowano tradycje XIX-
wieczne, wystawy ogrodnicze towarzyszyły wystawom ludowym (Il. 2), funkcjonowały 
także przy wystawach budownictwa – ogrody towarzyszyły pokazom nowoczesnych 

32 K. Kimic, Wartości parków publicznych XIX wieku, maszynopis pracy doktorskiej wykonanej pod kierunkiem 
prof. dr hab. E. Bartmana, Katedra Architektury Krajobrazu WOiAK SGGW, Warszawa 2003, 74. M.in. paryska 
Wystawa Przemysłowa z 1878 r. przyczyniła się do przekształcenia w ogród wystawowy Parku Trocadéro, 
który służył tym celom przez wiele lat, a kolejne wystawy z 1889 i 1900 r. wpłynęły na ukształtowanie Pól 
Marsowych i Pól Elizejskich, funkcjonujących do dziś jako publiczne tereny zieleni. L. Majdecki, Historia 
ogrodów…, 391-392; J.A. Mrozek, Architektura rewolucji…, 198; M. Gaillard, Paris au XIXE siécle, Edition AGEP, 
France, Paris 1991, 295-297; E. André, L’Art des Jardins. Traite General de la composition des Parcs et Jardins, 
Paris 1879, 827-833.

33 M. Siewniak, A. Mitkowska, Tezaurus sztuki ogrodowej, Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa 1998, 285; 
L. Majdecki, Historia ogrodów…, 388.

34 W Anglii tradycja pokazów roślin istniała już w XVIII w. I. Bińkowska, Natura i miasto…, za: E. Jankowski, Dzieje 
ogrodnictwa, t. 2, Kraków 1938, 111-118.

35 Ibidem.
36 G. Allinger, Das Hohelied von Gartenkunst und Gartenbau. 150 Jahre Gartenbau-Ausstellungen 

in Deutschland, Verlag Paul Parey in Berlin und Hamburg, Hamburg 1963, 20-35.
37 M.in. w 1890 r. w Petersburgu odbyła się Wszechrosyjska Wystawa Ogrodnicza, zorganizowana przez 

Cesarskie Towarzystwo Ogrodnicze. E. Jankowski, Wspomnienia ogrodnika, PIW, Warszawa 1972, 233,  
432.

38 G. Allinger, Das Hohelied…, 39-144.
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domów, tworząc podstawę ideową miast-ogrodów39. Wystawy, projektowane przez 
znanych planistów i ogrodników, organizowano nadal w Paryżu, Londynie, a także 
w Mediolanie, Turynie i Brukseli40. W 1913 roku odbyła się jubileuszowa wystawa we 
Wrocławiu, w ramach której powstały ogrody tematyczne, w tym barokowy, rene-
sansowy i japoński41. Zaobserwować też można tendencje do zwiększania liczby ka-
tegorii wystaw – począwszy od upraw warzyw i owoców, zbóż, kwiatów, przez krzewy 
i drzewa owocowe i ozdobne, rośliny egzotyczne, do prezentacji sadzonek i nasion, 
a zakończywszy na realizacjach małych przedogródków czy całych ogrodów towa-
rzyszących willom i rezydencjom, a nawet rozległych parków miejskich.

Od 2 połowy XX wieku aż do dziś każdego roku organizowane są wystawy prezen-
tujące coraz szerzej dziedzinę ogrodnictwa, jak też rozwijającą się architekturę kra-
jobrazu. Do najbardziej znanych o wymiarze światowym – obok niemieckich wystaw 
międzynarodowych IGS (Il. 3 i 4) – zaliczyć należy także inne, trwające często po kilka 
miesięcy, jak holenderska Floriade, organizowana co 10 lat, czy angielska Chelsea 
Flower Show o 100-letniej już tradycji.

Na terenie ziem polskich pierwsza wystawa „kwiatów, owoców i ogrodowizn” od-
była się w 1849 roku, a kolejna rok później w Warszawie42. Następne organizowano 
również w Warszawie, m.in. w Dolinie Szwajcarskiej w 1881 roku, prezentując kolekcje 
storczyków, winogron i innych owoców w połączeniu ze zjazdem owocoznawców43. 
Rok później fundusze zebrane w trakcie wystawy róż i innych kwiatów, zorganizowa-
nej w Starej Pomarańczarni w Ogrodzie Botanicznym, przeznaczono na założenie 
Towarzystwa Ogrodniczego Warszawskiego, które objęło patronatem organizację 
wielu wystaw (Il. 5) i pokazów44. W 1895 roku na Placu Ujazdowskim, gdzie powstał póź-
niej niezwykle reprezentacyjny Park Ujazdowski (określany mianem „salonu letniego 
stolicy”45), odbyła się Ogólna Wystawa Ogrodnicza46. W podobnych okolicznościach 
zainicjowano utworzenie Parku Jordana w Krakowie – powstał on na terenie fragmen-
tu łąk podmiejskich, które nieco wcześniej, w 1887 roku, przeznaczono na organiza-
cję wystawy przemysłowo-rolniczej47. W 1892 roku odbyła się także pierwsza Wystawa 
Ogrodnicza Prowincjonalna w Łodzi, zorganizowana w parku miejskim Kwela, wy-
dzierżawionym od miasta, rok później I Wystawa Przetworów Owocowych i Warzyw

39 Jak pisano na łamach „Ogrodnika”, wystawy służyły wyrobieniu „poczucia estetycznego i krytycyzmu wśród 
coraz to liczniejszych zastępów posiadaczy siedzib podmiejskich i mieszkańców przyszłych racjonalnych 
miast-ogrodów”. S. Schönfeld, Wystawa w Milanówku, Ogrodnik, 14/1913, 225.

40 I. Vacherot, Parcs et Jardins. Album d’Études, Paris 1925.
41 W. Marciniec, Wystawa ogrodnicza we Wrocławiu, Ogrodnik, 37/1913, 559; Heicke, Die Breslauer Gartenbau-

Ausstellung zur Jahrhundertfeier, Die Gartenkunst, XV-18/1913, 273-277.
42 M. Siewniak, A. Mitkowska, Tezaurus…, 286.
43 E. Jankowski, Dzieje ogrodnictwa…, 200.
44 Ibidem, 204.
45 A. Zaleski, Z Komitetu Plantacyjnego M.R., Ogrodnik, 7/1930, 135.
46 W miejscu tym w latach poprzednich zorganizowane były m.in.: Wystawa Rolnicza w 1876 r., Wystawa Koni 

i Bydła, Wystawa Rolniczo-Przemysłowa w 1885 r. oraz pierwsza Wystawa Higieniczna w 1887 r. M. Gajewski, 
Urządzenia komunalne Warszawy. Zarys historyczny, PIW, Warszawa 1979, 326.

47 Wystawie towarzyszyły liczne nasadzenia drzew, założono ozdobne klomby i wytyczono ścieżki wiodące 
do wybudowanych na potrzeby ekspozycji kiosków i pawilonów. Po jej zakończeniu część zachowanych 
elementów włączono do programu parku. W.E. Radzikowski, Kraków, Kraków 1903; A. Zachariasz, Park 
Jordana „…dla przyjemności i pożytku Szanownej Publiczności”, [w:] Przestrzeń publiczna w demokratycznym 
państwie, (red.) A. Madej, W. Tyrański, M. Waszkiewicz, Konferencja na rzecz Przyszłości Krakowa Cracovia 
Urbs Europaea, Kraków 2009, 60.
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w Warszawie, a od 1897 roku wspomniane Towarzystwo Ogrodnicze Warszawskie or-
ganizowało wielokrotnie „jarmarki na owoce” (najsłynniejszy odbył się w 1900 roku)48, 
przyczyniając się do wzrostu zainteresowania społeczeństwa ogrodnictwem. Na po-
czątku XX wieku wystawy i pokazy ogrodnicze odbywały się w wielu miastach – za-
równo dużych, jak i na prowincji. Jako miejsce ich organizacji wykorzystywano wielo-
krotnie przestrzenie istniejących parków i ich otoczenie. W 1908 roku w takiej scenerii 
odbyła się Wystawa Ogrodnicza w Lublinie, wystawy w Siedlcach z 1907 i 1912 roku 
zorganizowano w Parku Aleksandrowskim49, a w 1912 roku wystawa ogrodnicza zajęła 
znaczny obszar Ogrodu Angielskiego w Kaliszu50. Część z nich organizowały przodują-
ce zakłady ogrodnicze51. Projektowaniem terenów wystaw – podobnie jak w innych 
krajach – zajmowali się doświadczeni planiści i ogrodnicy. Zainteresowanie ogrodnic-
twem utrzymane zostało w okresie międzywojennym, również po II wojnie światowej 
organizowano wystawy ogrodnicze, jednak z mniejszą częstotliwością. W latach 30. 
XX wieku wznowiono wystawy poznańskie, w 1972 roku odbyła się wystawa ogrodni-
cza w Lublinie, a w 1978 roku w Katowicach52. Dziś do najpopularniejszych zaliczają 
się poznańskie Targi Ogrodnicze i Architektury Krajobrazu „Gardenia”, skupiające sze-
rokie grono międzynarodowych wystawców. Równie popularna jest Wystawa „Zieleń 
to życie”, organizowana w Warszawie, a także wystawy i targi organizowane w in-
nych miastach: Kielcach, Szczecinie, Krakowie, Lublinie czy Chorzowie.

5. WIODĄCE FUNKCJE I WARTOŚCI WYSTAW OGRODNICZYCH

W ujęciu historycznym zaobserwować można pewne tendencje ukazujące kierun-
ki rozwoju wystaw ogrodniczych. Cechą charakterystyczną jest to, iż organizowane 
były cyklicznie lub sporadycznie. Częstotliwość ich tworzenia wynikała z uwarunko-
wań przestrzennych danego miejsca lub miasta, z możliwości finansowych organiza-
torów, a także uzależniona była od potrzeb i oczekiwań przedstawicieli środowiska 
ogrodniczego i odwiedzających. Funkcjonowały jako część innych wystaw ogól-
nych lub branżowych, ale też samodzielnie. Bardzo popularne były te odnoszące się 
do dziedziny ogrodnictwa kompleksowo – organizowane w skali kraju i międzynaro-
dowe. Równie atrakcyjne były też wystawy lokalne, odbywające się poza dużymi 
miastami53. W tym zakresie rozróżnić można pewną specjalizację – niektóre przyjmo-
wały charakter wyłącznie tematycznych pokazów lub prezentacji wybranych gałę-
zi ogrodnictwa. Tendencją było również to, iż wystawy ogrodnicze rozwijały się bar-
dzo szybko – wnioskować to można po wzroście ich liczby w kolejnych latach (już 
w XIX wieku), jak i poszerzaniu zakresu ekspozycji. Organizowane były z coraz więk-
szym rozmachem i skupiały coraz szersze grono wystawców oraz gości.

48 E. Jankowski, Dzieje ogrodnictwa…, 439.
49 F. Szanior, Pierwsza wystawa ogrodnicza w Siedlcach w r. 1907, Ogrodnik, 36/1912, 561; J. Maciejewski, 

Wystawa ogrodnicza Siedlecka, Ogrodnik, 38/1912, 601.
50 S. Schönfeld, Wystawa ogrodnicza w Kaliszu, Ogrodnik, 39/1912, 617.
51 Wymienia się tu zakład ogrodniczy Ulricha oraz zakład ogrodniczy Hosera. M. Siewniak, A. Mitkowska, 

Tezaurus…, 286.
52 Ibidem.
53 Już na początku XX w. F. Szanior pisał, iż nawet „urządzanie wystaw prowincjonalnych należy dziś do faktów 

powszednich zupełnie uznanych”. F. Szanior, Pierwsza wystawa ogrodnicza w Siedlcach w r. 1907, Ogrodnik, 
36/1912, 561.
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Wśród wiodących funkcji wystaw ogrodniczych wymienić należy propagowanie 
wiedzy z zakresu ogrodnictwa – w mniejszym stopniu w wymiarze historycznym, za to 
szczególnie w zakresie najnowszych osiągnięć. Ranga wystaw wzrastała w zależności 
od ich rodzaju. Te lokalne skupiały przedstawicieli węższego środowiska. Wystawom 
krajowym przypisywano bardziej znaczącą rolę. W odniesieniu do Polski, która przez 
wiele lat pozbawiona była narodowej tożsamości, zadaniem wystaw było m.in. re-
prezentowanie stanu „naszego zawodu na całym obszarze kraju”54 i jego poprawa. 
Tymczasem wystawy międzynarodowe miały największe znaczenie – umożliwiały 
poznanie tendencji światowych. Na stosunkowo małym obszarze i w krótkim czasie 
można było zobaczyć wszystko to, co charakterystyczne dla danego regionu, kraju 
czy nawet wielu państw, co uznać należy za wartość kulturową. Rola kulturotwórcza 
wystaw wynikała przy tym z idei propagowania postępu, popierania dobrych i spraw-
dzonych technik ogrodniczych czy dbałości o właściwą jakość produktów.

Organizacja wystaw ogrodniczych stanowiła jedną z metod służących począt-
kowo prezentacji, a następnie rozpowszechnianiu nowych osiągnięć różnych gałęzi 
ogrodnictwa (szkółkarstwa, sadownictwa, kwiaciarstwa, hodowli roślin, nasiennictwa 
i wielu innych). Były one miejscem przekazywania cennych informacji branżowych, 
udzielania na bieżąco porad przez specjalistów i naukowców. Przekładało się to na 
wartości komercyjne wystaw, na co składała się ich rola w rozwoju handlu i wymiany 
towarów oraz działania promocyjne propagujące wielokierunkowy rozwój dziedziny. 
Wpływało to jednocześnie na rozwój ekonomiczny małych i dużych zakładów ogrod-
niczych, które pozyskiwały nowych klientów i przed którymi otwierały się nowe rynki 
zbytu.

Dostęp do wiedzy w ujęciu teoretycznym wspierał upowszechnianie i rozwój sztu-
ki kształtowania ogrodów, dziś mając także kontynuację w propagowaniu i rozwoju 
nowych trendów i kierunków w architekturze krajobrazu czy sztuki w ogóle. Wystawy 
postrzegane były jako skuteczna i szybka droga do rozpowszechniania nowocze-
snych myśli, idei i wzorców. Organizowane konkursy na najlepsze rośliny użytkowe 
i najpiękniejsze rośliny ozdobne zachęcały wytwórców i hodowców do wytrwałej 
pracy. Prestiżowe konkursy projektowe były jednym ze stałych elementów wystaw. 
Prezentacje nowych pomysłów na zagospodarowanie przestrzeni publicznych (pla-
ców miejskich, zieleńców, bulwarów, parków, cmentarzy), także ogrodów prywat-
nych (nawet niewielkich) czy ogrodów tematycznych (różanych, daliowych i innych) 
były unikalnym źródłem inspiracji, prezentując wzory godne naśladowania. Cenne 
informacje można było pozyskać z towarzyszących wystawom branżowych wydaw-
nictw, katalogów i broszur, a także publikacji prezentowanych na łamach czasopism. 
Wartości edukacyjne, jakich nośnikiem były i są wystawy ogrodnicze, odnoszą się za-
tem nie tylko do możliwości wielokierunkowego poznania dziedziny, ale także mają 
przełożenie na wymiar praktyczny.

Wystawy odwiedzane były przez specjalistów danych dziedzin i amatorów. 
Traktowane były jako cel wycieczek poznawczych. Skupiały przedstawicieli z grona 
ogrodników i planistów, specjalistów, a także właścicieli ziemskich posiadających za-
łożenia ogrodowe i poszukujących inspiracji do ich zagospodarowania, jak i miesz-
kańców miast i miasteczek, pragnących kontaktu z przyrodą w jej wielu formach. 
Uważano je jednocześnie za formę rozrywki, powiązaną z możliwością odczuwa-
nia niesamowitych wrażeń. Funkcje te charakterystyczne są dla wszystkich wystaw 
ogrodniczych również dziś – tradycja ta jest z powodzeniem kontynuowana.

54  F. Szanior, Wystawa, Ogrodnik, 26/1914, 401.
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W odniesieniu do wartości społecznych znaczącą rolę obiekty te odgrywają w za-
kresie wypoczynkowym, stając się miejscami licznie odwiedzanymi w czasie trwania 
wystaw i po ich zakończeniu. Przekładało się to jednocześnie na wymiar przestrzen-
ny wystaw – bardzo szybko doceniono rangę podejścia kompleksowego, gdzie cały 
teren traktowany był jako koncepcja spójna artystycznie i przestrzennie, scalająca 
elementy architektoniczne i parkowe. Ogromną rolę odegrali w tym zakresie planiści 
i ogrodnicy współpracujący z architektami przy zagospodarowaniu terenów wystaw. 
Decyzje organizatorów dotyczące ich lokalizacji procentowały w przyszłości. Często 
organizowano je w obrębie istniejących parków o odpowiednim potencjale prze-
strzennym lub na ich fragmentach, działaniami tymi obejmowano też obszary z nimi 
sąsiadujące, powiększając docelowo ich zasięg. Wiele terenów po zakończeniu wy-
staw adaptowano do organizacji publicznych promenad i parków, rozbudowując 
ich program. Podejście takie jest kontynuowane również dziś – w wielu miastach nie-
mieckich wystawy planowane są z wieloletnim wyprzedzeniem, a decyzje o wyborze 
miejsca i sposobie ich kształtowania służą wielokierunkowej rewitalizacji terenów zde-
gradowanych lub obowiązkowo są włączane – jako obiekty publiczne – do systemu 
miejskich terenów zieleni.

6. PODSUMOWANIE

Ogromna rola, jaką na przestrzeni dwóch ostatnich wieków pełnią wystawy ogrod-
nicze, wydaje się nie zawsze być dostrzegana. Reprezentują one wartości, do których 
zaliczyć można te edukacyjne, komercyjne czy społeczne, rozwijane przez kolejne 
dekady. Należy zatem – cofając się nieznacznie w historii – zwrócić uwagę na fakt, 
iż obiekty te stanowią jeden z charakterystycznych i posiadających długą tradycję 
rodzajów ogrodów, które wykształciły się już w XIX wieku. Nadal mają szansę rozwi-
jać się, gdyż zapotrzebowanie społeczne na ich organizację nie słabnie – dotyczy 
to zarówno grona wystawców, jak również odwiedzających wystawy specjalistów 
i amatorów. Jednocześnie powiększają się stale możliwości związane z rozwojem wie-
lu branż ogrodnictwa i architektury krajobrazu, które to dziedziny mają szansę nie tylko 
pełniej zaistnieć, ale także wykorzystać dotychczasowe doświadczenia do ich wspól-
nego i indywidualnego rozwoju.
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1. INTRODUCTION

The 19th century in Europe was marked by large-scale industrialization and 
technological progress. Numerous wars, military conflicts, civil unrest, and the Spring 
of Nations revolutions, along with simultaneous spectacular, breakthrough 
technological inventions (which primarily served military purposes) triggered the 
emergence of new military doctrines. The reorganisation processes in the armies 
of the major European monarchies, the extension of fortified towns and of thousands 
of garrisons supporting million-man armies also reached Central Europe in the 
mid-1800s1.

Three large imperial monarchies – Germany, the Austrian Empire, and Russia 
– took over a significant part of the area in question in the second half of the 18th 
century when they annexed the territories of the First Republic of Poland by means 
of partition treaties. Conflicting interests, intentions, and strategic military plans led 
to a sui generis Central European military landscape consisting of fortresses and 
garrisons. It was dominated by numerous large garrison complexes with functionally 
diversified infrastructure. The intertwining of the different cultures reflected in urban 
design and architectural forms determined the character of the military space 
in this area, from Russian barracks and fortresses in Warsaw, Modlin, Brześć, Zamość, 
and Częstochowa, Prussian urban design in the towns of the Lower Silesia, Greater 
Poland, and Eastern Prussia, the Habsburg defence foreground formed by Krakow 
and Przemyśl (the two largest Central European fortresses), and the urban tissue 
of many Galician garrison towns. Components of this military space are still discernible 
in the military facilities and landscapes that have been preserved.

2. RESEARCH AIM

The topic of parks and gardens related to military premises in the 19th-century 
Central European military landscape has not been covered by any larger papers or 
publications thus far. Meanwhile, historical source materials are scarce, scattered, 
and incomplete. The geopolitical conditions of this part of the continent resulted 
in the military closure of the garrison infrastructure throughout nearly the entire 
twentieth century. Green areas, more and more frequently deprived of their 
military function, nowadays tend to disappear from the urban tissue, even if on 
many occasions in the past they determined the direction of urban development 
in a number of European towns and shaped their present form and rank. This paper 
aims to provide an attempt at a modern assessment of the military park and garden 
arrangement as works of art and as examples of urban design doctrine in military 
spatial planning. Such an assessment is particularly important at a point when 
the protection, preservation, and modern recreation of preserved 19th-century spatial 
designs in military infrastructure and park arrangement relics are still possible.

1 The characteristics of this area together with its historic, ethnic, and cultural conditions, as well as turbulent 
political transformations, have resulted in this term’s application to a larger territory in the 19th century than 
at present. This area also used to include the part of Southern Europe that was within the borders and under 
the influence of the Hapsburg monarchy at the time. In 19th-century political conditions, the term Central 
Europe had little practical meaning, and gained significance as a consequence of subsequent 20th-century 
political divisions, economic systems, and military arrangements, still, however, without a precise outline as 
a geographical region. Even today, different geographical interpretations of the notion of Central Europe 
coexist.
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3. THE STATE OF THE RESEARCH

In the second half of the 19th century, green areas were one of the key and 
frequent components of military-infrastructure urban design. Their designs and 
arrangements were based on the models of garrison layouts derived from earlier 
Western European military systems (i.e. French, and later German, systems). In Central 
Europe and its culture, the utilitarian and decorative forms of these arrangements 
harked back to French, English, Dutch parks and gardens as well as to the developing 
systems of 19th-century urban green areas. Demonstrating both geometrical and 
unconstrained styles that transform into intertwining mixed arrangements, these 
green areas fall within the typological categories of historical garden arrangements2. 
The development of 19th century military parks and gardens was in line with the green-
areas concepts of the industrial-revolution era, and the ideas of beautifying towns 
and establishing public parks – first in England and subsequently in all of Europe3.

The arrangements of the garrison parks and gardens were modelled on both 
residential spatial design and public green areas with their range of styles often 
blending into the eclectic arrangements of the late 1800s and the turn of the 20th 
century. Their defined forms became an integral part of military urban design and 
the architecture of the garrison structures’ complex functions.

“Both the sources and methods of shaping the arrangements may be found 
in a number of academic disciplines related to garden history, natural science, and 
military theory. The disappearance of natural relics and historical spatial designs will 
at some point mean that it will no longer be possible to study the curious and unique 
phenomenon of the green areas in the military landscape. They took on diverse forms 
and arrangements depending on the main purpose and function of the military 
complex or structure. The vegetation fulfilled both utilitarian and decorative functions, 
providing scenery for prestigious military structures and invariably constituting 
a significant spatial component forming relationships with the urban design and 
landscape of numerous towns”4.

The largest group that shaped the military landscape comprises barrack complexes 
whose design – depending on their specific character and military specialization – 
was completed by both utilitarian and decorative vegetation, with its arrangements 
varying from geometrical to less constrained ones5. As a rule, each Central European 
garrison spatial design in the second half of the 19th century was surrounded with 
gardens and parks of varying complexity accompanying prestigious military buildings, 
headquarters, military administrations, officers’ messes, etc. The principles of their 
architecture and spatial design were based on detailed guidelines determining 
the arrangement of the infrastructure, the types of buildings as well as their respective 
locations and communication schemes depending on the type of troops, the make- 
-up of individual units and their logistical needs. The guidelines included sample 

2 A. Mitkowska, Sztuka ogrodowa (elementy typologii ogrodów w ujęciu historycznym), [in:] Architektura 
krajobrazu a planowanie przestrzenne, (ed.) K. Pawłowska, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 
2001, 143-144.

3 A. Zachariasz, Zieleń jako współczesny czynnik miastotwórczy ze szczególnym uwzględnieniem roli parków 
publicznych, Monografia 336, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2006, 29-36.

4 W. Rymsza-Mazur, Kompozycje zieleni wybranych zapleczy militarnych na terenie Polski, [in:] Horyzonty 
Architektury Krajobrazu, Przedmiot Architektury Krajobrazu, Wydawnictwo „Wieś Jutra”, Warszawa 2010, 91.

5 J. Środulska-Wielgus, Przyrodnicze elementy w tworzeniu i maskowaniu fortyfikacji, „Forteca”, nr 3/97, 12.
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designs of utilitarian and decorative vegetation. The latter usually took the form 
of officers’ gardens, whose arrangement, i.e. location within the complex, size, or 
decorativeness, reflected the garden’s rank.

Military parks and gardens took on various forms of arrangement. A highly 
decorative garden surrounding the commander’s villa, officers’ garden in the 
barrack complex, or garden vegetation at a small-scale guardhouse were present 
in numerous examples of garrison infrastructure. As a rule, parks and gardens 
surrounded military hospitals. Garrison hospitals with larger spatial arrangements 
had individually designed hospital parks arranged in line with the European fashion 
trends of the era.

The origin of Central European 19th-century parks and gardens should be sought 
in the preceding century. In the 1700s, the first barrack spatial designs and related 
garden arrangements were established within what was then Poland. “Along with 
fortified towns and fortresses, barracks (which first appeared in Poland in the eighteenth 
century) represented regular military architecture. The construction of the first barrack 
structures was beyond doubt directly related to military reforms applied in the West 
which introduced a numerous and well-trained regular army (Prussia)”. … “Hence, 
in order to lodge all the troops, the first barracks were raised in Warsaw. Mostly 
single-storey, the buildings equipped with stylish facades and a monumental spatial 
arrangement were situated in the north, south, and west in three different Warsaw 
suburbs: Fawory (today’s Żolibórz-Cytadela), Krakowskie Przedmieście (now Ursynów), 
and Wola (today’s Hale Mirowskie). The distribution of regiments and barracks at three 
different points in Warsaw certainly resulted from military considerations. The barracks 
of the Mounted Infantry Guards regiment, later called “The Guards” were raised on 
the former Fawory grange in 1725. The barracks, consisting of seven single-storey 
pavilions, were located on the high Vistula bank, flanked by a huge training range… 
Surrounding the parade ground and towards the Vistula were the symmetrically 
located officers’ houses with gardens”6.

Examples of Krakow and Galician groups of spatial designs have been selected to 
achieve our goal, i.e. to describe and attempt to evaluate 19th-century military park 
and garden arrangements. These examples demonstrate a number of aspects in terms 
of meaning, history, and preservation. They provide new meanings to the reflections 
presented in this paper as they refer exclusively to the arrangement of green areas, 
which has not been a separate subject of broader academic research so far.

4. DESCRIPTION OF THE RESEARCH

Among those characteristic garrison arrangements of complex design, form, scale 
and number, one must list the Krakow Fortress – the largest fortified complex in Central 
Europe.

The decision made by the mid 19th century to raise the Krakow Fortress resulted 
in the extension of numerous garrison complexes in Galicia, a strategic province 
of the Hapsburg Empire. The complexes were accompanied by utilitarian and 
decorative green areas with increasing frequency. Their increasingly complex 
functions and forms were used until the First World War. The first garrison park and 
garden arrangements within the Krakow Fortress were established in the royal 

6 Budownictwo wojskowe 1918-1935, vol. I, (ed.) A. Król, Galewski i Dau, Warszawa 1936, II, III.
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residence of Łobzów, which was renovated during the period of the Krakow Republic 
using the location, remnants and designs of the park and garden arrangement. 
Having been taken over by the Austrian military authorities, the residence served 
as a field hospital in 1840s and subsequently as a storehouse, which soon resulted 
in the complete ruin of the palace and devastation of the garden7.

In 1852, a new Neo-Gothic building was raised to house the company’s artillery 
school, later the cadet school. The devastated gardens were then adapted 
and reconstructed to serve as military training grounds, taking advantage of the 
still preserved and discernible arrangement layout and geometrical divisions. 
Interestingly, a large part of the old layout was maintained. This refers to designs 
dating back to the Krakow Republic and earlier as well as a number of significant 
components of even earlier designs such as intersecting lanes (remnants of a historic 
Italian garden), the characteristic features of a park, and finally a mound, whose 
historical value was recognised and restored8.

The park and garden’s arrangement underwent another transformation in the 1910s 
when, at the dawn of independence for the Republic of Poland, it took a clearly 
art-nouveau form, later identified with the Polish “Podchorążówka” (Cadet School)9. 
“The second World War brought about an obvious, run-down appearance. Yet, it was 
in the years to follow that real stagnation and dramatic devastation occurred. 
The park was divided between a number of users, which meant a fading of the royal 
tradition. This sad fate of Łobzów – similar to that of Wawel and, as already mentioned, 
to the national history – multiplied the significance of the arrangement. Moreover, 
it so to say obliged us, the contemporary, to restore this royal work to the nation – 
just as Wawel was restored to the people at the turn of the twentieth century and 
in the interwar period and the Royal Castle in Warsaw along with the Wilanów summer 
residence after the war. Being older than Wilanów and more afflicted by history, 
Łobzów requires more protection and conservation”10 (Ill. 1).

Krakow’s recapture by the Austrian army in 1846 and the decision to transform 
the city into a fortress initiated a series of investments, also of garrison character, 
by the occupation authorities. Military barracks were put back in the Royal Castle, 
while Wawel was transformed into a citadel. From 1852 to 1856 it housed a garrison 
hospital – one of the first new military investments in Krakow and Galicia. The two-
winged building was located in the southern part of the castle, where mediaeval 
defense walls and church structures had been torn down between the Sandomierska 
and Senatorska towers to the east and the Złodziejska tower to the south11.

Decorative greens serving as the hospital’s garden were arranged at the front 
elevations of the perpendicular adjoining wings. The planted vegetation protected 
and cast shade on the front north and south elevations, which were exposed to 
sunlight.

7 J.W. Rączka, Przemiany Krajobrazu podkrakowskiej rezydencji Łobzów, Od fortalicjum króla Kazimierza 
Wielkiego przez pierwszą w Polsce królewską rezydencję pałacowo-ogrodową, Szkołę Kadetów – Pod- 
chorążówkę do Wydziału Architektury PK, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 1996, 59.

8 J. Bogdanowski, Królewski ogród na Łobzowie, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, Kraków 
1997, 35-37. “Thus, it may be stated that despite the far-reaching changes, the frame of the royal gardens 
along with the park from the era of the Republic have not been lost”.

9 Ibidem, 37.
10 Ibidem, 63.
11 The directions in the text are compliant with those in the Austrian archival maps.
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The simple design of the two green interiors shielded by the Sandomierska tower 
was of a geometrical character in its eastern part and a layout of semi-circular greens 
with a central lane, which emphasized the main entrance from the southern wing 
of the hospital12. This small-scale garden arrangement organised the space between 
the front elevations of each hospital wing, the tenaille trace of the 19th-century 
hill fortifications and the driveway that led to the outer courtyard of the castle, 
renamed Grosser Parade Platz. Towards the square, along the northern elevation 
of the southern hospital wing, flanking the driveway and the auxiliary hospital 
structures was a narrow strip of green planted with horse chestnuts and ash trees. 
The remainders of this initial tree group are still preserved13.

A historic map from 1854 shows a hospital garden layout with more precise 
stylistic features14. The eastern garden between the front elevation and the outer wall 
reached as far as the Senatorska tower. Its design included an unconstrained layout 
of transversal lanes which outlined tetragonal, trapezoid, and triangular rounded 
greens, which together formed a green strip along the whole garden, divided by 
a small-scale oval space designed on the axis of the entrance in the eastern elevation’s 
central avant-corps. The garden at the front southern elevation was in turn defined 
by the circular entrance space designed on the axis of the central avant-corps’s 
main entrance. The curvilinear lanes taking origin from this space outline the greens, 
conveying an eclectic character to the garden arrangement. The eastern wing 
of the hospital was torn down after 1945 along with a part of the adjacent hospital 
garden. During the Second World War, the southern wing was transformed into 
a residential building by the German occupiers. In the postwar period it was adapted 
to serve representative purposes of the government whereby the southern garden 
was preserved in a simplified geometrical form. As follows from the aforementioned 
maps as well as analyses and publications, green areas fulfilled significant utilitarian 
and decorative functions in the urban design of the historic garrison hospital of Wawel 
Hill. Their layouts form carefully designed functional green interiors arranged to fit 
needs and spatial conditions, with generously planted vegetation. Their remnants are 
still discernible in the area of the preserved southern hospital wing, in the decorative 
garden layout between the Sandomierska tower and the entrance to the hill, whose 
form has altered over the decades. This part of the historic military hospital and its 
garden constitutes a preserved component of the Austrian military landscape that 
dominated Wawel Hill in the 19th century (Ill. 2).

Over the course of extension of the fortress’s infrastructure in the 1870s, a large 
barrack complex named after Archduke Rudolf was raised at Warsaw Road 
(Trakt Warszawski) in Krakow. The barrack part of this the first garrison investment 
on such a scale in the town was raised from 1872 to 1878 and completed with 
technical and storage facilities in the 1880s and 1890s. The regimental mess, which 
closed the barrack block, was built as late as 1907. The entire barrack space 
was complemented with arranged green areas. Both the urban design and 

12 Wawel Narodowi Przywrócony Odzyskanie Zamku i jego odnowa 1905-1939, Zamek Królewski na Wawelu 
– Państwowe Zbiory Sztuki, Kraków 2005, 56; Situations Plan des Garnisons Spitales am Castell, scale 1:1296, 
Zamek Królewski na Wawelu, AZK PZS-I/R – st. sygn. 1/XI, plan after 1853.

13 Parki i ogrody Krakowa w obrębie plant z plantami i Wawelem, (ed.) J. Bogdanowski, Ośrodek Ochrony 
Zabytków Krajobrazu Narodowa Instytucja Kultury, Warszawa 1997, 502.

14 Z. Pianowski, Wawel obronny. Zarys przemian fortyfikacji grodu i zamku Krakowskiego w. IX-XIX, Państwowe 
Zbiory Sztuki na Wawelu, Kraków 1991, Fig. 91.
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the architecture of the complex reflected almost perfectly the barrack spatial 
arrangement guidelines for the Austrian-Hungarian army. The homogenous volumes 
of three battalion buildings were accentuated by the headquarters, whose 
architecture and ornamentation harked back to the “Rundbogenstil” Viennese type 
of the 19th century15.

Both utilitarian and decorative green areas constituted a pivotal component 
of the complex’s urban design. The latter could be seen in two garden layouts 
arranged in front of the eastern elevations of the barrack buildings, which flanked 
the headquarters and created decorative frames for its front elevation. A map 
from 1879 shows the unconstrained designs of two stylistically homogenous garden 
interiors. They differ in the layout of lanes, which outline varying forms of greens and 
flower beds with freely cultivated plants reflecting the landscape style of the design. 
Single lines of cultivated plants, which are discernible on the map, set the layout’s 
boundaries in the urban space16. This spatial design of the garden was justified as, 
juxtaposed with the brick elevations of barrack buildings, it harmoniously matched 
the architecture of the complex’s main building. The fact that these arrangements 
were applied in the officers’ gardens of the Archduke Rudolf’s barracks is confirmed 
in a more recent source, i.e. a land register map of the city divided into sections 
(1912)17, where the garden design is markedly similar to the aforementioned map 
of 1879. A different garden design may be seen in two conceptual layout maps that 
exhibit different scenarios of their geometrical arrangements18.

Nonetheless, these plans evoke serious doubts as to the possibility of their realization 
given the fact that the arrangement presented is based upon a different barrack 
layout, whereas the type of barrack buildings with central avant-corps set in these 
plans does not match the actual development.

This paper does not include an analysis of more recent transformations of the 
green areas, their layout, new vegetation planted in the interwar period, or post-war 
adaptation for academic purposes when geometrical divisions and new tall plants 
were introduced in the earlier greens of the parade ground. Additionally, the ongoing 
revitalization of the Krakow University of Technology campus interacts with and harks 
back to the preceding forms, layouts, and remnants of the barrack green areas 
while harmoniously matching the garrison architecture (Ill. 3).

5. DISCUSSION AND CONCLUSIONS

Art or doctrine of shaping military space? This way of posing the question 
of the status of military park and garden layouts reflects the variety of possible 
assessments of the subject at hand.

The layouts of 19th-century parks and gardens present in the Central European 
military landscape have not been thoroughly listed, systemised, analyzed, or 
compared thus far. As regards arrangement, garrison park and garden layouts 

15 Z.J. Białkiewicz, Feliks Księżarski (1820-1884), krakowski architekt epoki historyzmu, Księgarnia Akademicka, 
Kraków 2008, 129-135.

16 Situations Plan der Kronprinz Rudolf Kaserne in Krakau, 1879, KA.
17 Cadastral map, sections 17 and 26, 1912, CAW.
18 Site Plan, ref. ABM, f 957a, Warszawska 24, pl 1a, Archiwum Narodowe w Krakowie; Site Plan, ref. ABM, 

f 957a, Warszawska 24, pl 19, Archiwum Narodowe w Krakowie.



32

developed late, their heyday falling in the second half of the 19th century. They did 
not form large layouts imposing in their nature and landscape, as was the case with 
a range of residential, private, and public designs in this part of Europe. This resulted 
both from subjecting military design to utilitarian function and from stylistic changes 
that combined the features of the most frequent historicist styles, which harmoniously 
matched the neo-styles of military garrison architecture. Consequently, the styles 
vary from rare homogenous landscaping layouts to the diverse designs of the turn 
of the century that developed into the mixed, eclectic, and finally art-nouveau and 
modernist forms of the decadent period.

In conclusion, the 19th-century military parks and gardens were designed 
in close relation to garrison urban design and architecture. They constituted not only 
functional spatial design with a clearly defined programme and requirements, but 
also representative, prestigious decoration for remarkable military complexes and 
facilities. In individual layouts, they acted as individually designed works of garden 
art serving the needs of a particular facility or individual structure. The garrison 
layouts which have nowadays been preserved, transformed, or even removed from 
the landscape convey an encrypted, historical image of an era, and as such they 
may be still of use for modelling and harmonizing the former 19th-century military 
landscapes and post-military zones of Central Europe.

Ill. 1. Modern view of the lost garden layouts of the former royal residence and the school of cadets’ park 
in Łobzów (photo by W. Rymsza-Mazur)

Il. 1. Współczesny obraz zieleni zagubionych kompozycji ogrodów dawnej rezydencji królewskiej oraz parku 
szkoły kadetów w Łobzowie (fot. W. Rymsza-Mazur)
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Ill. 2. Wawel Hill – in the foreground, a remaining part of the former military hospital’s garden (photo by 
W. Rymsza-Mazur)

Il. 2. Wzgórze Wawelskie – na pierwszym planie widoczne relikty zieleni dawnego ogrodu szpitala 
garnizonowego (fot. W. Rymsza-Mazur)

Ill. 3. Krakow University of Technology campus – a contemporary view of the historic officers’ garden 
of the Archduke Rudolf barracks seen from Warszawska street (photo by W. Rymsza-Mazur)

Il. 3. Kampus Politechniki Krakowskiej – widok współczesny dawnego ogrodu oficerskiego koszar Arcyksięcia 
Rudolfa od strony ul. Warszawskiej (fot. W. Rymsza-Mazur)
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1. WSTĘP

Wiek XIX w Europie charakteryzowała wielka skala industrializacji oraz postępu 
cywilizacyjnego. Liczne wojny, konflikty zbrojne, niepokoje społeczne i rewolucja 
Wiosny Ludów, a zarazem spektakularne, epokowe wynalazki techniczne, służące 
przede wszystkim celom militarnym, generowały rozwój nowych doktryn wojskowych. 
Procesy reorganizacji sił zbrojnych największych monarchii europejskich, rozbudowa 
miast twierdz i tysięcy garnizonowych zapleczy dla wielomilionowych armii objęły 
w połowie XIX wieku także obszary Europy Środkowej19.

W drugiej połowie XVIII wieku znaczna część tych obszarów znalazła się w posiada-
niu trzech wielkich monarchii: Cesarstwa Niemieckiego, Cesarstwa Austriackiego oraz 
Imperium Rosyjskiego, które to mocarstwa zaanektowały traktatami rozbiorowymi 

19 Charakterystyczne cechy tego obszaru, jego uwarunkowania historyczne, etniczne, kulturowe oraz burzliwe 
przemiany polityczne sprawiły, że określenia takiego używano również w XIX w. w odniesieniu do szerszego 
niż obecnie się przyjmuje terytorium, do którego zaliczano także część Europy Południowej, znajdującej się 
wówczas w granicach i strefach wpływów ówczesnej monarchii habsburskiej. W XIX-wiecznych realiach 
geopolitycznych nazwa Europa Środkowa nie posiadała większego znaczenia praktycznego, a zaistniała 
na bazie późniejszych XX-wiecznych podziałów politycznych, systemów gospodarczych i układów 
militarnych, nie będąc jednak nadal sprecyzowanym ostatecznie regionem geograficznym. Także dzisiaj 
funkcjonują różniące się terytorialne interpretacje pojęcia regionu środkowoeuropejskiego.
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terytoria I Rzeczypospolitej. Na bazie sprzecznych interesów, dążeń i strategicznych 
planów militarnych ukształtował się wówczas swoisty środkowoeuropejski krajobraz 
warowny – forteczny i garnizonowy. Dominowały w nim liczne, rozbudowane zespo-
ły garnizonowe o złożonych funkcjonalnie zapleczach. Przenikanie się odmiennych 
kultur, przełożone na założenia urbanistyczne i formy architektoniczne, stanowiło 
na tym terenie o specyfice wojskowej przestrzeni: rosyjskich koszar i dzieł fortecznych 
Warszawy, Modlina, Brześcia, Zamościa, Częstochowy, pruskiej urbanistyki garnizono-
wej miast Dolnego Śląska, Wielkopolski, Prus Wschodnich, jak i habsburskiego przed-
pola obronnego w postaci dwóch największych w regionie środkowoeuropejskim 
twierdz, Krakowa i Przemyśla, wraz z garnizonową strukturą urbanistyczną wielu miast 
galicyjskich. Elementy tej garnizonowej przestrzeni czytelne są do dzisiaj w zachowa-
nych zespołach i krajobrazach warownych.

2. CEL BADAŃ

Podjęta w artykule tematyka parku i ogrodu wojskowego w XIX-wiecznym środ-
kowoeuropejskim krajobrazie garnizonowym nie stanowiła dotąd przedmiotu szer-
szych opracowań i publikacji. Nieliczne, rozproszone i wyrywkowe są także źródłowe 
materiały archiwalne. Realia geopolityczne, istniejące w tej części kontynentu euro-
pejskiego, sprawiły, że przez niemal cały XX wiek zaplecza garnizonowe były objęte 
klauzurą wojskową. Dzisiaj, coraz częściej pozbawione wojskowej funkcji, stanowią 
formy zanikające w urbanistycznej tkance miasta, a są to założenia, które zadecy-
dowały niejednokrotnie o kierunkach rozwoju urbanistycznego wielu środkowoeuro-
pejskich ośrodków miejskich, stanowiąc o ich dzisiejszym kształcie i randze. Niniejszy 
artykuł w zamierzeniu jest próbą współczesnego określenia wartości kompozycji 
wojskowego parku i ogrodu jako zabytku sztuki ogrodowej czy też doktryny prze-
strzennej kształtowania urbanistyki garnizonowej. Ocena taka jest istotna zwłaszcza, 
kiedy możliwa jest jeszcze ochrona, konserwacja, jak i współczesna kreacja zacho-
wanych XIX-wiecznych układów zaplecza wojskowego, a także reliktów zielonych 
kompozycji.

3. STAN BADAŃ

W Europie Środkowej 2 połowy XIX wieku jednym z istotnych, często stosowanych 
elementów urbanistyki zapleczy wojskowych była zieleń, której układy i kompozycje 
oparte zostały na wzorcach przejętych z założeń garnizonowych powstałych wcze-
śniej w Europie Zachodniej (francuskich, później niemieckich). W środkowoeuropejskim 
kręgu kulturowym kompozycje te w ich formach użytkowych oraz reprezentacyjnych 
nawiązywały zarówno do ogrodów i parków francuskich, angielskich, niderlandzkich, 
jak również rozwijających się XIX-wiecznych systemów zieleni miejskiej. Zieleń ta, pre-
zentując zarówno style geometryczne, jak i swobodne, przechodzące w kompozy-
cje przenikające się wzajemnie, wpisuje się w ramy i podziały szkieletu typologicz-
nego historycznych założeń ogrodowych20. Rozwój XIX-wiecznej zieleni garnizonowej 

20 A. Mitkowska, Sztuka ogrodowa (elementy typologii ogrodów w ujęciu historycznym), [w:] Architektura 
Krajobrazu a planowanie przestrzenne, praca zbiorowa pod red. K. Pawłowskiej, Wydawnictwo Politechniki 
Krakowskiej, Kraków 2001, 143-144.
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włączał się niejako w koncepcje związane z zielenią czasów rewolucji przemysłowej, 
idee upiększania miast i zakładania parków publicznych – najwcześniej w Anglii, nie-
co później w całej Europie21.

Wzorcami kompozycyjnymi dla parku i ogrodu wojskowego były zarówno założe-
nia rezydencjonalne, jak i formy zieleni publicznej z całą ich gamą stylów, łączących 
się często w eklektyczne kompozycje końca XIX i początku XX wieku. Zorganizowane 
ich formy parkowe i ogrodowe zaistniały jako stały element wojskowej urbanistyki i ar-
chitektury w złożonych funkcjach towarzyszących zabudowie garnizonowej.

„Źródeł kompozycji, jak i metod kształtowania tej zieleni należy poszukiwać w wie-
lu dziedzinach wiedzy, dotyczących: historii ogrodów, nauk przyrodniczych i myśli 
wojskowej. Zanikanie reliktów przyrodniczych oraz dawnych układów przestrzennych 
powoduje utratę z upływem czasu możliwości poznania ciekawego, unikalnego zja-
wiska, jakim była zieleń w krajobrazie militarnym. Zieleń ta miała zróżnicowane formy 
oraz kompozycje, w zależności od podstawowego przeznaczenia i funkcji obiektu lub 
zespołu militarnego. Pełniła m.in. funkcję zieleni użytkowej dla wojska, czy funkcję re-
prezentacyjną, tworząc ramy prestiżowych budowli wojskowych i stanowiąc zawsze 
istotny element przestrzenny w relacjach z urbanistyką i krajobrazem wielu miast”22.

Najliczniejszą grupę w krajobrazach garnizonowych stanowiły zespoły koszarowe, 
których układy, zależne od specyfiki i specjalności wojskowej, uzbrajała użytkowa, jak 
i reprezentacyjna zieleń, przyjmująca tak zgeometryzowane, jak i swobodne formy 
kompozycyjne23. Z zasady każde założenie garnizonowe w regionie środkowoeuro-
pejskim 2 połowy XIX wieku posiadało mniej lub bardziej rozbudowane ogrody i parki, 
towarzyszące wojskowym budynkom prestiżowym, siedzibom dowództwa, admini-
stracji wojskowej, kasynom oficerskim itp. Ich urbanistykę i architekturę projektowano 
w oparciu o szczegółowe wytyczne, zawarte w instrukcjach określających rozplano-
wanie zaplecza, rodzaje budynków, ich wzajemne układy, schematy komunikacyjne, 
zależne od rodzaju wojsk, składu poszczególnych jednostek i potrzeb logistycznych. 
Instrukcje zawierały też przykładowe schematy układów zieleni użytkowej i reprezen-
tacyjnej. Ta ostatnia przyjmowała zwykle postać ogrodów oficerskich, których kom-
pozycja odzwierciedlała w poszczególnych przypadkach rangę ogrodu przez jego 
usytuowanie w schemacie układu założenia, wielkość, ozdobność itd.

Zieleń parku i ogrodu wojskowego przyjmowała zróżnicowane formy kompozycyj-
ne. Ogród o okazałej postaci reprezentacyjnej przy willi komendanta, oficerski ogród 
w zespole koszarowym, a także zieleń ogrodowa przy niewielkim budynku wartowni 
wojskowej występowały w licznych założeniach zaplecza garnizonowego. Zieleń par-
kowo-ogrodową wprowadzano z zasady przy szpitalach wojskowych. W większych 
założeniach szpitali garnizonowych projektowane były indywidualnie parki szpitalne, 
przyjmujące formy odpowiadające ówczesnym europejskim trendom stylistycznym.

Genezy założeń zieleni XIX-wiecznych parków i ogrodów wojskowych w regio-
nie środkowoeuropejskim poszukiwać należy w poprzednim stuleciu. Na obszarze 
ówczesnej Polski w XVIII wieku powstawały pierwsze założenia koszarowe i związa-
ne z nimi kompozycje garnizonowej zieleni ogrodowej. „Obok miast warownych 
i twierdz, właściwemi budowlami wojskowemi były zjawiające się poraz pierwszy 

21 A. Zachariasz, Zieleń jako współczesny czynnik miastotwórczy ze szczególnym uwzględnieniem roli parków 
publicznych, Monografia 336, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2006, 29-36.

22 W. Rymsza-Mazur, Kompozycje zieleni wybranych zapleczy militarnych na terenie Polski, [w:] Horyzonty 
Architektury Krajobrazu, Przedmiot Architektury Krajobrazu, Wydawnictwo „Wieś Jutra”, Warszawa 2010, 91.

23 J. Środulska-Wielgus, Przyrodnicze elementy w tworzeniu i maskowaniu fortyfikacji, „Forteca”, nr 3/97, 12.



37

w Polsce w XVIII w. koszary. Pojawienie się u nas pierwszych budowli koszarowych 
stoi niewątpliwie w bezpośredniej zależności od dokonywających się na zachodzie 
reform wojskowych, polegających na wprowadzeniu licznego, dobrze wyćwiczone-
go wojska stałego (Prusy)”. ... „Dla zakwaterowania więc tego wojska wybudowa-
no w Warszawie pierwsze koszary. Pawilony te, przeważnie parterowe, o stylowych 
fasadach i monumentalnem założeniu sytuacyjnem, leżały od północy, południa 
i zachodu na trzech różnych przedmieściach Warszawy: na Faworach (dziś Żolibóż 
– Cytadela), na Krakowskiem Przedmieściu (obecnie Uniwersytet) i na Woli (dziś 
Hale Mirowskie). Takie rozmieszczenie pułków i koszar w trzech różnych punktach 
Warszawy dyktowały zapewne względy natury wojskowej. Na gruntach folwarku 
Fawory wybudowano ok. 1725 r. koszary regimentu Gwardji Pieszej i Koronnej, zwane 
później gwardjackiemi. Koszary te umieszczono na wysokim brzegu Wisły, w ilości 
siedmiu pawilonów parterowych, bokiem do wielkiego dziedzińca ćwiczeń zwró-
conych. Na około tego placu musztry i od strony Wisły rozmieszczono symetrycznie 
domki z ogródkami dla oficerów”24.

Zaprezentowane poniżej przykłady z krakowskiego, galicyjskiego kręgu założeń 
wybrane zostały dla wytyczonego tematyką celu opracowania oraz próby warto-
ściowania wojskowych XIX-wiecznych założeń parku i ogrodu. Posiadają one bowiem 
wielorakie aspekty znaczeniowe, historyczne i konserwatorskie. Nadają podjętym 
w zarysie rozważaniom dodatkowych znaczeń, jako że dotyczą wyłącznie kompo-
zycji zieleni, a ta nie stanowiła dotąd, w samodzielnym ujęciu, przedmiotu szerszych 
rozważań naukowych.

4. OPIS BADAŃ

Do charakterystycznych, kompleksowych pod względem układów, form, skali  
i ilości założeń garnizonowych zaliczyć można Twierdzę Kraków, największy zespół wa-
rowny w Europie Środkowej.

W Galicji, strategicznej prowincji Cesarstwa Habsburskiego, decyzja o budowie 
w Krakowie twierdzy, którą podjęto z końcem 1 połowy XIX wieku, spowodowała 
rozbudowę licznych zespołów garnizonowych, do których coraz częściej wprowa-
dzano elementy zieleni użytkowej i reprezentacyjnej. Ich coraz bardziej złożone funk-
cje i formy realizowane były do końca I wojny światowej. Pierwsze założenia zieleni 
garnizonowej w obszarze Twierdzy Kraków zrealizowano na terenie odrestaurowanej 
za czasów Rzeczypospolitej Krakowskiej królewskiej rezydencji w Łobzowie, przy wy-
korzystaniu miejsca, reliktów i układów dawnego założenia parkowo-ogrodowego. 
W przejętej przez austriackie władze wojskowe rezydencji w latach 40. XIX wieku urzą-
dzono szpital wojskowy, a następnie magazyny, doprowadzając w krótkim czasie 
do całkowitej ruiny pałacu i dewastacji ogrodu25.

W 1852 roku na pozostałościach budowli pałacowej wzniesiono nowy, neogotycki 
gmach dla kompanijnej szkoły artyleryjskiej, późniejszej szkoły kadetów. Zniszczone 
ogrody wówczas odtworzono i przystosowano do celów wojskowego parku szkolnego, 

24 Budownictwo wojskowe 1918-1935, tom I, praca zbiorowa oficerów i urzędników Ministerstwa Spraw 
Wojskowych pod redakcją majora inżyniera Aleksandra Króla, Galewski i Dau, Warszawa 1936, Zakończenie, 
Budownictwo wojskowe w czasach Saskich, II, III.

25 J.W. Rączka, Przemiany Krajobrazu podkrakowskiej rezydencji Łobzów, Od fortalicjum króla Kazimierza 
Wielkiego przez pierwszą w Polsce królewską rezydencję pałacowo-ogrodową, Szkołę Kadetów – 
Podchorążówkę do Wydziału Architektury PK, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 1996, 59.
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wykorzystując dawną kanwę czytelnych jeszcze układów i geometrycznych podzia-
łów. Co ciekawe, zachowano wiele z dawnych układów formalnych kompozycji, za-
równo tych z czasów Rzeczypospolitej Krakowskiej, jak i wcześniejszych, a także wiele 
istotnych elementów uprzednich założeń, takich jak: krzyżowy układ alej (relikt histo-
rycznego ogrodu włoskiego), parkowy charakter założenia, wreszcie kopiec, uznając 
i przywracając jego wartość historyczną26.

Kolejny raz w dziejach założenia przemiana kompozycji parku szkolnego nastąpiła 
w 2 dekadzie XX wieku, kiedy to u zarania wolnej Rzeczypospolitej przyjął on układ 
wyraźnej, secesyjnej kompozycji parkowo-ogrodowej polskiej „Podchorążówki”27. 
„Druga wojna światowa stworzyła oczywiście stan zaniedbania. Niemniej dopiero 
lata, które nastały po niej przyniosły prawdziwą stagnację i drastyczne zniszczenia 
parku. Nastąpił jego podział między różnych użytkowników, a to oznaczało zacie-
ranie tradycji królewskiej rezydencji. Ten smutny los Łobzowa – podobny do losów 
Wawelu i jak już wspomniano do dziejów kraju pomnożył treściowe walory założenia. 
Co więcej: jak by zobligował nas współczesnych do tego by przywrócić to królewskie 
dzieło krajowi – tak jak przywrócony mu został na przełomie stuleci i w latach między-
wojennych Wawel, po wojnie zaś Zamek Królewski w Warszawie i letnia rezydencja 
władców w Wilanowie. Starszy od Wilanowa Łobzów, ciężej dotknięty kolejami losu, 
tym bardziej wymaga dziś opieki i rewaloryzacji”28 (Il. 1).

Ponowne zajęcie Krakowa w 1846 roku przez wojsko austriackie oraz decyzja 
o przekształceniu miasta w twierdzę zapoczątkowały wiele działań inwestycyjnych, 
także o charakterze garnizonowym, podjętych przez władze okupacyjne. Na Zamek 
Królewski powróciły koszary, a Wawel przekształcony został w cytadelę. W latach 1852– 
–1856 wzniesiono na wzgórzu wawelskim duży szpital garnizonowy, jedną z pierwszych 
w Krakowie i Galicji nowych inwestycji wojskowych. Dwuskrzydłową bryłę szpitala zloka-
lizowano w południowej części wzgórza zamkowego, w miejscu wyburzonych uprzed-
nio średniowiecznych murów i kościelnej zabudowy, pomiędzy basztami Sandomierską 
a Senatorską od strony wschodniej, oraz Złodziejską od strony południowej29.

Przed frontowymi elewacjami, prostopadłych do siebie i połączonych skrzydeł 
szpitala, urządzono ozdobne zieleńce, które pełniły funkcję ogrodu szpitalnego. 
Wprowadzone nasadzenia osłaniały i zacieniały nasłonecznione elewacje frontowe 
– południową i wschodnią. Prosty układ kompozycyjny dwóch zielonych wnętrz, osło-
niętych Basztą Sandomierską, posiadał zgeometryzowaną kompozycję ogrodu od 
strony wschodniej oraz układ półkoliście zaokrąglonych zieleńców z centralną alejką, 
akcentującą wejście główne do południowego skrzydła szpitala30. To niewielkie zało-
żenie ogrodowe organizowało wówczas przestrzeń pomiędzy elewacjami frontowymi 
każdego ze skrzydeł szpitala a narysami kleszczowych układów XIX-wiecznych for-
tyfikacji wzgórza oraz dojazdu, wyprowadzającego na zewnętrzny dziedziniec zam-
kowy, przemianowany na Grosser Parade Platz. Od strony placu, wzdłuż północnej 

26 J. Bogdanowski, Królewski ogród na Łobzowie, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, Kraków 
1997, 35-37. „Stwierdzić więc można, iż mimo tak daleko postępujących zmian kanwa królewskich ogrodów 
wraz z parkiem doby Rzeczypospolitej nie uległa zatarciu”.

27 Ibidem, 37.
28 Ibidem, 63.
29 Autor stosuje w tekście opisy kierunków świata zgodne z przyjętymi na austriackich planach archiwalnych.
30 Wawel Narodowi Przywrócony Odzyskanie Zamku i jego odnowa 1905-1939, katalog wystawowy, ma- 

rzec–czerwiec 2005, Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki, Kraków 2005, 56; Situations 
Plan des Garnisons Spitales am Castell, skala 1:1296, Zamek Królewski na Wawelu, AZK PZS-I/R – st. sygn.  
1/XI, plan po 1853 r.
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elewacji południowego skrzydła budynku szpitalnego, drogę dojazdową oddzielał 
wąski pas zieleńca wzdłuż istniejącej wówczas zabudowy pomocniczej szpitala z na-
sadzeniami kasztanowców i jesionów. Relikty tego pierwotnego drzewostanu zacho-
wały się do dzisiaj31.

Archiwalny plan z 1854 roku przedstawia bardziej sprecyzowany stylistycznie układ 
kompozycyjny ogrodu szpitalnego32. Ogród wschodni, między frontową elewacją 
szpitala a murem zewnętrznym, sięgał swoim wydłużonym obrysem aż do Baszty 
Senatorskiej. Posiadał on swobodny układ poprzecznych podziałów alejkowych, wy-
dzielających czworoboczne, trapezowe i trójkątne, zaokrąglone formy zieleńców, 
tworzących na całej długości ogrodu ciąg zieleni rozdzielony owalną formą niewiel-
kiego, wejściowego placu, zakomponowanego na osi wejścia w ryzalicie centralnym 
elewacji wschodniej. Z kolei ogród przed frontową elewacją południową szpitala 
organizowała kompozycja kolistego placu wejściowego, założonego na osi wejścia 
głównego w ryzalicie środkowym. Wywiedzione z jego formy krzywolinijne alejki wy-
dzielają zieleńce, nadając tej ogrodowej kompozycji eklektyczny charakter. Skrzydło 
wschodnie szpitala zostało wyburzone po 1945 roku, zlikwidowana także została 
przyległa do niego część szpitalnego ogrodu. Skrzydło południowe podczas II woj-
ny światowej zostało przebudowane przez niemieckie władze okupacyjne na cele 
mieszkalne, a w okresie powojennym adaptowane na potrzeby reprezentacyjne dla 
administracji rządowej, zachowując zieleń ogrodu południowego w uproszczonym 
układzie geometrycznym. Z przytoczonych planów, dotychczasowych analiz, a tak-
że publikacji wynika, że zieleń w urbanistyce dawnego szpitala garnizonowego na 
Wawelu pełniła istotne zadania użytkowe i reprezentacyjne. Jej układy tworzyły urzą-
dzone na miarę potrzeb i możliwości przestrzennych starannie zakomponowane zie-
lone wnętrza o określonej funkcji z licznymi nasadzeniami. Ich relikty występują jeszcze 
w otoczeniu zachowanego południowego skrzydła dawnego szpitala, w zmieniają-
cej się przez dziesięciolecia postaci ozdobnego założenia ogrodowego pomiędzy 
Basztą Sandomierską a wjazdem na wzgórze zamkowe. Ta część dawnego szpitala 
wojskowego i jego ogrodu stanowi zachowany do dzisiaj element austriackiego kra-
jobrazu garnizonowego, jaki zaistniał w XIX wieku na wzgórzu wawelskim (Il. 2).

W latach 70. XIX wieku w ramach rozbudowy zaplecza twierdzy powstał 
w Krakowie duży zespół koszarowy im. Arcyksięcia Rudolfa, zlokalizowany przy Trakcie 
Warszawskim. Część koszarowa tej pierwszej w takiej skali założenia inwestycji garnizo-
nowej w mieście zrealizowana została w latach 1872-1878 i uzupełniona o część tech-
niczno-magazynową w ostatnich dwóch dekadach XIX stulecia. Kasyno pułkowe, za-
mykające kwartał zabudowy koszarowej, zrealizowano dopiero w 1907 roku. Całość 
koszarowej przestrzeni dopełniały zorganizowane formy zieleni. Zarówno urbanistyka, 
jak i architektura zespołu spełniała niemal dokładnie instrukcyjne wzorce organi-
zacji założeń koszarowych w armii austro-węgierskiej. Zunifikowane kubatury trzech 
budynków batalionowych akcentował budynek dowództwa, architekturą i ozdob-
nym ceramicznym detalem nawiązujący do wiedeńskiej odmiany XIX-wiecznego 
Rundbogenstil33.

31 Parki i ogrody Krakowa w obrębie plant z plantami i Wawelem, (red.) J. Bogdanowski, Ośrodek Ochrony 
Zabytków Krajobrazu Narodowa Instytucja Kultury, Warszawa 1997, 502.

32 Z. Pianowski, Wawel obronny. Zarys przemian fortyfikacji grodu i zamku krakowskiego w. IX-XIX, Państwowe 
Zbiory Sztuki na Wawelu, Kraków 1991, il. 91.

33 Z.J. Białkiewicz, Feliks Księżarski (1820-1884), krakowski architekt epoki historyzmu, Księgarnia Akademicka, 
Kraków 2008, 129-135.
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Istotnym elementem urbanistyki założenia była zieleń użytkowa i reprezentacyj-
na. Tę ostatnią prezentowały dwa założenia ogrodowe, urządzone przed wschodni-
mi elewacjami budynków koszarowych, flankujących budynek główny dowództwa 
i tworzących dekoracyjne ramy jego frontowej elewacji. Plan z 1879 roku przedstawia 
swobodne kompozycje tych dwóch jednorodnych stylistycznie wnętrz ogrodowych. 
Różnią się one przebiegiem alejek, wydzielających zróżnicowane formy zieleńców 
i klombów, w obrębie których w równie swobodny sposób wprowadzono nasadzenia, 
odzwierciedlające krajobrazową formułę ich rozplanowania. Pojedyncze szpalerowe 
nasadzenia widoczne na planie wyznaczają granice tych kompozycji w przestrzeni 
miejskiej34. Taki układ kompozycji ogrodowych, zestawiony z ceglanymi elewacjami 
budynków koszarowych, miał swoje uzasadnienie, komponując się także ze stylistyką 
architektury głównego budynku zespołu. Zastosowanie tych kompozycji w ogrodach 
oficerskich przy koszarach Arcyksięcia Rudolfa znajduje swoje potwierdzenie w póź-
niejszym materiale archiwalnym – planie ewidencyjnym miasta w układzie sekcyjnym 
(1912)35, na którym kompozycja ogrodów posiada bardzo zbliżoną postać do wy-
mienionego już planu z 1879 roku. Odmienny układ kompozycji ogrodów uwidacz-
niają dwa plany sytuacyjne o charakterze koncepcyjnym, przedstawiające warianty 
geometrycznego ich rozplanowania36. Nasuwać się jednak muszą istotne wątpliwości 
co do możliwości ich zrealizowania, bowiem zakomponowane zostały na odmien-
nym układzie rozplanowania budynków koszarowych, a typ widocznych na tych 
planach obiektów koszarowych z centralnymi ryzalitami nie odpowiada faktycznie 
wprowadzonej zabudowie.

W niniejszym opracowaniu nie analizowano późniejszych przemian kompozycji zie-
leni, jej układów i gatunków nasadzeń, wprowadzonych w okresie międzywojennym, 
jak również w powojennej adaptacji założenia koszarowego na cele akademickie, 
kiedy to zastosowano w obrębie dawnego placu musztry geometryczne podziały 
i nasadzenia zieleni wysokiej w obrębie założonych zieleńców. Także współcześnie 
kontynuowana rewitalizacja Kampusu Politechniki Krakowskiej wpisuje i odnosi się 
do uprzednich form, kompozycji oraz reliktów koszarowej zieleni, współgrających z hi-
storyczną architekturą garnizonową (Il. 3).

5. PODSUMOWANIA I WNIOSKI

Sztuka czy doktryna kształtowania garnizonowej przestrzeni? Tak postawione pyta-
nie, odnoszące się do klasyfikacji zielonych kompozycji garnizonowego parku i ogro-
du, obrazuje rozpiętość ocen w podjętej tematyce.

Kompozycje XIX-wiecznych parków i ogrodów, jakie zaistniały w środkowoeuro-
pejskim krajobrazie garnizonowym, nie doczekały się do dzisiaj zestawienia, usyste-
matyzowania, analizy i porównań. Pod względem chronologicznym garnizonowe 
założenia parkowe i ogrodowe w Europie Środkowej powstawały późno, a ich roz-
kwit przypada dopiero na 2 połowę XIX wieku. Nie stanowiły także wielkich, impo-
nujących przyrodniczo i krajobrazowo kompozycji, jak to miało miejsce w licznych 
założeniach rezydencjonalnych, prywatnych i publicznych w tej części Europy. Było 

34 Situations Plan der Kronprinz Rudolf Kaserne in Krakau, 1879, KA.
35 Mapa ewidencyjna, sekcje 17 i 26, 1912, CAW.
36 Plan sytuacyjny, sygn. ABM, f 957a, Warszawska 24, pl 1a, Archiwum Narodowe w Krakowie; Plan sytuacyjny, 

sygn. ABM, f 957a, Warszawska 24, pl 19, Archiwum Narodowe w Krakowie.
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to zarówno wynikiem podporządkowania założeń kompozycyjnych wojskowej spe-
cyfice funkcjonalnej, jak i przemianom stylistycznym, łączącym formy najczęściej 
stosowanych stylów epoki historyzmu, dobrze wpisującym się w neostyle wojskowej 
architektury garnizonowej. Występują tam zatem nieczęsto stosowane, jednorod-
ne kompozycyjnie założenia krajobrazowe, a także zróżnicowane układy w stylu 
przełomu wieków, rozwijane w mieszane, eklektyczne, wreszcie secesyjne i moder-
nistyczne rozwiązania schyłku epoki.

Podsumowując, można stwierdzić, że zieleń XIX-wiecznego parku i ogrodu wojsko-
wego projektowana była w ścisłym związku z urbanistyką i architekturą garnizonową. 
Stanowiła nie tylko funkcjonalną, zdefiniowaną programowo, konieczną do zastoso-
wania, zgodną z wojskowymi regulaminami kompozycję przestrzenną, ale także re-
prezentacyjną, prestiżową dekorację znaczących zespołów i obiektów wojskowych. 
Przyjmowała ona w określonych założeniach obraz dzieła sztuki ogrodowej, zapro-
jektowanego indywidualnie na potrzeby jednostkowego, monumentalnego zespołu 
bądź pojedynczego obiektu. Zachowane, przekształcane, lecz i usuwane dzisiaj z kra-
jobrazu założenia garnizonowe zawierają elementy niosące zakodowany historycz-
ny obraz epoki i jako takie mogą być nadal pomocne w modelowaniu, jak również 
harmonizowaniu przemian dawnych XIX-wiecznych krajobrazów garnizonowych oraz 
terenów powojskowych regionu środkowoeuropejskiego.
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A b s t r a c t
At the turn of the 20th century numerous military barracks were built, by order of the tsar, in a number 
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1. INTRODUCTION

Organised greenery in 19th century Russian barracks in north-eastern Poland has 
not yet been the subject of an individual analysis. This is an important issue, because 
it concerns whole neighbourhoods which developed spatially and economically 
thanks to the garrisons located near them at the turn of the 20th century (Augustów, 
Białystok, Komorowo k. Ostrowi Mazowieckiej, Łomża, Suwałki, Zambrów). After 
the Second World War, selected barracks complexes were adapted to civilian use 
(as apartment blocks, schools, workplaces, offices, etc.) with new buildings added 
to them (Augustów, Suwałki, Zambrów).

Their individual character, as homogenous building complexes with a regular 
layout and harmonious architecture, had been accompanied and confirmed by 
organised greenery since the times of the tsars. This greenery was later developed 
by the Polish military who occupied the barracks in the interwar period. Organised 
greenery in the form of avenues of old trees are now some of the most visible elements 
showing the range of neighbourhoods connected with historical barracks in modern 
towns. Other forms of organised greenery (gardens, squares, decorative greenery) 
were not preserved or are greatly diminished and in poor repair.

2. RESEARCH GOALS

The aim of the research is to show that the greenery that forms part of the spatial 
arrangement of historical Russian barracks in selected towns in north-eastern Poland 
is partially visible in the modern spatial structure of these areas, and therefore 
completes the urban spatial structure of the town or city. Ordered tree-lined avenues 
confirm the spatial arrangement of the barracks.

Knowledge of the historical conditions of the spatial arrangements of greenery 
in the structure of the large barracks complexes will help complete it conscientiously 
during the revitalization of these complexes.

3. OVERVIEW OF LITERATURE

Issues concerning the spatial arrangement of historical Russian barracks 
complexes and the organised greenery associated with them have so far been 
poorly analyzed. There are no papers concentrating on this subject specifically. 
Information concerning these issues appears sporadically, as part of the historical 
background to important events in political and economic history. Paszkiewicz 
concentrates in his works on the policy of the tsar and its connections with sacral 
architecture1. Sokół and Sosna analyze the architecture and setting of Orthodox 
churches, mentioning only some of the barracks complexes which were created 
along with some of the churches2.

Individual barracks complexes have been described in historical and town 
planning conservator studies – Tomecka, the barracks at Kawaleryjska and Bema, 

1 P. Paszkiewicz, W służbie Imperium Rosyjskiego 1721–1917, PAN, Warszawa 1999, 66, 95-96.
2 K. Sokół, A. Sosna, Kopuły nad Wisłą. Prawosławne cerkwie w centralnej Polsce w latach 1815–1915, MID 

“Synergia”, Moscow 2003, 20, 107.
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Białystok3. In historical and town-planning studies of whole towns, the barracks are 
mentioned as building complexes dating to the turn of the 20th centuries.

In recent years monographs have been published devoted to the history of selected 
Polish army garrisons which made use of former Russian barracks during the interwar 
period. They concentrate on the history of Polish troops, only describing the state 
of the barracks through mention of orders concerning renovation, reorganising 
space, and occasionally cultivating the greenery and organisation of green areas 
within the complexes (Suwałki, Komorowo, Zambrów)4.

The Garrison in Zambrów – an album collecting numerous photographs from 
the interwar period and the beginnings of the Second World War, annotated mostly 
with information on the events and people in them and the daily life of the garrison 
– is a valuable iconographic resource5. A doctorate devoted to the development 
of Zambrów has a number of chapters devoted to the influence of the building 
of the barracks in Zambrów on the spatial development of the town and comparing 
it to similar developments in other towns of north-eastern Poland6. These works present 
initial research concerning the spatial arrangements and architecture.

Archival materials, such as drawings, plans, documents concerning the operations 
of barracks in various towns, are collected in state archives (Łomża, Suwałki, Białystok).

There is no research concerning the Russian barracks in north-eastern Poland 
prior to 1918. Therefore, there is also no research concerning the organised greenery 
forming part of their structure.

This issue itself has not yet been the subject of analysis.

4. RESEARCH DESCRIPTION

In order to identify the historical greenery complexes in Russian barracks and 
their current state, comparative research was conducted. The modern legibility 
of the organised greenery in historical Russian barracks was compared to the original 
historic town plans preserved in archives. Town maps and plans from the State Archive 
in Suwałki (Ill. 1) and Łomża and images reproduced in the available literature 
have been used. This information was compared with orders and legal decisions 
concerning the setting up and preservation of the barracks in the times of the tsars 
and in the interwar period, described in the literature.
3 B. Tomecka, Białystok. Zespół koszarowy przy ul. Bema. Studium historyczno-przestrzenne opracowane 

na zlecenie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej im. gen. dyw. H. Minkiewicza, Pracownia Dokumentacji 
i Konserwacji Zabytków, Białystok 1996, 9; B. Tomecka, Białystok. Zespół koszarowy przy ul. Kawaleryjskiej. 
Studium historyczno-przestrzenne opracowane na zlecenie 18. Brygady Zmotoryzowanej, Pracownia 
Dokumentacji i Konserwacji Zabytków, Białystok 1995, 10-11.

4 J. Dąbrowski, 71 Pułk Piechoty. Zarys historii i udział w wojnie obronnej 1939 r., Miejski Ośrodek Kultury 
w Zambrowie, Zambrów 2011; A.Cz. Dobroński, K. Skłodowski, 2. Pułk Ułanów Grochowskich im. gen. 
Dwernickiego 1917–1939. Dzieje i tradycje, Muzeum Okręgowe w Suwałkach, Suwałki 2008, 84-95; 
G. Leszczyński, 18. Pułk Artylerii Lekkiej, Oficyna Wydawnicza „Ajaks”, Pruszków 2006, 83-86, 200; A. Ochał, 
Batalion Korpusu Ochrony Pogranicza „Suwałki” 1927-1939, Muzeum Okręgowe w Suwałkach, Suwałki 
2009, 40-55; K. Szczepański, 14. Dywizjon Artylerii Konnej, Ośrodek Badań Historii Wojskowej Muzeum Wojska 
w Białymstoku, Stowarzyszenie „Formacje Graniczne”, Białystok 2004, 18-24.

5 J. Strenkowski, Garnizon Zambrów, Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie, Regionalna Izba Historyczna, 
Zambrów 2010.

6 D. Gawryluk, Studium rozwoju architektury Zambrowa na tle architektury małych miast pogranicza Mazowsza 
i Podlasia, Doctoral dissertation prepared under scientific care of Prof. PgD Eng. Arch. A. Basista, Politechnika 
Krakówska, Kraków 2006, 81-92.



46

Historical photographs, mostly from the period 1918-1939, as well as modern 
photographs taken by the author were used to verify the layout of organised greenery 
and gardens within the barracks complexes. The conclusions drawn from the analysis 
made it possible to classify main complexes of organised greenery with respect to 
the time period of their creation and their current state.

5. RESULTS

The times of the tsars – 19th/20th c.

Russian barracks founded at the turn of the 20th century were usually located 
at the edge of town (Białystok, Ostrołęka, Augustów, Suwałki) or close to it (Ostrów 
Mazowiecka the village Komorowo, Zambrów). Such placement of the barracks 
helped local civilian artisans serve the needs of the army. This assisted both sides 
– the garrison did not need to build their own workshops and the city developed 
economically by serving the army7.

The distance between the barracks and town was dictated by the need 
to protect the garrison from fire. Governorate authorities feared too quick and 
uncontrolled a development of the towns towards the barracks. Therefore, in the 
Governorate of Łomża a document was issued on 6th June 1898, which dictated that 
all buildings between the town and barracks would require a building permit issued 
by the governorate administration8.

The roads connecting the towns to neighbouring barracks were lined with trees 
on both sides. This characteristic regular layout must have been created during 
the Partition era, as in many photos from the interwar period the trees are tall and look 
to be decades old. Furthermore, there is no information about the planting of those 
trees by the Polish army, although there is such information on other work on greenery, 
even at a smaller scale. This information comes in the form of precise daily orders 
conducted by Polish troops.

Avenues lined with old trees remain visible in the structure of modern towns and 
are evidence of their spatial development based on economic development at 
the turn of the 20th century, and bear witness to the history of these urban centres. 
In Zambrów (Aleja Wojska Polskiego), Suwałki (ul. Kościuszki), Ostrołęka, and Komorowo 
the trees lining the avenues have been preserved (Ill. 2a, 2b, 2d).

Tree-lined avenues leading to former barracks usually start close to the military 
building complex and follow along their main street. In the spatial structure of the 
town they confirm the range of modern neighbourhoods formed around historical 
barracks. They are also a visible form of organised greenery, a clear grouping 
differentiating a fragment of a long street from other parts which do not have such 
abundant greenery (Ill. 2a). In this respect these tree-lined avenues are an identifying 
feature of the neighbourhoods formed around historical barracks complexes.

The example of ul. Sejneńska in Suwałki shows how the tradition of these tree-lined 
avenues is continued – old trees that were lost have been replaced in recent years by 
new ones, confirming the legibility of the spatial arrangement (Ill. 2c).

7 Ibidem, 84.
8 Archiwum Państwowe w Łomży, Zarząd Powiatowy Łomżyński 1868-1917, sygn. 2255, k. 60.
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As is shown by a preserved town plan from early 20th century (Ill. 1), in the Partition 
era in Suwałki a triangular green square was created at the corner of ul. Sejneńska 
and ul. Utrata near a barracks complex in an area unsuitable for regular garrison 
buildings.

The interwar period
When Poland regaind its independence, Russian barracks, partially destroyed 

during the First World War by the Prussian army, were used by Polish troops. Apart 
from their military duties, they also conducted repairs on the buildings, as well as 
the greenery.

Green areas organised within Polish barracks served an aesthetic (squares, 
decorative greenery in representative areas and surrounding monuments) 
and a practical purpose (vegetable gardens, squares serving hygienic, health 
and recreational purposes).

In barracks named after Gen. Dwernicki in Suwałki “behind officers building 
7, where the regiment’s command, headquarters and commanding officers’ 
offices were placed, a “garden” was created where, as the commander noted, 
“cavalrymen go to rest, take a walk (…) or even rest on the benches”. Avenues 
were set out, a fence was made and decorative trees and a hedge were planted”9. 
In the centre of the square a monument was placed in the form of an obelisk 
dedicated to the fallen soldiers of 1917-1920. The monument was revealed on 
26.05.1926 on the tenth anniversary of the unit10.

In 1925-1931 the same barracks complex was surrounded with a wooden fence 
surrounded by a row of trees. “With aesthetics in mind, in October 1931 a request 
was made for a loan to finance planting trees around the buildings. An expenditure 
of 1400 złoty was expected for the purchase of 500 poplars, 200 lime and ash trees, 
two thousand wild apple trees for a hedge and 500 fruit trees”11.

We know that in the barracks in Suwałki a gazebo was built near the quarters and 
an old hothouse was located behind a wooden utility building12. 

In the barracks in Komorowo “the aesthetics of the barracks were served by 
decorative flower beds, which beautified entrances to officers’ quarters and 
headquarters and the Monument to the Fallen”, which was erected after 1931 
and became the place for rollcalls and parades13.

In the area of the barracks and their neighbourhood vegetable gardens were 
cultivated by soldiers and civilian workers. Professional soldiers and their families 
were also allowed to cultivate plots for their own needs.

In the Filipowskie barracks in Suwałki “near the barracks buildings, in places 
unoccupied by training grounds, vegetable gardens were located, cultivated for 
the needs of the kitchens. Mainly peas, vetches, barley, onions, carrots, parsley, 
lettuce and potatoes were planted. Officers and non-commissioned officers, who 

 9 A.Cz. Dobroński, K. Skłodowski, 2. Pułk Ułanów..., 85, 87.
10 Ibidem, 90.
11 Ibidem, 85. In note 16 autor the author refers to a source which may also be of significance to research 

on the history of other barracks complexes. CAW, Departament Budownictwa MSWojsk. I.300.63.90. 
The nees for loans for tree planting in areas surrounding treasury-owned buildings, prepared by Ordinance 
of the II Deputy Minister of Defence and Chief of the Army nr 8070/12/2 Z.N.31 z 2.10.1931 r.

12 A. Ochał, Batalion Korpusu..., 44.
13 G. Leszczyński, 18. Pułk Artylerii…, 86.
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wanted to cultivate vegetables for their own needs, were also given plots of land 
near barracks grounds at a charge”14.

In Komorowo, near Ostrów Mazowiecka “a company garden was cultivated near 
the officers’ mess hall. (…) Those who wanted could get vegetables, fruit and flowers. 
(…) They were charged by the company treasurer when they received their wages”15.

In modern times, small plots are cultivated near some of the old barracks, 
sometimes even connected to small utility buildings.

6. CONCLUSION

Organised greenery in the form of tree-lined avenues is in many cases the most 
visible in the modern town structure. These are tree complexes of historical value 
(Zambrów – Al. Wojska Polskiego, Suwałki – ul. Kościuszki, ul. Sejneńska, ul. Pułaskiego) 
which underline the visibility and individual character of the barracks complexes 
in the structure of these towns.

Squares and gardens created in the interwar period are poorly preserved 
and in bad condition. Their visibility in town space is only preserved thanks to 
the spatial arrangement of deteriorated avenues and the trees that remain 
(the barracks named after Gen. Dwernicki in Suwałki, ul. Pułaskiego; Komorowo) or 
completely illegible (Zambrów).

Preserving the legibility of the barracks arrangements in the space of these towns 
is a token of their historical identity and the individual histories of neighbourhoods 
and whole towns. Historical greenery and its modern continuations are the perfect 
tool for preserving the individuality of these places.

14 A. Ochał, Batalion Korpusu…, 50, 52. A vegetable garden was also sown at the perimeter of the battalion.
15 G. Leszczyński, 18. Pułk Artylerii..., 86.

Ill. 1. “Plan Gubiernskowo G. Suwalok” (National Archives in Suwałki, team 14, sign. 992, card 74)
Il. 1. „Plan Gubiernskowo G. Suwałok” (Archiwum Państwowe w Suwałkach, zesp. 14, sygn. 992, karta 74)
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tomecka B., Białystok. Zespół koszarowy przy ul. Bema. Studium historyczno-przestrzenne 
opracowane na zlecenie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej im. gen. dyw. 
H. Minkiewicza, Pracownia Dokumentacji i Konserwacji Zabytków, Białystok 1996.

tomecka B., Białystok. Zespół koszarowy przy ul. Kawaleryjskiej. Studium historyczno-przestrzenne 
opracowane na zlecenie 18. Brygady Zmotoryzowanej, Pracownia Dokumentacji i Konser- 
wacji Zabytków, Białystok 1995.

1. WPROWADZENIE

Temat uporządkowanej zieleni w obszarze pocarskich koszar miast północno-
-wschodniej Polski nie doczekał się dotychczas indywidualnego opracowania. Za-
gadnienie jest istotne, ponieważ dotyczy całych dzielnic miast, które rozwinęły się 
przestrzennie i gospodarczo dzięki zlokalizowanym w ich sąsiedztwie na przełomie XIX 
i XX wieku garnizonom (Augustów, Białystok, Komorowo koło Ostrowi Mazowieckiej, 
Łomża, Suwałki, Zambrów). Po II wojnie światowej wybrane zespoły koszarowe zostały 
przeznaczone na cele cywilne (bloki mieszkaniowe, szkoły, zakłady pracy, urzędy itd.) 
oraz uzupełnione nową zabudową (Augustów, Suwałki, Zambrów).

Ich indywidualny charakter, jako jednorodnie powstałych kompleksów zabudo-
wy o regularnym układzie i zharmonizowanej architekturze, od czasów carskich uzu-
pełniała i potwierdzała uporządkowana zieleń, rozwijana także przez jednostki pol-
skie stacjonujące w koszarach w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Zespoły 
uporządkowanej zieleni w postaci alei ze starodrzewem są współcześnie jednym 
z najbardziej czytelnych elementów potwierdzających w przestrzeni miast „zasięg” 
powiązanych z zabytkowymi koszarami dzielnic. Pozostałe formy porządkowanej zie-
leni (ogrody, skwery, zieleń o charakterze dekoracyjnym) nie zachowały się lub funk-
cjonują w stanie bardzo ograniczonym i złej kondycji.

2. CEL BADAŃ

Celem badań jest wykazanie, iż zieleń wkomponowana w układ przestrzenny by-
łych carskich koszar w wybranych miastach północno-wschodniej Polski jest częścio-
wo czytelna we współczesnej strukturze przestrzennej tych ośrodków i w tym sensie 
stanowi uzupełnienie struktury przestrzennej układów urbanistycznych w tkance miej-
skiej. Uporządkowane nasadzenia alei potwierdzają układ przestrzenny koszar.

Wiedza na temat uwarunkowanej historycznie kompozycji przestrzennej zieleni 
w strukturze rozległych zespołów koszarowych pozwoli na jej świadome współczesne 
uzupełnienia, związane z procesem rewitalizacji kompleksów budynków.

3. STAN BADAŃ

Zagadnienie związane z układem przestrzennym pocarskich koszar oraz wpisaną 
w ich układ zielenią jest dotychczas słabo zbadane. W literaturze naukowej brak na 
ten temat samodzielnych opracowań. Informacje związane z badanymi treściami wy-
stępują sporadycznie, wzmiankowane jako zagadnienie tła historycznego, uzupełnie-
nia ważnych wydarzeń historycznych z zakresu historii politycznej czy gospodarczej. 
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Paszkiewicz skupia się w swoich opracowaniach na polityce carskiej i jej powiązaniu 
z architekturą cerkiewną1. Sokół i Sosna analizują architekturę i rozmieszczenie świątyń 
prawosławnych, wymieniając jedynie wybrane zespoły koszarowe, które powstawa-
ły jednocześnie z wybranymi cerkwiami2.

Pojedyncze zespoły koszarowe doczekały się opracowań o charakterze konser-
watorskiego studium historyczno-urbanistycznego – koszary przy ul. Kawaleryjskiej oraz 
ul. Bema w Białymstoku3. W studiach historyczno-urbanistycznych, sporządzonych dla 
wybranych całych miast, koszary carskie są wzmiankowane jako zespoły budowli 
wzniesionych na przełomie XIX i XX wieku.

W ostatnich latach wydane zostały monografie poświęcone historii wybranych 
garnizonów wojska polskiego, stacjonujących w okresie dwudziestolecia międzywo-
jennego w byłych carskich koszarach. Treści w nich zebrane skupiają się zwłaszcza na 
dziejach jednostek polskich, do wiedzy na temat stanu koszar wnosząc informacje na 
temat rozkazów, mówiących o remontach i porządkowaniu przestrzeni, oraz nielicz-
ne informacje związane z nasadzeniami zieleni i organizowaniem terenów zielonych 
w ramach koszar (Suwałki, Komorowo, Zambrów)4.

Opracowanie albumowe o garnizonie w Zambrowie obejmuje liczne zdjęcia 
z okresu dwudziestolecia międzywojennego oraz początku II wojny światowej – zdję-
cia opisane komentarzem, skupionym głównie na przedstawionych wydarzeniach, 
osobach i życiu codziennym garnizonu – stanowi istotne źródło ikonograficzne5. Po-
wstała również praca doktorska, poświęcona rozwojowi Zambrowa, w której wybra-
ne rozdziały poświęcone zostały wpływowi budowy koszar w Zambrowie na rozwój 
przestrzenny miasta, przedstawiony w kontekście podobnych rozwiązań w miastach 
północno-wschodniej Polski6. Wymienione opracowania odnoszą się do wstępnych 
badań dotyczących układu przestrzennego i architektury.

Materiały archiwalne w postaci rysunków, planów, dokumentów, dotyczących 
działalności funkcjonowania koszar w poszczególnych ośrodkach, zgromadzone zo-
stały w polskich archiwach państwowych (Łomża, Suwałki, Białystok).

Brak dotychczas badań na temat koszar okresu carskiego do 1918 roku na obsza-
rze północno-wschodniej Polski, a co za tym idzie, nie podejmowano także w tym za-
kresie zagadnień związanych z zielenią w ich strukturze.

1 P. Paszkiewicz, W służbie Imperium Rosyjskiego 1721-1917, PAN, Warszawa 1999, 66, 95-96.
2 K. Sokół, A. Sosna, Kopuły nad Wisłą. Prawosławne cerkwie w centralnej Polsce w latach 1815-1915, MID 

„Synergia”, Moskwa 2003, 20, 107.
3 B. Tomecka, Białystok. Zespół koszarowy przy ul. Bema. Studium historyczno-przestrzenne opracowane na 

zlecenie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej im. gen. dyw. H. Minkiewicza, Pracownia Dokumentacji 
i Konserwacji Zabytków, Białystok 1996, 9; B. Tomecka, Białystok. Zespół koszarowy przy ul. Kawaleryjskiej. 
Studium historyczno-przestrzenne opracowane na zlecenie 18 Brygady Zmotoryzowanej, Pracownia 
Dokumentacji i Konserwacji Zabytków, Białystok 1995, 10-11.

4 J. Dąbrowski, 71 Pułk Piechoty. Zarys historii i udział w wojnie obronnej 1939 r., Miejski Ośrodek Kultury 
w Zambrowie, Zambrów 2011; A.Cz. Dobroński, K. Skłodowski, 2 Pułk Ułanów Grochowskich im. gen. 
Dwernickiego 1917-1939. Dzieje i tradycje, Muzeum Okręgowe w Suwałkach, Suwałki 2008, 84-95; G. 
Leszczyński, 18. Pułk Artylerii Lekkiej, Oficyna Wydawnicza „Ajaks”, Pruszków 2006, 83-86, 200; A. Ochał, 
Batalion Korpusu Ochrony Pogranicza „Suwałki” 1927-1939, Muzeum Okręgowe w Suwałkach, Suwałki 
2009, 40-55; K. Szczepański, 14 Dywizjon Artylerii Konnej, Ośrodek Badań Historii Wojskowej Muzeum Wojska 
w Białymstoku, Stowarzyszenie „Formacje Graniczne”, Białystok 2004, 18-24.

5 J. Strenkowski, Garnizon Zambrów, Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie, Regionalna Izba Historyczna, 
Zambrów 2010.

6 D. Gawryluk, Studium rozwoju architektury Zambrowa na tle architektury małych miast pogranicza Mazowsza 
i Podlasia, praca doktorska, promotor: prof. dr hab. inż. arch. A. Basista, Politechnika Krakowska, Kraków 
2006, 81-92.
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Temat uporządkowanej zieleni w przestrzeni pocarskich koszar nie doczekał się do-
tychczas żadnego opracowania.

4. OPIS BADAŃ

W celu identyfikacji zabytkowych zespołów zielni w pocarskich koszarach oraz jej 
współczesnego stanu zachowania przeprowadzono badania o charakterze porów-
nawczym, polegające na weryfikacji współczesnej czytelności uporządkowanej zie-
leni, istniejącej w zespołach pocarskich koszar, z zachowanymi archiwalnymi planami 
miast. W związku z tym wykorzystano mapy i plany miast dostępne w zbiorach Pań-
stwowego Archiwum w Suwałkach (il. 1), Państwowego Archiwum w Łomży oraz ryci-
ny reprodukowane w dostępnej literaturze tematu. Informacje płynące z planów ry-
sunkowych skonfrontowano także z wiedzą na temat zarządzeń i decyzji prawnych, 
porządkujących proces zakładania i utrzymywania koszar okresu carskiego i dwu-
dziestolecia międzywojennego, opisanych w literaturze naukowej.

W celu weryfikacji przeprowadzenia uporządkowanych nasadzeń i organizowa-
nia ogrodów w granicach zespołów koszarowych wykorzystano historyczne fotografie 
koszar, pochodzące w większości z lat 1918-1939, oraz współczesne zdjęcia, wykona-
ne przez autorkę. Wnioski płynące z przeprowadzonych analiz umożliwiły sklasyfiko-
wanie głównych grup zespołów zachowanej uporządkowanej zieleni w odniesieniu 
do okresu, kiedy została założona, oraz opisanie jej współczesnego stanu.

5. WYNIKI 

Okres carski – XIX/XX w.
Koszary carskie, zakładane na przełomie XIX i XX wieku, lokowane były zazwy-

czaj ma skraju miasta (Białystok, Ostrołęka, Augustów, Suwałki) lub w jego niedale-
kim sąsiedztwie (Ostrów Mazowiecka i wieś Komorowo, Zambrów). Takie umiejscowie-
nie koszar ułatwiało obsługę potrzeb stacjonującego wojska przez lokalne, cywilne 
warsztaty rzemieślnicze. Korzyści były obopólne: garnizon nie musiał rozbudowywać 
zaplecza, a miasto rozwijało się gospodarczo dzięki obsłudze wojska7.

Dystans dzielący koszary od miasta podyktowany był bezpieczeństwem przeciw-
pożarowym garnizonu. Władze gubernialne obawiały się zbyt szybkiego i niekontro-
lowanego rozwoju osad w kierunku koszar. W związku z tym w Guberni Łomżyńskiej 
6 czerwca 1898 roku został wydany dokument, na podstawie którego wszystkie bu-
dynki między miastami i koszarami leżącymi w ich pobliżu, musiały mieć pozwolenie 
na budowę, wydane przez gubernialną administrację8.

Drogi łączące miejscowości z sąsiadującymi zespołami koszarowymi były obsa-
dzane w postaci alei, szpalerami drzew po obu ich stronach. Nasadzenia te, o cha-
rakterystycznym regularnym układzie, musiały być przeprowadzane jeszcze w cza-
sie zaboru rosyjskiego, ponieważ na wielu zdjęciach z okresu międzywojennego 
drzewa są wysokie i wyglądają na kilkudziesięcioletnie, a dodatkowo brak informa-
cji o prowadzonych przez wojsko polskie tego rodzaju nasadzeniach, chociaż o or-
ganizowaniu zieleni na innych obszarach, nawet w mniejszej skali, takie informacje 
7 D. Gawryluk, Studium rozwoju…, 84.
8 Archiwum Państwowe w Łomży, Zarząd Powiatowy Łomżyński 1868-1917, sygn. 2255, k. 60.
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są dostępne w postaci precyzyjnych, codziennych rozkazów, realizowanych przez 
polskie oddziały.

Aleje ze starodrzewem, współcześnie czytelne wewnątrz struktury miast, świadczą 
o ich rozwoju przestrzennym, wynikającym z progresu gospodarczego na przełomie 
XIX i XX wieku, w tym zakresie stanowiąc świadectwo historii ośrodków. W Zambrowie 
(Aleja Wojska Polskiego), Suwałkach (ul. Kościuszki), Ostrołęce czy Komorowie aleje 
mają zachowany starodrzew (il. 2a, 2b, 2d).

Aleje drzewne, stanowiące przedłużenie drogi wiodącej do byłych koszar, rozpo-
czynają się zazwyczaj w niedalekiej odległości przed zespołami zabudowań powoj-
skowych i mają przebieg wzdłuż głównej ulicy tego kompleksu budynków. W struktu-
rze przestrzennej miasta potwierdzają zasięg współczesnych dzielnic, powiązanych 
z zabytkowymi koszarami. Są jednocześnie czytelnym zespołem zieleni, wyraźnym jej 
zgrupowaniem, wyróżniającym zazwyczaj odcinek długiej ulicy – powiązany z obsza-
rem koszar – spośród pozostałych jej fragmentów, pozbawionych tak intensywnych 
nasadzeń (il. 2a). W tym zakresie aleje starodrzewu są identyfikatorem przestrzennym 
dzielnic miast, powiązanych z zabytkowymi koszarami.

Na przykładzie ul. Sejneńskiej w Suwałkach możemy mówić o utrwalaniu trady-
cji alei powiązanych z koszarami, ponieważ ubytki w starodrzewie zostały uzupełnio-
ne w ostatnich latach nowymi nasadzeniami, potwierdzającymi czytelność założenia 
w przestrzeni ulicy (il. 2c).

W okresie zaborów, o czym świadczy zachowany plan archiwalny miasta z po-
czątku XX wieku (il. 1), w Suwałkach, w sąsiedztwie jednego z zespołów koszarowych, 
założono zielony trójkątny skwer przy narożniku ul. Sejneńskiej i Utrata, w przestrzeni 
trudnej do wykorzystania pod regularną zabudowę garnizonową.

Dwudziestolecie międzywojenne
Koszary rosyjskie, zniszczone częściowo w czasie I wojny światowej przez wojska 

pruskie, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości były użytkowane przez polskie jed-
nostki. Nowi gospodarze, obok działalności wojskowej, zajmowali się także poprawą 
stanu technicznego budynków, jak również zagospodarowaniem zieleni.

Zespoły zieleni, urządzane w obszarze polskich koszar, miały znaczenie estetyczne 
(skwery, zieleń dekoracyjna powiązana z przestrzeniami reprezentacyjnymi, pomni-
kami) i praktyczne (ogrody warzywne, skwery zakładano też ze względów higienicz-
nych, zdrowotnych i rekreacyjnych).

W koszarach im. gen. Dwernickiego w Suwałkach „w głębi za budynkiem oficer-
skim nr 7 mieszczącym dowództwo pułku, sztab, gabinet dowódcy i jego zastęp-
cy urządzono ogród” – gdzie, jak pisał dowódca pułku – „ułani chcący odpocząć, 
mogą użyć spokojnego spaceru (...) lub nawet spocząć na ławkach. Wytyczono alej-
ki, zbudowano ogrodzenie z barier i drewniany płotek, zasadzono drzewka ozdobne 
i żywopłot”9. W centrum skweru stanął pomnik w formie obelisku, poświęcony czci po-
ległym w latach 1917-1920 żołnierzom Pułku. Pomnik został odsłonięty 26 maja 1926 
roku z okazji dziesięciolecia jednostki10.

Ten sam zespół koszarowy w latach 1925-1931 został obudowany drewnianym 
ogrodzeniem, wzdłuż którego nasadzono szpalery drzew. „W trosce o estetykę ko-
szar w październiku 1931 wystąpiono o kredyt na zadrzewienie otoczenia budynków. 
W złożonym wówczas zamówieniu przewidywano wydatkowanie kwoty 1400 złotych 

9 A.Cz. Dobroński, K. Skłodowski, 2 Pułk Ułanów…, 85, 87.
10 Ibidem, 90.
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na zakup pięciuset sadzonek topoli włoskich, dwustu lip i jesionów, dwóch tysięcy dzi-
kich jabłoni na żywopłot oraz pięćdziesięciu drzewek owocowych”11.

Wiadomo, że na terenie Koszar Filipowskich w Suwałkach wybudowana była w są-
siedztwie budynków mieszkalnych altana, zaś za drewnianym budynkiem gospodar-
czym przy wschodniej granicy koszar znajdowała się oranżeria12.

W koszarach w Komorowie „estetyczną stronę koszar zapewniały ozdobne kwiet-
niki, które zdobiły wejścia budynków oficerskich, gmachu dowództwa pułku oraz były 
rozmieszczone wokół Pomnika Poległych”13, który został ukończony po 1931 roku i wy-
znaczył miejsce przeprowadzania apeli i zbiórek.

W obszarze koszar lub w ich niedalekim sąsiedztwie zakładane były ogrody warzyw-
ne, uprawiane przez żołnierzy lub pracowników cywilnych. Umożliwiano także uprawia-
nie wydzielonych działek na własne potrzeby żołnierzom zawodowym i ich rodzinom.

W Koszarach Filipowskich w Suwałkach „w pobliżu budynków koszarowych, 
w miejscach niezajętych pod place ćwiczeń, rozmieszczone były warzywniki, upra-
wiane na potrzeby kuchni. Obsiewane były przez żołnierzy głównie grochem polnym, 
wyką, peluszką (groch siewny), jęczmieniem, cebulą, marchwią, pietruszką i sałatą, 
obsadzane ziemniakami. Oficerom i podoficerom zawodowym batalionu, którzy zain-
teresowani byli uprawą warzyw na własne potrzeby, przydzielano także na gruntach 
przykoszarowych ogródki działkowe za opłatą”14.

W Komorowie koło Ostrowi Mazowieckiej „w okolicy kasyna oficerskiego uprawia-
no ogród pułkowy. (...) Zainteresowane osoby mogły się zaopatrzyć się w ogrodzie 
w warzywa, owoce bądź kwiaty. (...) Potrącenia za nabyte produkty uskuteczniał 
płatnik pułku przy wypłacie”15.

Współcześnie w przestrzeni zespołów pokoszarowych w Zambrowie i Augustowie 
przy wybranych budynkach uprawiane są małe ogródki przydomowe, połączone 
nawet z niewielkimi budynkami gospodarczymi.

6. PODSUMOWANIE

Uporządkowane zespoły zieleni, w postaci alei wysadzonych drzewami, są najbar-
dziej czytelne w wielu przypadkach we współczesnej tkance urbanistycznej miast. Są 
to wartościowe drzewostany historyczne (Zambrów – Al. Wojska Polskiego, Suwałki – 
ul. Kościuszki, ul. Sejneńska, ul. Pułaskiego), podkreślające czytelność i indywidualny 
charakter zespołów koszarowych w strukturze miast.

Skwery i ogrody zakładane w dwudziestoleciu międzywojennym są słabo zacho-
wane i w złym stanie. Ich percepcja w przestrzeni możliwa jest jedynie dzięki układo-
wi przestrzennemu zniszczonych alejek oraz zachowanego drzewostanu (koszary im. 
gen. Dwernickiego – Suwałki, ul. Pułaskiego; Komorowo) lub całkowicie niemożliwa 
do zidentyfikowania (Zambrów).

11 Ibidem, 85; w przypisie 16, s. 94, autor przywołuje źródło, które również może być istotne w studiach nad 
historią zespołów koszarowych: CAW, Departament Budownictwa MSWojsk. I.300.63.90. Zapotrzebowanie 
kredytów na zadrzewianie otoczenia budynków stanowiących własność skarbu państwa, sporządzone wg 
zarządzenia II wiceministra Spraw Wojskowych i szefa Armii nr 8070/12/2 Z.N.31 z 2.10.1931 r.

12 A. Ochał, Batalion Korpusu…, 44.
13 G. Leszczyński, 18. Pułk Artylerii…, 86.
14  A. Ochał, Batalion Korpusu…, 50, 52; także obsiewano warzywniaki na obwodzie batalionu.
15 G. Leszczyński, 18. Pułk Artylerii…, 86.
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Podtrzymywanie czytelności koszar w przestrzeni ośrodków świadczy o ich historycz-
nej tożsamości oraz indywidualnych dziejach poszczególnych dzielnic i całych miast. 
Zieleń historyczna i projektowana współcześnie jej kontynuacja stanowią doskonałą 
materię, która może posłużyć zachowaniu indywidualności badanych obszarów.
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1. INTRODUCTION

Monastic complexes with gardens as an integral part play a vital role in our culture. 
Built to resemble their prototypes, they were centres of science and knowledge that 
local communities could benefit from1. They are part of the history and tradition 
of the place where they have been built, which is what makes them important 
in heritage terms2. In the Lublin Province the largest development of monasteries is 
dated during seventeenth and eighteenth century. Most of these were located close 
to, or within the dense urban development (e.g. monasteries in Lublin, Zamość, Chełm, 
Łuków). They played a significant role in determining the spatial layout of the cities 
in the region. Monastic gardens are an important, although by their isolation often 
underrated, element of urban space.

Over the years, monasteries were subject to numerous, unfavourable changes. 
Frequent fires, war damage, a deteriorating financial position, and the dissolution 
of religious orders led to a reduction in the property area, destruction of greenery 
in the gardens, changes in the composition, and introduction of new features. Few 
monastic complexes have survived until today in their original form. They remain 
the property of convents; they are enclosed, and inaccessible to the public. 
Nowadays still subject to further changes, although with a different genesis. For their 
proper preservation it is crucial to emphasize their importance, and natural and 
cultural values.

2. SELECTED MONASTIC COMPLEXES IN LUBLIN PROVINCE

In Lublin Province there are more than 30 historical monastic complexes under 
heritage preservation. In Lublin to the present day there are fourteen. Merely 
a small number of entries in the register of monuments (only 5) mention the garden 
– in the Ursuline monastery in Lublin (Narutowicza Street 10) and the Capuchin 
monastery in Lubartów (Lubelska Street 32). Other entries refer mainly to stands 
within the premises, and old cemeteries – the post-Franciscan monastery in Biała 
Podlaska (Narutowicza Street 37)3. The three monasteries selected and presented are 
examples of both a high degree of preservation of historical value and the modern 
direction of modifications.

Post-Brigittine monastery – Lublin

The monastic complex in Lublin was built in 1426 as an act of gratitude for 
the Polish victory at the Battle of Grunwald. Władyslaw Jagiełło founded it specifically 
for the Brigittine Order. The garden covered approximately 4 hectares4 and was 
situated next to the buildings. Since that time, the complex has been handed on 
to various orders, housed troops, or designated for secular purposes. Finally, in 1917, 

1 L. Majdecki, Historia ogrodów, vol. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, 63.
2 A. Zachariasz, Zabytkowe ogrody – problemy rewaloryzacji, utrzymania i zarządzania w świetle zaleceń Karty 

Florenckiej, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, z. 10/2008, Sosnowiec 2008, 150-151.
3 Załącznik nr 1 do Obwieszczenia Nr 1/2013 Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 

22 stycznia 2013 roku.
4 J.A. Wadowski, Kościoły lubelskie, Kraków 1907, 411-418.
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it was taken over by the Ursuline Sisters, who maintain it up to this day5. Despite so 
many transformations, the garden has remained in almost unchanged borders.

The premises are divided due by function into several parts: a car park in the north, 
a children’s playground, and a utilitarian garden6 covering the largest area (Ill. 1). 
The utilitarian garden is divided by earth paths into several rectangular plots where 
vegetables and ornamental plants are grown, and a composter is located. One 
of the plots is taken up by a small orchard. On the south side of the garden rows 
of raspberries grow. Main and crosswise paths are highlighted by shrubs (lilacs 
of a considerable circumference from 70 to 120 cm), and perennial and annual 
plants, including alyssum and marigold. An interesting feature is the remnant 
of a linden gazebo (now constituting only three trees) located at the intersection 
of the main axis and one of the lateral axes. In the garden there is also a statue 
of the Virgin Mary surrounded by birches (Betula pendula), larches (Larix decidua), 
and lilacs (Syringa vulgaris). Within the utilitarian area, there are a number of old 
fruit trees (pear and apple trees with a circumference between 100 and 140 cm). 
Apart from native species, a tree of heaven with a circumference of 175 cm grows 
in the garden. Cultivation is carried out using traditional horticultural techniques.

Capuchin monastery – Lubartów

In 1736 the foundation act of the Capuchin monastery was issued, on the 
initiative of Prince Pawel Karol Sanguszka, Grand Marshal of Lithuania, and 
Mikolaj Krzynecki. It was located outside the city walls in the place of former, 
demolished chapel of St. Lawrence. During the January Uprising, Polish troops were 
in defended the monastery, and most of the novices volunteered for military service. 
The dissolution of the monastery took place in 1864. In 1938 the Capuchins regained 
some of the space in the buildings. The remaining rooms were designated to state 
institutions. In 1978 the monastery once more became the property of the monks7.

Currently the garden covers an area of approximately 2.5 hectares. It consists 
of two parts. At the extension of the building’s axis is the utilitarian area, divided 
regularly (Ill. 2). The southern section of the garden has a more natural layout, with 
a large share of self-sown trees. On the north side, the paths divide the space into 
six plots. The majority of them are planted with fruit trees and bushes. Vegetables, 
grapevines, and flowers are grown here without the use of pesticides. A path on the 
main axis is accentuated by a statue of the Virgin Mary (surrounded by berberis, 
lilac, thuja) and ends with a chapel of St. Lawrence, located next to the garden 
wall. Paths, except the main one, are unpaved, and not emphasized by flower 
plantings. In the part next to the buildings a few young specimens of magnolia 
grow; in the southern part there are elms with a circumference of 351 and 385 cm, 
a chestnut – 354 cm, 2 Amur cork trees of circumferences of 209 and 233 cm, and 
aged specimens of mulberry. The whole garden, along the fence, is sheltered by 
tall trees.

5 K. Pudelska, A. Mirosław, Zabytkowe ogrody klasztorne we współczesnym Lublinie, Teka Kom. Arch., Urb. 
i Stud. Krajobraz. PAN, Oddz. Lublin 2011, 81-91.

6 Utility garden – part of the garden used for growing fruit trees and shrubs, vegetables and herbs, its location 
and size was dependent on the style of the era (M. Siewniak, A. Mitkowska, Tezaurus sztuki ogrodowej, 
Warszawa 1998; A. Mitkowska, K. Łakomy, O użytkowaniu ogrodu (wprowadzenie w problematykę), [in:] 
Ogrody użytkowe i ich miejsce w sztuce ogrodowej, (ed.) A. Mitkowska, K. Hodor, K. Łakomy, Kraków 2012, 8).

7 Archiwum WUOZ w Lublinie, sygn. 1716.
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Post-Franciscan monastery – Biała Podlaska
The church and monastery in Biała Podlaska were founded for the Franciscans 

by Prince Michał Kazimierz Radziwiłł and his wife Katarzyna Sobieska in 1671. It was 
completed in 1692. In 1864 the dissolution took place, and the buildings were overtaken 
by the Russian seminary for teachers. Monks regained the monastery (Order of Friars 
Minor Capuchin) in 19938.

Nowadays the surrounding garden, in comparison to its historical size, is much 
smaller. It covers an area rectangular in form. Its shorter edge is inscribed in the width 
of the buildings. The whole garden is divided into six plots. In the centre, the intersection 
of paths marks the space with a statue of Our Lady, surrounded by yews and plants 
such as marigold, begonia, petunia and ragwort. Two southern beds are planted 
with young trees (Betula pendula, Quercus rubra, Juglans regia, Abies concolor, 
Pinus sylvestris), and shrubs (Corylus avellana, Cornus alba, Taxus baccata, Juniperus 
communis). The southern part of the garden is both decorative and utilitarian in nature 
(Ill. 2). Here vegetables, with a few currant and raspberry bushes, are cultivated side 
by side with ornamental plants.

3. PRESERVED VALUES OF MONASTIC GARDENS

The value of historic gardens can be analyzed in many aspects: cultural 
significance, the authenticity of the composition, plant material, preservation 
of conceptual and symbolic layers, relationship with the landscape, environmental 
importance, function, .or features arising over time9. Assessment is difficult (often 
because of the small number of source materials regarding the gardens; significant 
transformations made during World Wars I and II, or inconstancy of plant material) 
but necessary to formulate proper recommendations for conservation and 
revalorisation. Based on historical, functional and spatial analysis, and inventories 
(2013), it was possible to determine the values of gardens in the selected monasteries.

The gardens cover an area similar to the original. They are fenced, and maintain 
the character of the enclosed spaces. The most parallel to the original is the post- 
-Brigittine  monastery in Lublin. It has survived in the heart of the city for almost 600 years, 
in almost unchanged borders. It covers more than 3 hectares, and a utilitarian garden 
takes half the space. Also, the Capuchin monastery in Lubartów is only slightly smaller. 
Three initial hectares were reduced by about 0.5 hectares during the interwar period. 
Afterwards in that place a shopping centre and a building for the Prosecutor’s Office 
were built. In spite of these changes, the garden has remained integral, so the utilitarian 
part could have been maintained. The monastery garden in Biała Podlaska has been 
reduced by the most. A comparison between the current city plan and a plan from 
177710 shows that today’s area is only one-third of the former plot.

In all three gardens the utilitarian function has been preserved. The major part is 
taken by vegetable beds. Fruit trees (apples, pears and plums) have a considerable 
share. The rest of the space is planted with fruit bushes (mainly raspberries, currants) 

 8 S. Jadczak, Biała Podlaska, dzieje miasta i jego zabytki, Lublin 1993, 117-120; http://www.antoni-kapucyni.
pl/historia-kosciola-i-klasztoru/ (access: 31.11.2013).

 9 A. Mitkowska, Rozważania o wartościowaniu ogrodów zabytkowych dla ich ochrony i konserwacji, [in:] 
Wartościowanie w ochronie i konserwacji zabytków, (ed.) B. Szmygin, Lublin 2012, 121-133.

10 J. Domański, Biała Podlaska: historia i tożsamość, Biała Podlaska 2010, 9.
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and flowers (such as lilies, gladioli, dahlias). Herbs and grapevines constitute 
only a small part of the overall number of plants. Maintaining traditional methods 
of cultivation is of great importance in saving the character of these gardens. 
Crops harvested in utilitarian gardens are used not only by the monks, but are also 
intended for sale. However, the lessened demand for these products among monks 
and the marginal possibility of selling them has led to a reduction of utilitarian area 
(Lubartów, Biała Podlaska).

In all the monastic complexes presented, the composition of the utilitarian parts 
is reminiscent of the regular division derived from mediaeval traditions of gardening. 
A geometrical arrangement delimited by paths, with highlighted axes of composition 
and sculptural elements, is well preserved.

Monastery gardens, due to their location in the city centre and the large area 
of greenery, have an important environmental input. They meet many ecological 
functions. Greenery creates a unique microclimate, improves air quality, and favours 
noise reduction11. It is also a shelter for birds and other animals.

Extremely valuable are the ancient trees within the premises. Many, thanks to 
favourable conditions in the gardens, have achieved considerable size, qualifying 
them as natural monuments12. Among the native species can be distinguished 
Aesculus hippocastanus – with a circumference of 354 cm and Ulmus laevis – 385 cm 
growing in the Lubartów monastery, Fraxinus excelsior – 320 cm, Acer pseudoplatanus 
– 280 cm, and Aesculus hippocastanum – 320 cm (Lublin). An example of an exotic 
tree of substantial size are the Phellodendron amurense – 233 (Lubartów), and 
Ailanthus altissima – 175 cm (Lublin).

Gardens, as an integral part of every monastic foundation, represent natural, 
social, and cultural values. They become an important factor determining the identity 
of each of the cities.

4. CAUSES OF MODERN TRANSFORMATION

Monastic complexes together with their accompanying gardens have undergone 
various transformations. In the past many of these were caused by warfare and 
changes of ownership. Currently they have a different character. They are the result 
of progressive urbanization and the misuse of garden space13.

One of the factors that determine the composition is their neighbourhood. 
A modern urban development that borders directly on a monastery garden interferes 
with its connections with the landscape. This leads to coverage of unfavourable views 
with plants that are inconsistent with the former layout. This was the reason for planting 
lines of hornbeam, hawthorn, spruce, birch and larch in the gardens in Lubartów and 
Biała Podlaska. Similar changes can be observed in the Ursuline convent in Lublin 
e.g. groups of coniferous trees planted to cover a view of a block of flats situated 
on the north side of the garden. Furthermore, newly erected detached houses on 
the western border may accelerate this negative process in the future.

11 W. Niemirski, Kształtowanie terenów zieleni, Warszawa 1973.
12 P. Ruciński, Motywy i kryteria uznawania tworów przyrody za pomniki, Las Polski, z. 23.
13 A. Zachariasz, Zabytkowe ogrody – problemy rewaloryzacji, utrzymania i zarządzania w świetle zaleceń 

Karty Florenckiej, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, z. 10/2008, Sosnowiec 2008, 154-156.



62

Another factor affecting the character of monastic gardens is the change in the 
monk’s lifestyle and their necessities of life. This leads, inter alia, to functional alterations, 
improper location of facilities, and designation for new forms of activities, all of which 
may affect the layout of the garden and have a negative impact on its values. 
The monastery garden in Lubartów is used for organising various social activities. There 
are two pitches, and an arranged place for meetings with the young. The new usage 
entails negative changes, especially the introduction of new plantings in the former 
garden interiors. In the Ursulines’ garden, part of the space has been adapted to 
a playground for kindergarten children. In this case, the changes do not interfere with 
the layout of the utilitarian garden, mainly because the playground only covers a small 
area next to the buildings. Nowadays, due to different ways of applying the rule ‘ora 
et labora’, monks dedicate less of their time to cultivating gardens. In the monastery 
in Biała Podlaska more and more space is taken by ornamental plants, which creates 
space for recreation.

Improper use of the garden can cause blurring of the former composition, and 
lead to the degradation of the original values. Because of insufficient workload, lack 
of care, or cultivation, regular divisions slowly fade (Lubartów). Widening and paving 
garden paths with modern materials leads to deformation of the former layouts and 
changes in their character (Lubartów, Biała Podlaska). There is also a lack of adequate 
stand management, which causes uncontrolled growth of volunteers (Lubartów) or 
introduction of random and chaotic plant arrangements (Biała Podlaska).

A slow dieback of the most valuable species, due to natural factors or improper 
care, is also one of the reasons for changes in the monastery gardens. In the place 
of old and valuable native species, decorative plants are introduced e.g. red 
oak, magnolia, weigela (Lubartów), or modern cultivars of fruit trees, birches, or firs 
(Lublin).

Vegetation in the gardens is subject to constant change, and therefore is not 
the main element determining the authenticity of the garden14. The introduction 
of new plantings is sometimes necessary, but should be subordinate to the 
composition, and (if possible) kept to the original planting scheme.

5. SUMMARY

Monastic complexes in Lublin Province were subject to numerous, often 
irreversible changes, and therefore more valuable become the sites where the 
gardens have been preserved, and traditional use has been continued. A maintained 
regular division of the space, cultivation of vegetables, fruit trees, and herbs 
(Lublin, Lubartów, Biała Podlaska), and preserved ancient trees (Lublin, Lubartów) 
emphasize the great historical and cultural value of monastic gardens. These 
complexes are also an important element of the natural and ecological system of 
urban green areas. Formerly enclaves of peace and tranquillity – they are subjected 
to increasing pressure from developing cities and villages. In addition, there is less 
time and effort that monks can devote to cultivating their gardens, which is resulting 
in continuous transformations, disfiguring the former composition and converting 
utilitarian gardens into decorative ones. Perceiving monastic complexes as important 

14 A. Mitkowska, Rozważania o wartościowaniu ogrodów zabytkowych dla ich ochrony i konserwacji, [in:] 
Wartościowanie w ochronie i konserwacji zabytków, (ed.) B. Szmygin, Lublin 2012, 121-133.
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heritage elements allows the undertaking of all sorts of initiatives15, beginning with 
obtaining financial support from European funds (Regional Operational Programme 
– Tourism and cultural environment). Zoning some of the rooms in buildings for rental, 
or the garden as a venue for cultural events, becomes another form of activity 
(the former Bernardine monastery in Ostrzeszów16). It is also important to promote 
the historical value of monasteries, and goods that can be related to convents 
(the Benedictine monastery in Tyniec)17. Recognition of these places as a part 
of tourism may be a factor in securing financing for the most necessary work, and 
may thereby contribute to the preservation of the gardens. The only problem that 
arises is the reconciliation of the enclosed character of the space with its possible 
functions.

15 M.A. Murzyn, „Heritage industry”: dziedzictwo jako produkt, [in:] Dziedzictwo kulturowe w XXI wieku, szanse 
i wyzwania, Kraków 2007, 146-154.

16 http://www.powiatostrzeszowski.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=8&artykul=15&akcja=artykul (access: 
31.11.2012).

17 B.J. Gawaryszewska, M. Skibińska, Założenia do koncepcji rewaloryzacji i rewitalizacji ogrodów przy 
opactwie OO. Benedyktynów w Tyńcu, Architektura krajobrazu, z. 3/2011, 4-11.

Ill. 1. A view of the garden in the Ursuline monastery in Lublin from the west side, in the background – 
the monastery (photo by A. Mirosław 2013)

Il. 1. Widok na ogród klasztorny Urszulanek w Lublinie od strony zachodniej, w tle budynki klasztorne 
(fot. A. Mirosław 2013)
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1. WSTĘP

Zespoły klasztorne wraz z ogrodami, które były nieodłącznym elementem każdej 
fundacji, odgrywają dużą rolę w naszej kulturze. Powstające na podobieństwo pier-
wowzorów, stanowiły ośrodki nauki i wiedzy, z których czerpały lokalne społeczno-
ści18. Są częścią historii i tradycji miejsc, w których powstawały, przez co stanowią ich 
dziedzictwo19. Na terenie województwa lubelskiego największy rozwój zespołów klasz-
tornych przypada na XVII-XVIII wiek. Większość z nich była lokalizowana w pobliżu 
lub w obrębie zwartej zabudowy miejskiej (np. zespół w Lublinie, Zamościu, Chełmie, 
Łukowie). Odgrywały one istotną rolę w kształtowaniu układu przestrzennego miast 
Lubelszczyzny. Są ważnym, choć przez swoje wyizolowanie często niedocenianym, 
elementem przestrzeni miejskiej.

Obiekty zakonne przez lata podlegały wielu niekorzystnym przemianom. Liczne 
pożary, pogarszająca się sytuacja finansowa zakonów, kasaty majątków oraz działa-
nia wojenne doprowadziły do zmniejszenia powierzchni i zniszczeń zieleni w ogrodach 
przyklasztornych, zmian kompozycyjnych i wprowadzania nowych funkcji. Niewiele 
z nich przetrwało do dzisiaj w niezmienionej formie. Są to obiekty zamknięte, pozo-
stające własnością zakonną i niedostępne dla szerszej publiczności. Współcześnie 
podlegają dalszym przemianom, choć o odmiennej genezie. W celu ich właści-
wego zabezpieczenia ważne jest podkreślenie ich rangi, wartości przyrodniczych 
i kulturowych.

2. WYBRANE ZESPOŁY KLASZTORNE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Na terenie województwa lubelskiego istnieje ponad 30 dawnych zespołów klasz-
tornych objętych ochroną konserwatorską. W samym Lublinie do czasów współcze-
snych przetrwało 14. Jedynie niewielka liczba wpisów do rejestru zabytków (zaled-
wie 5) mówi o ogrodzie przyklasztornym – w tym klasztor pobrygidkowski w Lublinie 
(ul. Narutowicza 10) i zespół klasztorny kapucynów w Lubartowie (ul. Lubelska 32). 
Pozostałe wpisy odnoszą się przede wszystkim do drzewostanu w obrębie posesji i daw-
nych cmentarzy, np. klasztor poreformacki w Białej Podlaskiej (ul. Narutowicza 37)20. 

18 L. Majdecki, Historia ogrodów, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, 63.
19 A. Zachariasz, Zabytkowe ogrody – problemy rewaloryzacji, utrzymania i zarządzania w świetle zaleceń 

Karty Florenckiej, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, z. 10/2008, 150-151.
20 Załącznik nr 1 do Obwieszczenia Nr 1/2013 Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 

22 stycznia 2013 roku.
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Wybrane i zaprezentowane trzy zespoły stanowią dobry przykład zarówno ze względu 
na duży stopień zachowania walorów historycznych, jak i na obraz współczesnego 
kierunku ich zmian.

Zespół pobrygidkowski – Lublin
Lubelski zespół został wybudowany w 1426 roku jako wotum wdzięczności za wy-

graną bitwę pod Grunwaldem. Władysław Jagiełło do ufundowanego przez siebie 
klasztoru sprowadził zakon św. Brygidy. Ogród, zajmujący teren bezpośrednio przy 
zabudowaniach, obejmował około 4 ha21. Od tego czasu kompleks przechodził 
w ręce różnych zakonów, mieścił oddziały wojsk, przeznaczany był na cele świeckie. 
Ostatecznie w 1917 roku został przejęty przez siostry urszulanki22, które zarządzają nim 
do dzisiaj. Mimo tak wielu przemian ogród przyklasztorny pozostaje ciągle w prawie 
niezmiennych granicach.

Całość podzielona jest ze względu na pełnione funkcje na kilka części: północ-
ną – obejmującą parking, teren gospodarczy, ogród przeznaczony na plac zabaw 
dla dzieci oraz tradycyjnie prowadzony ogród użytkowy23, zajmujący największą po-
wierzchnię (Il. 1). Jest on podzielony ziemnymi ścieżkami na geometryczne kwate-
ry, na których rozstawiane są inspekty, zlokalizowany jest kompostownik, uprawiane 
są warzywa i rośliny ozdobne. Jedną z kwater zajmuje niewielki sad, a po południowej 
stronie rosną rzędy malin. Aleje główne i poprzeczne podkreślone są przez nasadze-
nia krzewów (lilaki o pokaźnych obwodach od 70 do 120 cm), bylin i roślin jedno-
rocznych (m.in. smagliczki, aksamitki). Ciekawym elementem jest pozostałość alta-
ny lipowej (obecnie tworzą ją jedynie trzy drzewa), zlokalizowana na przecięciu osi 
głównej i jednej z osi bocznych. Na terenie ogrodu znajduje się też figura Matki Boskiej 
w otoczeniu brzóz (Betula pendula), modrzewi (Larix decidua) i lilaków (Syringa vul-
garis). W obrębie części użytkowej rośnie kilka wiekowych drzew owocowych (grusze 
i jabłonie o obwodzie wynoszącym od 100 do 140 cm). Oprócz gatunków rodzimych 
rośnie tu także bożodrzew gruczołkowaty o obwodzie 175 cm. Uprawa w ogrodzie 
prowadzona jest tradycyjnymi metodami.

Zespół klasztorny kapucynów – Lubartów
W 1736 roku wydano akt fundacyjny klasztoru kapucynów z inicjatywy księcia 

Pawła Karola Sanguszki, marszałka wielkiego litewskiego, i Mikołaja Krzyneckiego. 
Ukończony w 1741 roku zespół znajdował się poza murami miasta w miejscu roze-
branej kaplicy św. Wawrzyńca. W czasie powstania styczniowego bronił się tu od-
dział wojska polskiego, a większość nowicjuszy zgłosiła się do służby wojskowej, 
przez co klasztor zapisał się na karcie walk powstańczych. Klasztor uległ kasacie 
w 1864 roku. W 1938 roku kapucyni odzyskali część pomieszczeń w budynku klasztoru. 
Pozostałe przeznaczono dla instytucji państwowych. W 1978 roku cały obiekt prze-
szedł na własność zakonników24.

21 J.A. Wadowski, Kościoły lubelskie, Kraków 1907, 411-418.
22 K. Pudelska, A. Mirosław, Zabytkowe ogrody klasztorne we współczesnym Lublinie, Teka Kom. Arch., Urb. 

i Stud. Krajobraz. PAN, Oddz. Lublin 2011, 81-91.
23 Ogród użytkowy – część ogrodu wykorzystywana do uprawy drzew i krzewów owocowych, warzyw i ziół, je- 

go lokalizacja i wielkość była uzależniona od stylu epoki (M. Siewniak, A. Mitkowska, Tezaurus sztuki ogrodo- 
wej, Warszawa 1998; A. Mitkowska, K. Łakomy, O użytkowaniu ogrodu (wprowadzenie w problematykę), 
[w:] Ogrody użytkowe i ich miejsce w sztuce ogrodowej, praca zbiorowa pod red. A. Mitkowskiej, K. Hodor, 
K. Łakomy, Kraków 2012, 8).

24 Archiwum WUOZ w Lublinie, sygn. 1716.
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Obecnie ogród towarzyszący klasztorowi zajmuje powierzchnię około 2,5 ha. 
Można w nim wyróżnić dwie części. Na przedłużeniu osi budynków zakonnych 
znajduje się część użytkowa o podziale regularnym (Il. 2), a południowy fragment 
ogrodu zajmuje kompozycja o bardziej swobodnym charakterze, z dużym udziałem 
samosiewów.

Po północnej stronie ścieżki dzielą przestrzeń na 6 kwater, z których większość ob-
sadzona jest drzewami i krzewami owocowymi. Uprawiane są tu, bez udziału środków 
ochrony roślin, warzywa, winorośl i kwiaty. Oś główna podkreślona jest figurą Matki 
Boskiej (otoczoną berberysami, lilakami, żywotnikami), a jej zakończenie stanowi ka-
pliczka św. Wawrzyńca, znajdująca się tuż przy murze klasztornym. Ścieżki, poza głów-
ną, są nieutwardzone i nie są wyeksponowane przez nasadzenia kwiatowe. W części 
najbliższej budynkom klasztornym rośnie kilka młodych okazów magnolii – w połu-
dniowej okazowe wiązy szypułkowe o obwodzie 351 i 385 cm, kasztanowiec biały – 
354 cm, a także 2 korkowce amurskie o obwodach 209 i 233 cm oraz wiekowe morwy 
białe. Całość ogrodu wzdłuż ogrodzenia osłonięta jest wysokimi drzewami.

Zespół poreformacki – Biała Podlaska
Kościół i klasztor w Białej Podlaskiej został ufundowany przez księcia Michała 

Kazimierza Radziwiłła i jego żonę Katarzynę z Sobieskich w 1671 roku dla franciszka-
nów reformatów. Całość ukończono w 1692 roku. Klasztor uległ kasacie w 1864 roku, 
a budynki przeznaczono na rosyjskie seminarium nauczycielskie. Klasztor powrócił 
w posiadanie zakonników (Zakon Braci Mniejszych Kapucynów) w 1993 roku25.

Obecnie ogród – w porównaniu do historycznych rozmiarów – jest znacznie mniej-
szy. Obejmuje obszar na planie prostokąta, którego krótszy bok zawiera się w szero-
kości budynków klasztornych. Całość stanowi układ sześciu kwater. Przecięcie dróg 
wyznacza miejsce z figurą Matki Bożej, otoczonej cisami i obsadzanej co roku między 
innymi aksamitkami, begoniami, petuniami i starcem srebrzystym. Dwie południowe 
kwatery obejmują młode drzewa (Betula pendula, Quercus rubra, Juglans regia, 
Abies concolor, Pinus sylvestris) oraz krzewy (Corylus avellana, Cornus alba, Taxus 
baccata, Juniperus communis). Południowa część to ogród ozdobno-użytkowy (Il. 2). 
Znajdują się tu grzędy warzywne z niewielką liczbą krzewów porzeczki i malin oraz 
roślin ozdobnych.

3. ZACHOWANE WALORY OGRODÓW PRZYKLASZTORNYCH

Wartość ogrodów zabytkowych można analizować w wielu aspektach: oceniając 
znaczenie kulturowe danych obiektów, autentyczność kompozycji, materiału roślin-
nego, zachowanie warstwy treściowej i symbolicznej, powiązania z krajobrazem, zna-
czenie przyrodnicze, funkcje czy powstałe walory starożytnicze26. Ich odczytanie jest 
trudne (ze względu na często niewielką liczbę przekazów źródłowych, dotyczących 
ogrodów, znaczące przekształcenia dokonywane podczas I i II wojny światowej czy 
zmienność tworzywa roślinnego), lecz konieczne do poprawnego formułowania wnio-
sków, dotyczących właściwej ochrony konserwatorskiej i działań rewaloryzacyjnych. 

25 S. Jadczak, Biała Podlaska, dzieje miasta i jego zabytki, Lublin 1993, 117-120; http://www.antoni-kapucyni.
pl/historia-kosciola-i-klasztoru/ (dostęp: 31.11.2013).

26 A. Mitkowska, Rozważania o wartościowaniu ogrodów zabytkowych dla ich ochrony i konserwacji, [w:] 
Wartościowanie w ochronie i konserwacji zabytków, praca zbiorowa pod red. B. Szmygin, Lublin 2012,  
121-133.
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W oparciu o analizę historyczną i funkcjonalno-przestrzenną oraz przeprowadzoną 
inwentaryzację (2013) możliwe było określenie walorów ogrodów przy omawianych 
zespołach klasztornych.

Wybrane ogrody zajmują powierzchnię zbliżoną do pierwotnej. Są ogrodzone 
i zachowują charakter zamkniętych wnętrz. Najbliższy dawnemu wyglądowi jest lu-
belski klasztor pobrygidkowski. W prawie niezmienionych granicach przetrwał w ser-
cu miasta prawie 600 lat. Całość zajmuje ponad 3 ha, z czego ogród uprawowy 
obejmuje połowę tej powierzchni. Również do klasztoru kapucynów w Lubartowie 
należy niewiele mniejsza działka. Początkowo zajmował powierzchnię około 3 ha. 
W okresie międzywojennym został uszczuplony o około 0,5 ha, na którym wybudowa-
no centrum handlowe oraz budynek Prokuratury Rejonowej w Lubartowie. Pomimo 
tych zmian ogród pozostał integralny, dzięki czemu utrzymała się tu część użytko-
wa. Najmniejszą powierzchnię zachował klasztor w Białej Podlaskiej. Z porównania 
planów z 1777 roku27 i współczesnych stanowi on zaledwie jedną trzecią dawnego 
areału.

We wszystkich trzech ogrodach towarzyszących klasztorom zachowała się funkcja 
użytkowa. Przeważającą część zajmują grzędy warzywne. Duży udział mają drzewa 
owocowe (jabłonie, grusze i śliwy). Pozostała część obsadzana jest krzewami owoco-
wymi (głównie maliny, porzeczki) i kwiatami (np. lilie, mieczyki, dalie). Niewielki udział 
stanowią zioła i nasadzenia z winorośli. Zachowanie tradycyjnych upraw stanowi 
dużą wartość, podtrzymując charakter ogrodów klasztornych. Plony wykorzystywane 
są nie tylko na potrzeby samych klasztorów, ale są także przeznaczane do sprzedaży. 
Jednak coraz mniejsze zapotrzebowanie na te produkty wśród zakonników i zmniej-
szające się możliwości handlu nimi prowadzą do ograniczania powierzchni uprawo-
wej (Lubartów, Biała Podlaska).

We wszystkich omawianych obiektach kompozycja części użytkowej przypomina 
o wywodzących się ze średniowiecza tradycjach ogrodowych. Dobrze zachował 
się kwaterowy układ, z geometrycznie wyznaczonymi ścieżkami, wyeksponowanymi 
osiami kompozycyjnymi i elementami rzeźbiarskim.

Ogrody klasztorne, ze względu na swoje położenie w centrum miast oraz dużą 
powierzchnię zieleni, mają szczególny walor przyrodniczy. Spełniają wiele funkcji eko-
logicznych. Zieleń tworzy specyficzny mikroklimat, poprawia jakość powietrza, sprzyja 
tłumieniu hałasu28. Stanowi także schronienie dla ptactwa i innych zwierząt.

Niezwykle cenny jest starodrzew. Wiele drzew, dzięki sprzyjającym warunkom, uzy-
skuje pokaźne rozmiary, kwalifikujące je do miana pomników przyrody29. Wśród ga-
tunków rodzimych można wyróżnić na przykład: Aesculus hippocastanus – 354 cm 
i Ulmus laevis – 385 cm (Lubartów), Fraxinus excelsior – 320 cm, Acer pseudoplatanus 
– 280 cm, Aesculus hippocastanum – 320 cm (Lublin). Przykładami drzew egzotycz-
nych o pokaźnych rozmiarach są Phellodendron amurense – 233 cm (Lubartów) czy 
Ailanthus altissima – 175 cm (Lublin).

Ogrody, jako nieodłączna część każdej fundacji klasztornej, stanowią wartość za-
równo przyrodniczą, jak i społeczną oraz kulturową, istotną dla tożsamości każdego 
z miast.

27 J. Domański, Biała Podlaska: historia i tożsamość, Biała Podlaska 2010, 9.
28 W. Niemirski, Kształtowanie terenów zieleni, Warszawa 1973.
29 P. Ruciński, Motywy i kryteria uznawania tworów przyrody za pomniki, Las Polski, z. 23.
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4. PRZYCZYNY WSPÓŁCZESNYCH PRZEKSZTAŁCEŃ

Kompleksy klasztorne wraz z towarzyszącymi im ogrodami przechodziły różne-
go typu przemiany. Dawniej spowodowane były one licznymi konfliktami zbrojnymi 
i zmianami właścicieli, obecnie zaś mają nieco odmienny charakter – są wynikiem 
zwiększającej się presji urbanizacyjnej i działalności samych użytkowników30.

Jednym z czynników determinujących wygląd ogrodów jest ich sąsiedztwo. 
Nowoczesna miejska zabudowa, granicząca bezpośrednio z ogrodami klasztorny-
mi, zaburza ich relacje z krajobrazem. Prowadzi to do przesłaniania niekorzystnych 
widoków nasadzeniami niebędącymi częścią dawnej kompozycji. W ten sposób do 
ogrodów w Lubartowie i Białej Podlaskiej zostały wprowadzone szpalery z grabów, 
głogów, świerków, brzóz lub modrzewi. Podobne zmiany widoczne są w lubelskim 
klasztorze urszulanek. Można tu zauważyć grupy drzew iglastych, pełniące funkcję 
osłonową. Nowo powstająca zabudowa jednorodzinna, zlokalizowana przy zachod-
niej granicy ogrodu, może dodatkowo przyspieszyć ten niekorzystny proces.

Innym czynnikiem, mającym wpływ na charakter ogrodów klasztornych, są zmie-
niające się potrzeby zakonników. Prowadzą one do zmian programu użytkowego, 
a nowe, niewłaściwie zlokalizowane funkcje mogą zaburzać układ ogrodu i wpły-
wać negatywnie na jego wygląd. W Lubartowie ogród klasztorny jest wykorzystywa-
ny do organizacji różnego rodzaju działań społecznych. Istnieją tu dwa boiska oraz 
zaaranżowane miejsce przeznaczone do spotkań z młodzieżą. Nowy sposób wyko-
rzystania niesie za sobą niekorzystne zmiany przez wprowadzenie nowych nasadzeń 
w miejscu istniejących dawniej wnętrz ogrodowych. W lubelskim ogrodzie przyklasz-
tornym część przestrzeni została przystosowana na potrzeby placu zabaw dla dzieci 
z przedszkola, prowadzonego w budynkach klasztornych. Wprowadzone zmiany nie 
ingerują w układ ogrodu uprawowego, bowiem obejmują niewielką część terenu 
przy zabudowaniach. Ze względu na zmieniającą się specyfikę pracy zakonników 
ogród uprawowy w bialskim ogrodzie zajmuje coraz mniejszą cześć na rzecz gatun-
ków bardziej ozdobnych, stwarzających miejsce do wypoczynku i kontemplacji dla 
zakonników.

Niewłaściwe użytkowanie ogrodu może być również przyczyną zacierania się 
dawnej kompozycji i degradacji pierwotnych walorów. Przez niewystarczające na-
kłady pracy, brak pielęgnacji lub uprawy kwater ich podział zaczyna się powoli za-
cierać (Lubartów). Zmiana nawierzchni, przez utwardzanie jej nowoczesnymi mate-
riałami, poszerzanie ścieżek, prowadzi do zniekształcenia dawnych układów i zmiany 
ich charakteru (Lubartów, Biała Podlaska). Obserwuje się również brak odpowiedniej 
gospodarki drzewostanem, która powoduje niekontrolowany rozrost samosiewów 
(Lubartów) lub wprowadzenie nowych, przypadkowych i chaotycznych układów ro-
ślinności (Biała Podlaska).

Powolne zamieranie najcenniejszych gatunków w wyniku naturalnych czynni-
ków lub niewłaściwej pielęgnacji stanowi także jedną z przyczyn zmian w ogrodach 
klasztornych. W miejsce dawnych wartościowych gatunków drzew rodzimych wpro-
wadzane są rośliny o charakterze ozdobnym, np. dęby czerwone, magnolie, krze-
wuszki (Lubartów), czy współczesne odmiany drzew owocowych, brzóz i jodeł (Biała 
Podlaska).

30 A. Zachariasz, Zabytkowe ogrody – problemy rewaloryzacji, utrzymania i zarządzania w świetle zaleceń 
Karty Florenckiej, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, z. 10/2008, 154-156.
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Roślinność w ogrodach podlega stałym zmianom, w związku z czym nie stano-
wi głównego elementu, określającego autentyczność dzieł ogrodowych31. Wpro- 
wadzanie nowych nasadzeń jest niekiedy konieczne, powinno być jednak podpo-
rządkowane kompozycji i (jeśli to możliwe) zachowywać pierwotny skład gatunkowy.

5. PODSUMOWANIE

Obiekty klasztorne na terenie Lubelszczyzny podlegały licznym, często nieodwra-
calnym przemianom. Tym cenniejsze stają się te obiekty, w których udało się zacho-
wać ogrody przyklasztorne oraz tradycyjny sposób ich użytkowania. Zachowany regu-
larny podział przestrzeni, uprawa warzyw, drzew owocowych, ziół (Lublin, Lubartów, 
Biała Podlaska), zachowany starodrzew (Lublin, Lubartów) są nośnikiem dawnej tra-
dycji i podkreślają ich wielką wartość historyczną oraz kulturową. Omawiane kom-
pleksy stanowią też ważny element przyrodniczy i ekologiczny w systemie zieleni 
miejskiej. Zespoły klasztorne – dawniej enklawy spokoju i ciszy – są poddawane nie-
ustannej presji rozwijających się miast i wsi. Dodatkowo, zmniejszające się możliwości 
uprawy ogrodów przez samych zakonników wpływają na ciągłe przekształcenia, któ-
re prowadzą do powolnego zacierania się kompozycji i zmiany ogrodów użytkowych 
w ogrody o charakterze ozdobnym. Postrzeganie obiektów klasztornych i ich ogro-
dów jako ważnego elementu dziedzictwa umożliwia podejmowanie różnego rodzaju 
inicjatyw32 w celu ich zabezpieczenia, np. pozyskiwanie finansowania ze środków eu-
ropejskich (program „Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego”). Innymi 
formami działania staje się udostępnianie pomieszczeń w budynkach klasztornych 
czy przestrzeni ogrodów na organizację wydarzeń kulturalnych (pobernardyński ze-
spół klasztorny w Ostrzeszowie33). Ważna jest także promocja historycznych wartości 
zespołów klasztornych czy dóbr produkowanych w ogrodach zakonnych (klasztor 
benedyktynów w Tyńcu)34. Rozpoznanie tych miejsc jako elementów ruchu turystycz-
nego może stanowić czynnik zabezpieczający finansowanie najpotrzebniejszych 
prac, tym samym przyczyniając się do zachowania walorów ogrodów. Problemem 
pozostaje pogodzenie klauzurowego charakteru ogrodów klasztornych z ich poten-
cjalnymi funkcjami.

31 A. Mitkowska, Rozważania o wartościowaniu ogrodów zabytkowych dla ich ochrony i konserwacji, [w:] 
Wartościowanie w ochronie i konserwacji zabytków, praca zbiorowa pod red. B. Szmygin, Lublin 2012,  
121-133.

32 M.A. Murzyn, „Heritage industry”: dziedzictwo jako produkt, [w:] Dziedzictwo kulturowe w XXI wieku, szanse 
i wyzwania, Kraków 2007, 146-154.

33 http://www.powiatostrzeszowski.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=8&artykul=15&akcja=artykul (dostęp: 
31.11.2012).

34 B.J. Gawaryszewska, M. Skibińska, Założenia do koncepcji rewaloryzacji i rewitalizacji ogrodów przy 
opactwie OO. Benedyktynów w Tyńcu, Architektura krajobrazu, z. 3/2011, 4-11.
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1. INTRODUCTION

Manor parks were characteristic elements of the pre-war Polish landscape. 
Currently often neglected or forgotten, they are merely a sad legacy of the past. 
It follows therefore that the restoration of such parks in order to preserve the cultural 
heritage is an important and pressing issue.

Crucial to their restoration is detailed field research; this facilitates the identification 
of the original historical structural elements. A careful analysis of the existing 
vegetation becomes the basis for spatial interpretation. This is important, especially 
in the case of sites particularly neglected or vandalized (a nonexistent manor house, 
the disappearance of the road system, lack of original features) and when there is 
no historical data that clearly indicates the design of the park and its surroundings. 
The memories of former owners, archival family photographs and artists’ impressions 
are invaluable in confirming the existence of historical remains discovered in situ.

An example of such an historical record are the phenomenal paintings of Jacek 
Malczewski, one of the greatest Polish painters. In some of these, Malczewski left 
a clear image of two places which had great significance for him: the Wielgie Estate 
of his Uncle Karczewski, where he spent his childhood, and the Luslawice Estate, 
where his sister lived.

In this paper, the authors would like to demonstrate how both field studies and 
a study of the paintings of Jacek Malczewski were utilised to re-discover the original 
design of the estate.

2. RESEARCH OBJECTIVES

The overall aim of the research was to reconstruct the original spatial composition 
of the park at Wielgie (now completely obliterated) in order to restore the historic 
form appropriate to the status of the heritage site. The essence of the discussion was 
the idea of recalling the genius loci of the times when Jacek Malczewski lived at 
the manor and created his paintings. To achieve the main objectives it was necessary 
to conduct a thorough analysis of the existing condition of the site, particularly 
in the layer of vegetation.

3. FURTHER RESEARCH

The historic park at Wielgie falls under the protection of monuments conservation 
and is registered under the number 745/A/57 of 20th of December 1957. To date, 
there is no official historical source that could give a clear picture of the park’s 
composition and surroundings1. There is no specific information about the spatial 
arrangement of the area, e.g. the road and path system, planting schemes and vistas. 
Contemporary data2 does not provide significant information about any changes 

1 Mapa Taktyczna Polski. 1938, scale 1:10 000, Godło: P44 S33 SOLEC, Archiwum Map Wojskowego Instytutu 
Geograficznego 1919-1939.

2 T. Woźniczka, L. Kozera, M. Kozera, H. Rybińska, Ewidencja dokumentacyjna parku w Wielgiem, gm. 
Ciepielów, woj. radomskie, PTTK, Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie, 
Delegatura w Radomiu, Radom 1991; Parki i ogrody zabytkowe w Polsce. Ogrody (1), Studia i Materiały, 
Zarząd Ochrony i Konserwacji Zespołów Pałacowo-Ogrodowych, Warszawa 1992.
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which may have taken place on the estate during the post-war years. Therefore any 
current research of the park’s composition is primarily based on the existing spatial, 
natural and functional conditions. During the period March-September 2012 an 
overview of the park was conducted which comprised field studies and a detailed 
inventory of the vegetation3.

A unique, unofficial source of reference were the paintings of Jacek Malczewski, 
which convey the artist’s personal impression of his uncle’s estate and something 
of its atmosphere. For example, in the series of “Thanatos”, “Self-portrait against 
the background of the court in Wielgie” (1909), and “Childhood – Jacek over a pond 
in Wielgie” (1919).

A comparison of Malczewski’s paintings depicting the manor at Luslawice 
(The Return, 1920; The Empty Manor, 1922)4 with the contemporary appearance 
of this property (September 2012) is indicative of a high degree of realism. Thus his 
canvases devoted to Wielgie are likely to contain information about the appearance 
of the manor and the park as they existed in the past.

4. DESCRIPTION OF RESEARCH

The estate at Wielgie was founded in its present location in the 18th century5. Its final 
design was realised in the mid-19th century6. At that time the owner of the property 
was Felix Karczewski (b. 1830 – d. date unknown) the father of Wenceslas (1855-1911), 
who was the author of the novel “The Wielgie” and the uncle of one of the greatest 
Polish painters – Jacek Malczewski.

Jacek Malczewski (b. 15th July 1854 in Radom) lived at the estate of his uncle from 
1867 to 1871. The time he spent there had a huge impact on shaping the personality 
and artistic sensibility of the artist. Together with his cousins, young Malczewski was 
raised under the supervision of Adolf Dygasiński, who instilled in him a deep patriotism, 
the manifestation of which can be seen in the subject matter of his paintings. 
The artist maintained a deep connection with Wielgie (his mother, Maria7, was buried 
in the local cemetery in 1898) and returned there many times, producing several 
of his greatest paintings.

Malczewski immortalized the image of the estate in many of his canvases, as well 
as motifs of the surrounding countryside.
Historical design of the park

The canvases of Jacek Malczewski convey vital information about the appearance 
of the Karczewski estate. They show the shape of the country house as a small 
L-shaped wooden one-storey building. At the front, there was a tiny columned portico 

3 B. Fortuna-Antoszkiewicz, J. Łukaszkiewicz, P. Wiśniewski, Inwentaryzacja szaty roślinnej wraz z gospodarką 
drzewostanem. Park w Wielgiem. Gm. Ciepielów, pow. Lipski, woj. Mazowieckie, plan in scale 1:500, 
manuscript, Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie, Delegatura w Radomiu, 
Warszawa 2012.

4 J. Malczewski, The Return, 1920, oil on plywood, [in:] J. Puciata-Pawłowska, Jacek Malczewski, Zakład 
Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków 1968, 243, ill. 162; The Empty Manor, 1922, oil on 
canvas, private collection.

5 Parki i ogrody zabytkowe w Polsce. Ogrody (1)…
6 T. Woźniczka, L. Kozera, M. Kozera, H. Rybińska, Ewidencja dokumentacyjna…
7 A. Jakimowicz, Jacek Malczewski, Auriga, Warsaw 1974; S. Stopczyk, Jacek Malczewski, KAW, Warszawa 

1984; D. Kudelska, Malczewski. Obrazy i słowa, W.A.B., Warszawa 2012.
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crowned with a triangular gable. Along the walls of the manor stretched rectangular 
flower beds edged with ornamental grasses, seasonal flowers and common lilacs8. 
Additionally during the summertime along the manor’s walls, pots were placed 
containing ornamental plants with decorative leaves or flowers (e.g. datura). In front 
of the building was a circular lawn surrounded by a low decorative wooden picket 
fence, painted white9. In the background, behind the manor, a pond is visible with 
a group of three Lombardy poplars – a recurring theme in paintings by Malczewski – 
along its northern shore. The landscape depicted is light-exposed, suggesting a vast 
open space bordered with groups of trees in front of the manor. On the east side 
of the building one can see the border of a denser park stand10.

The spatial arrangement of the estate with a circular lawn and paths radiating 
from it is supported in the map of 195111. This also noted the extent of the woodland 
(in both formal and naturalistic areas) as stretching from the edge of the river to 
the west with a wide belt along the northern border, tapering towards the east. 
The cultivated area is situated within the present meadow/pasture and arable fields 
located in the eastern section of the site.

Analysis of the current state of the subject

The spatial arrangement
Currently the original spatial structure of the park is completely illegible. All 

the old vistas (captured in Malczewski’s paintings) have disappeared, both external 
(e.g. a distant view of the cemetery chapel; a view of the ponds to the west) and 
internal (e.g. from the manor to the pond). At present in the park there are no 
emblematic places and objects between which scenic links could exist.

The park stand is dense, with a structure similar to that of a forest. The only exceptions 
are three clearly defined historical row forms – a central avenue of chestnut trees, 
a small internal walnut avenue and a row of locust along the east border.

Within the limits of the park only three specific defined areas can now be 
discerned due to the progressive long-term natural succession of vegetation: one 
in the site of the former pond, and two on the north side of the horse chestnut avenue, 
separated by a double row of nut trees. The park’s original design and appearance 
has therefore been almost completely lost.

Buildings and other structures
The former manor of the Karczewski family, which was originally in the centre 

of the park, no longer exists (demolished in 1945). Partially exposed brick foundations, 
however, clearly indicate the location of the building. In the immediate vicinity there 
is the remnant of a brick cellar.

 8 J. Malczewski, Thanatos, 1898-1899, oil on canvas, National Museum in Warsaw, [in:] Ogród. Forma, symbol, 
marzenie, Zamek Królewski w Warszawie, 18 XII 1998 – 28 II 1999, Exhibition catalogue, Warszawa 1998,  
359-360.

 9 J. Malczewski, My soul from the cycle of my Life, 1917, oil on canvas, National Museum in Warsaw, Galeria 
Malarstwa Polskiego.

10 J. Malczewski, Self-portrait on the background of the manor in Wielgie, 1909, [in:] D. Kudelska, Malczewski..., 
ill. 5; Back in the homeland or Back to home, 1918, oil on canvas, National Museum in Krakow, Galeria 
Sztuki Polskiej XX wieku.

11 Mapa gruntów Państwowego Gospodarstwa Rolnego Wielgie zespołu Starosiedlice w Gminie Łaziska, 
powiecie Iłżeckim, województwie Kieleckim położonego, scale 1:5000, 1951, private collection.
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Only three brick outbuildings have been preserved, but are currently in a very 
poor structural condition: two within the formal park – “Aviary” (probably) to 
the west, a coach house in the middle and one to the south (the remainder 
of a larger complex).

In the north-east corner of the site, at a dip in the land level, there is a remarkable 
feature – the restored authentic tomb of a Polish Army officer dating from September 
1939, which is the focus of a gathering of the local community on national holidays 
and on All Saints Day.

In the area of the old park no original equipment nor any contemporaneous 
elements have survived.

The communication system

A long driveway paved with local cobbles runs from the main public road to 
the park and farm. Both its location and materials are original.

There is no clear road network within the park. All the old roads and paths that 
would indicate a historical form of communication system have disappeared with 
the exception of an earthy surface within the avenue of chestnut trees. The only other 
clues to the original layout are two “commas” among the trees, which lead from 
the main entrance towards the old bridge and towards the pond.

Vegetation

Generally, the vegetation in the park took the form of native and spontaneous 
plant communities. The forest cover in the vast park area is characterized by 
a dense canopy and impenetrable undergrowth. Within the stand, interesting old 
trees are clearly visible. Plant undergrowth throughout the park is in various stages 
of development or degradation.

The planting can be broadly characterized by two major plant groups: in the 
low-lying area of land – ash-alder riparian forest (Circeo-Alnetum); and in the upper 
land – lime-oak-hornbeam forest (Tilio-Carpinetum).

The park stand consists almost exclusively of deciduous species, the only exception 
being an introduced and currently dying fir tree growing near the foundations 
of the manor. The park stand inventory includes 22 tree species (a total of 1020 pcs), 
of which three dominate: Fraxinus excelsior, Acer platanoides, and Alnus glutinosa – 
these account for over 70% of the woodland (a total of 736 pcs).

Associated species whose presence is clearly noticeable are: Ulmus laevis, Robinia 
pseudoacacia, Populus sp., Acer pseudoplatanus, Prunus padus and Salix alba – 
a total of 17% forest cover (180 pcs).

A separate group consists of Aesculus hippocastanum, within the main avenue 
(50 pcs). In the park there are also old fruit trees. These are: Juglans regia, Malus 
domestica, Pyrus pyraster, and Prunus cerasifera – 20 pcs.

A total of 54 trees can be identified as remaining from the original park design.
In the park area grows one tree under “monumental” protection – an imposing oak 

in the middle of the chestnut avenue. In addition to this, there are a total of 38 trees 
with noteworthy conformation and good or average health.

The undergrowth layer consists of lichens, shrubs and tree seedlings. In most parts 
this is very dense, but in some places (especially in the north-east) it practically 
disappears. It consists of saplings and seedlings of trees – mostly common maple, 
sycamore maple, common bird cherry, common ash, elm, aspen, and cherry plum; 
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dominant shrubs are Sambucus nigra, besides Euonymus europaeus, Prunus spinosa, 
interspersed with Ribes rubrum, Corylus avellana, Symphoricarpos albus, Cornus 
sanguinea, Viburnum opulus and Rubus caesius.

The park has developed a layer of undergrowth broadly coincident with the site 
conditions: it is dominated by plant groups of Circeo-Alnetum and Tilio-Carpinetum. 
Most of the area is dominated by a monoculture of herbaceous species, (an indicator 
of the high content of nitrogen (nitrates) and well distributed humus in the soil) such 
as Urtica dioica – characteristic of the mesophilic fringe; Aegopodium podagraria – 
such as found in elm-ash forests.

In the south-west (lower ground), the herb layer is dominated by Eupatorium 
cannabinum – a plant rhizome of 1.0-2.0 m; this occurs in the marshy areas subjected 
to the action of water containing calcium compounds and in communities under 
spring water12.
Water system

At the northern, north-western and western areas of the park flows the periodically 
meandering Kosowka River, supplying a new pond to the north (which has replaced, 
at a lower level, the old pond) and continuing to run along the western border 
of the park. At certain times of the year, especially in early spring, this section creates 
a very picturesque and relatively large backwater. The former location of the pond 
(in the north-west) is marked by a clear lowering of the land level. It is currently 
overgrown by vegetation which appeared after the disappearance of the pond 
ground water. The potential water surface in the park is approximately 0.2 hectares.

The neighbourhood
Wielgie Park is relatively isolated, surrounded directly by treeless farm land, 

dispersed rural housing and a complex of ponds. In the neighbouring area there are 
small forests and woods extending towards the south. The development and use of 
the area has remained virtually unchanged for years. It can therefore be assumed 
that the shape of the space is analogous to that of the old manor house and farm. 
This is a major asset, precious and rare now in Poland, where in most places there is 
a perpetual and often negative transformation of the landscape.

The park is surrounded by several interesting buildings, including the old cemetery 
chapel, on a slight elevation, and a church, which, although modern, at least 
indicates the historical site of the old wooden church.

5. RESULTS – STATE OF SURVIVAL OF THE COMPLEX

The age structure of the stand (dendrochronological analysis)
The trees in the park at Wielgie were evaluated in terms of the age and state 

of preservation. The analytical method used is based on the use of “classes”. 
The determination of the age of the trees was carried out on the basis of dendrometric 
parameters (the trunk circumference measured at 1.3 m and total height 
of the tree)13. Due to the high variability of the habitat, the study was treated as a series 

12 B. Fortuna-Antoszkiewicz, J. Łukaszkiewicz, P. Wiśniewski, Inwentaryzacja szaty roślinnej…
13 The modified “Tree age table” by L. Majdecki (1986) was used, as were the “Tree age nomograms” 

developed by J. Lukaszkiewicz (2010). These methods are used to determine the estimated age of the trees 
on the basis of trunk circumference and height.
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of estimates and was based on the assignment of trees to a particular class. This was 
considered separately from the historical stages of development and degradation 
of the composition of the park.

Class 1: [217 pcs] – self-seeded trees aged 40 years or younger – fully grown when 
maintenance of the park was definitely stopped (from the 2nd half of the 1970s).

Class 2: [411 pcs] – self-seeded trees aged 41-70 years grown in the park after 
1940, when comprehensive development and maintenance of the park stand 
ceased.

Class 3: [398 pcs] – mature trees – over 70 years – growing in the park prior to 1939, 
planted intentionally in the composition of the park.

It can be concluded that the park as a piece of work exists during a specified 
time dependent on the longevity of the utilized plants – particularly trees. The 
faithfulness of the form to the original design can potentially be determined if there 
is an historical source reference as in a recorded image in an artist’s painting. 
The criterion of compliance with the established status quo may be the number 
of trees of the original – at least one in four mature trees aged approximately 
70 years is by design. In relation to the object of research only a small group of trees 
are from the original design (shaped by the end of the 1930s) part of Class 3. These 
include horse chestnuts (38 pcs), oaks (4 pcs), walnuts (14 pcs), a group of dozens 
of the oldest trees (particularly: locusts, ashes, common maples, oaks), growing 
in a belt along the eastern border of the park, and a few examples of relict trees 
in the vicinity of the old mansion (e.g. a row of hornbeam and the dying fir). Thus, 
we can speak with certainty of the disappearance of the original composition 
of the stand in the park.

Identification of historic objects and structures

The field studies revealed the presence of several important historical structures. 
These findings make it possible, at least to some extent, to decipher the blurred spatial 
arrangement of the park14.

Original linear systems are recognisable: the old chestnut avenue, walnut avenue, 
and the row of locust along the eastern border. Some remains of the manor house 
foundations are visible, and several preserved (but dying) ornamental trees around 
it: the only conifer tree in the area, two horse chestnuts, a dense line of a few 
common hornbeam (probably the remains of a clipped double row), and above 
all a monumental but dying oak (adjacent to the manor kitchen15). The location 
of the manor house expressly determines the course of the main compositional axis 
system, focused on the current main entrance to the park proper.

The site of the former pond and convex topography of the peninsula are clearly 
indicated by ground levels and the extent of the existing forest cover (Ill. 1).

A group of self-seeded trees growing perfectly inside the arc confirm the location 
of a circular lawn in front of the manor – they define the range of the old lawn  
and the diversity of density and structure of the surrounding substrate/surface  
(Ill. 2).

14 B. Fortuna-Antoszkiewicz, J. Łukaszkiewicz, P. Wiśniewski, Koncepcja rewaloryzacji parku w Wielgiem. Gm. 
Ciepielów, pow. Lipski, woj. Mazowieckie, plan in scale 1:500, manuscript, Archiwum Wojewódzkiego Urzędu 
Ochrony Zabytków w Warszawie, Delegatura w Radomiu, Warszawa 2012.

15 J. Karczewski, Wspomnienia p. Jerzego Karczewskiego, syna ostatniego właściciela majątku w Wielgiem, 
verbal  message, private collection, Warszawa 2012.
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Inside the park, near the coach house, the site of a tennis court is located16. 
An examination of the existing vegetation suggests that it was located to the west 
of the building – in the area without larger trees. The site is covered only by relatively 
sparse undergrowth, suggesting the presence in this area of a completely different 
type of substrate.

Clearly visible in the central part of the site is a dense linear arrangement of trees 
extending to the north. This may suggest the presence in this space of a boundary 
between the former parkland and farm land (area of agricultural and horticultural 
crops). Some evidence in support of this is an old avenue of dying walnuts and a few 
fruit trees located nearby (2 apple, 1 pear, 2 damson, 4 walnuts). These trees and relict 
nut trees in a double row clearly indicate the presence of the orchard in the place 
of today’s meadow/pasture. The use of locust trees to fill the border shaft in the east 
area of the property suggests the proximity of a former apiary17.

6. SUMMARY – CONCLUSIONS

1. The park in Wielgie, strongly linked to the Jacek Malczewski and located 
in a landscape not transformed since the prewar period, is a unique object 
of significant historical value, worthy of restoration, emphasis and protection. 
Despite the high degree of neglect, it is still characterized by a huge potential for 
natural and cultural heritage.

2. The allegorical paintings of Jacek Malczewski (e.g. those of Luslawice) suggest 
a high degree of consistency with reality, which by analogy helps to identify 
the now non-existent manor at Wielgie, its grounds and surrounding landscape.

3. A detailed analysis by the authors of the spatial entities and vegetation enabled 
the identification of the composite structures of the park and the manor house, 
which were confirmed by a comparison with the artistic images provided by 
Jacek Malczewski.

4. The evaluation of park stand age, structure and state of preservation provides 
important evidence of the former composition’s shape, and is a basis for the future 
development of vegetation maintenance strategies.

5. The detailed diagnosis of the resources and condition of the park’s vegetation 
can be applied to creative maintenance of the estate – conveying the genius 
loci of Malczewski’s images while accepting the changes that have taken place 
in the area since the war18, mainly in the natural transformation of vegetation 
(the advantage of established maintainance began the process of natural 
succession, which resulted in the evolution of valuable, stable plant communities 
with a rich avifauna).

16 Ibidem.
17 Ibidem.
18 Z. Myczkowski, Składniki tożsamości miejsca – idea i próba systematyki, Proceedings: Kraj-Art 2013, 

Międzynarodowa Konferencja Artystyczno-Naukowa: Element szczególny w otoczeniu – tożsamość miejsca 
(A Special Element in Its Surroundings; The Identity of Place), Zakopane 10-13.09.2013, 244-267.



79

Ill. 1. South shore of the pond in Wielgie – by J. Malczewski (Childhood – Jacek over a pond in Wielgie, 1919) 
and the same place at present (photo by B. Fortuna-Antoszkiewicz, J. Łukaszkiewicz 2012)

Il. 1. Południowy brzeg stawu w Wielgiem – wg J. Malczewskiego (Dzieciństwo – Jacek nad stawem 
w Wielgiem, 1919) i stan obecny (fot. B. Fortuna-Antoszkiewicz, J. Łukaszkiewicz 2012)

Ill. 2. Identification of the location of the manor in Wielgie with the circular lawn at the entrance – J. Mal- 
czewski, Back in the homeland or Back to home, 1918, and present state (photo by B. Fortuna- 
-Antoszkiewicz, J. Łukaszkiewicz 2011)

Il. 2. Identyfikacja miejsca usytuowania dworu w Wielgiem wraz z gazonem na wjeździe – J. Malczewski, 
Powrót w rodzinne strony lub Powrót do domu, 1918, oraz stan obecny (fot. B. Fortuna-Antoszkiewicz, 
J. Łukaszkiewicz 2011)
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1. WSTĘP

Parki przy dworach – charakterystyczne elementy polskiego przedwojennego 
krajobrazu – obecnie bardzo często pozostają w stanie mocnego zaniedbania, czę-
sto wręcz dewastacji. Po dziesięcioleciach niewłaściwej ochrony i ogólnego braku 
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dbałości o ich zachowanie wiele obiektów stopniowo zanika i zaciera się w ludz-
kiej pamięci. Aktualnym i palącym problemem jest zatem odtwarzanie właściwe-
go kształtu dawnych założeń parkowych i przywracanie ich lokalnym krajobrazom 
w myśl ochrony narodowego dziedzictwa kulturowego.

Kluczowe dla ich rewaloryzacji są szczegółowe badania terenowe, w trakcie 
których można jeszcze zidentyfikować dawne historyczne struktury kompozycyjne. 
Wnikliwa analiza zastanej szaty roślinnej staje się podstawą interpretacji przestrzennej, 
zwłaszcza w przypadku obiektów wyjątkowo zaniedbanych lub zdewastowanych 
(nieistniejący dwór, zanik układu drogowego, brak wyposażenia) oraz gdy nie zacho-
wały się żadne historyczne materiały i plany, które jednoznacznie ukazywałyby spo-
sób ukształtowania parku i całego majątku. Nieocenione dla potwierdzenia wcze-
śniejszego istnienia takich odkrytych w terenie form są np. wspomnienia dawnych 
właścicieli, archiwalne fotografie rodzinne czy impresje malarskie.

Przykładem takiego historycznego zapisu są fenomenalne obrazy Jacka 
Malczewskiego, jednego z najwybitniejszych malarzy polskich. Na kilku z nich po-
zostawił wyraźny przekaz z dwóch ważnych dla siebie miejsc – Wielgie wujostwa 
Karczewskich, gdzie spędził dzieciństwo, i Lusławice, gdzie mieszkała jego siostra.

W niniejszym artykule przedstawiono sposób dochodzenia do identyfikacji kompo-
zycji parku w Wielgiem w oparciu o badania terenowe i interpretację przedstawień 
Jacka Malczewskiego.

2. CEL BADAŃ

Nadrzędnym celem badań było odtworzenie oryginalnej kompozycji parku 
w Wielgiem (obecnie całkowicie zatartej), aby przywrócić jego historyczną formę 
przestrzenną, adekwatną do statusu obiektu zabytkowego. Istotą rozważań była idea 
przywołania genius loci z czasów, gdy przebywał tu i tworzył Jacek Malczewski. Aby 
zrealizować główne założenia, niezbędne było przeprowadzenie wnikliwej analizy 
stanu istniejącego obiektu zwłaszcza w warstwie roślinnej.

3. STAN BADAŃ

Park w Wielgiem położony jest w granicach strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej. 
W rejestrze zabytków figuruje pod numerem 745/A/57 (wpis z dnia 20 grudnia 1957 r.).

Do chwili obecnej nie zachowały się żadne historyczne materiały i plany, które 
jednoznacznie ukazywałyby sposób ukształtowania parku i całego folwarku19. Brak 
jest konkretnych informacji na temat układu przestrzennego terenu – przebiegu 
komunikacji, ukształtowania struktur roślinnych i powiązań widokowych. Materiały 
współczesne20 również nie przynoszą istotnej wiedzy na temat zmian dokonujących 
się w obiekcie na przestrzeni lat powojennych.

19 Mapa Taktyczna Polski. 1938, skala 1:10 000, Godło: P44 S33 SOLEC, Archiwum Map Wojskowego Instytutu 
Geograficznego 1919-1939.

20 T. Woźniczka, L. Kozera, M. Kozera, H. Rybińska,  Ewidencja dokumentacyjna parku w Wielgiem, gm. 
Ciepielów, woj. radomskie, PTTK, Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie, 
Delegatura w Radomiu, Radom 1991; Parki i ogrody zabytkowe w Polsce. Ogrody (1), Studia i Materiały, 
Zarząd Ochrony i Konserwacji Zespołów Pałacowo-Ogrodowych, Warszawa 1992.
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Aktualne badania kompozycji parku oparto przede wszystkim na istniejących 
uwarunkowaniach przestrzennych, przyrodniczych i funkcjonalnych. Pomiędzy mar-
cem a wrześniem 2012 roku na terenie parku przeprowadzono ogląd obiektu i szcze-
gółową inwentaryzację szaty roślinnej (autorskie obserwacje i badania terenowe)21.

Ważnym punktem odniesienia były obrazy Jacka Malczewskiego, na których za-
warł wrażenia i atmosferę posiadłości Karczewskich, np. w cyklu Thanatos, Autoportret 
na tle dworu w Wielgiem (1909), Powrót w rodzinne strony (1918), Dzieciństwo – Jacek 
nad stawem w Wielgiem (1919).

Potwierdzeniem wierności malarskiego przekazu konkretnych obiektów na obra-
zach Malczewskiego była wizyta autorów badań w Lusławicach (wrzesień 2012 r.),  
które również były przedstawiane na płótnach, np. Powrót (1920), Pusty dwór (1922)22.

4. OPIS BADAŃ

Powstanie założenia dworskiego w Wielgiem w obecnym miejscu datuje się 
na XVIII wiek23. Czas powstania obiektu w ostatecznej postaci przypada na po-
łowę XIX wieku24. Właścicielem majątku był wówczas Feliks Karczewski (ur. 1830 
– data śmierci nieznana), ojciec Wacława (1855-1911), pisarza, autora powieści 
W Wielgiem, a także wuj jednego z najwybitniejszych malarzy polskich – Jacka 
Malczewskiego.

Jacek Malczewski (ur. 15 lipca 1854 r. w Radomiu) w majątku swojego wuja prze-
bywał od 1867 do 1871 roku. Czas tam spędzony miał ogromny wpływ na kształtują-
cą się osobowość i wrażliwość twórczą Malczewskiego – wraz z kuzynami pozostawał 
pod opieką Adolfa Dygasińskiego, który zaszczepił w nim głęboki patriotyzm, co prze-
jawiło się w późniejszych wątkach malarskich. Tam też ujawniły się jego artystyczne 
zainteresowania. Do Wielgiego artysta wracał potem wielokrotnie. Tam też powstało 
kilka jego wybitnych dzieł. Na miejscowym cmentarzu w 1898 roku spoczęła matka 
artysty, Maria25.

Motywy okolicznych krajobrazów oraz samego majątku Malczewski uwiecznił 
na wielu swoich obrazach.

Historyczna kompozycja parku
Najistotniejszy przekaz o wyglądzie otoczenia dworu Karczewskich przynoszą 

właśnie obrazy Jacka Malczewskiego. Przedstawiają one sam dworek – niewielki 
drewniany parterowy budynek, sytuowany na planie litery L. Od frontu malutki por-
tyk kolumnowy, zwieńczony trójkątnym szczytem. Bezpośrednio do budynku przyle-
gał szereg regularnych, prostokątnych rabat, obrzeżonych pasami traw ozdobnych, 

21 B. Fortuna-Antoszkiewicz, J. Łukaszkiewicz, P. Wiśniewski, Inwentaryzacja szaty roślinnej wraz z gospodarką 
drzewostanem. Park w Wielgiem. Gm. Ciepielów, pow. Lipski, woj. Mazowieckie, plan w skali 1:500, 
maszynopis, Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie, Delegatura w Radomiu, 
Warszawa 2012.

22 J. Malczewski, Powrót, 1920, olej na sklejce, [w:] J. Puciata-Pawłowska, Jacek Malczewski, Zakład Narodowy 
im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków 1968, 243, il. 162; Pusty dwór, 1922, olej na tekturze, zbiory 
prywatne.

23 Parki i ogrody zabytkowe w Polsce. Ogrody (1)…
24 T. Woźniczka, L. Kozera, M. Kozera, H. Rybińska, Ewidencja dokumentacyjna parku…
25 A. Jakimowicz, Jacek Malczewski, Auriga, Warszawa 1974; S. Stopczyk, Jacek Malczewski, KAW, Warszawa 

1984; D. Kudelska, Malczewski. Obrazy i słowa, W.A.B., Warszawa 2012.
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obsadzonych sezonowymi kwiatami i obficie kwitnącymi lilakami26. Sezonowo pod 
ścianami ustawiano donice z roślinami o ozdobnych liściach lub kwiatach (np. datu-
ry). Przed frontem budynku kolisty gazon na wjeździe otoczony był niewysokim ozdob-
nym płotkiem drewnianym, malowanym na biało27. W głębi, za dworem, widoczny 
staw, a na jego północnym brzegu powtarzający się na obrazach motyw – grupa 
trzech topól włoskich. Całość prześwietlona jest słonecznym blaskiem, co sugeruje 
rozległą otwartą przestrzeń na froncie dworu, ramowaną ażurowym zadrzewieniem. 
Po wschodniej stronie budynku widać już ścianę bardziej zwartego drzewostanu 
parkowego28.

Układ przestrzenny z kolistym gazonem i drogami, promieniście rozchodzącymi się 
od niego, znajduje potwierdzenie na mapie z 1951 roku29. Zaznaczono tu również za-
kres zadrzewienia (łącznie – parkowego i części naturalistycznej) – od granicy rzeczki 
na zachodzie, szeroki pas wzdłuż granicy północnej, zwężający się ku wschodowi. 
Na terenie dzisiejszej łąki (pastwiska) i pola ornego w części wschodniej widnieje stre-
fa użytkowa upraw rolniczych.

Analiza stanu istniejącego obiektu

Układ przestrzenny (kompozycja)

Obecnie w strukturze przestrzennej parku praktycznie brak jest pozostałości ukła-
dów komponowanych. Zatarciu uległy wszystkie dawne prospekty i powiązania wi-
dokowe (utrwalone na obrazach Malczewskiego), zarówno zewnętrzne (np. widok 
na odległą kaplicę z cmentarzem; widok na stawy hodowlane w kierunku zachod-
nim), jak i wewnętrzne (np. z dworu na staw parkowy). Obecnie w parku nie wy-
stępują żadne powiązania widokowe, brak jest również charakterystycznych miejsc 
i obiektów, między którymi mogłyby zaistnieć.

Drzewostan parkowy przyjmuje postać zwartego układu o charakterze leśnym, 
z wyjątkiem trzech wyraźnie wyodrębniających się historycznych form liniowych – 
centralnej alei kasztanowcowej, niewielkiej wewnętrznej alei orzechowej i graniczne-
go pasa robinii w części wschodniej.

Ze względu na postępującą wieloletnią sukcesję naturalną na zadrzewionym za-
sadniczym terenie parku można zidentyfikować jedynie trzy konkretne wnętrza prze-
strzenne: jedno w miejscu dawnego stawu oraz dwa po północnej stronie alei kaszta-
nowcowej, rozdzielone podwójnym rzędem orzechów.

Park praktycznie całkowicie zatracił cechy stylowe i przestrzenne, obrazujące hi-
storyczny stan układu kompozycyjnego.

26 J. Malczewski, Thanatos, 1898-1899, olej na płótnie, Muzeum Narodowe w Warszawie, [w:] Ogród. Forma, 
symbol, marzenie, Zamek Królewski w Warszawie, 18 XII 1998 – 28 II 1999, Katalog wystawy, Warszawa 1998, 
359-360.

27 J. Malczewski, Moja dusza, z cyklu Moje życie, 1917, olej na płótnie, Muzeum Narodowe w Warszawie, 
Galeria Malarstwa Polskiego.

28 J. Malczewski, Autoportret na tle dworu w Wielgiem, 1909, [w:] D. Kudelska, Malczewski…, il. 5; Powrót 
w rodzinne strony lub Powrót do domu, 1918, olej na tekturze, Muzeum Narodowe w Krakowie, Galeria 
Sztuki Polskiej XX wieku.

29 Mapa gruntów Państwowego Gospodarstwa Rolnego Wielgie zespołu Starosiedlice w Gminie Łaziska, 
powiecie Iłżeckim, województwie Kieleckim położonego, skala 1:5000, 1951, zbiory prywatne.
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Zabudowa i inne obiekty
Dawny dwór Karczewskich, stanowiący w przeszłości centrum założenia, obecnie 

nie istnieje (rozebrany po 1945 r.). Jego pozostałość stanowią częściowo odkryte fun-
damenty ceglane, wskazując wyraźnie miejsce jego usytuowania. W bliskim sąsiedz-
twie znajduje się pozostałość murowanej piwniczki.

Z przedwojennych budynków majątku zachowały się trzy murowane obiekty go-
spodarcze (obecnie w bardzo złym stanie technicznym): dwa w obrębie ścisłego 
parku – „Ptaszarnia” (prawdopodobnie woliera) w części zachodniej i powozownia 
w części środkowej, oraz jeden budynek w części południowej (pozostałość większe-
go kompleksu).

W części północno-wschodniej, w lekkim obniżeniu terenu, znajduje się obiekt 
niezwykły – to autentyczny grób oficera Wojska Polskiego z września 1939 roku. 
Odrestaurowany (nagrobek z płyt kamiennych), gromadzi wokół siebie lokalną spo-
łeczność w dniach świąt narodowych oraz w dniu 1 listopada.

W obiekcie nie zachowały się żadne oryginalne elementy dawnego wyposażenia 
parkowego; brak też jakichkolwiek elementów współczesnych.

Komunikacja
Od głównej drogi publicznej do parku i części gospodarczej prowadzi dawna dro-

ga dojazdowa, brukowana lokalnym kamieniem polnym (oryginalny przebieg oraz 
materiał nawierzchni).

Na terenie parku brak jest wyraźnej sieci drogowej. Zatarciu uległy wszystkie daw-
ne drogi i ścieżki, które wskazywałyby na historyczny kształt układu komunikacyjnego 
(wyjątek stanowi droga ziemna wewnątrz alei kasztanowcowej). Ponadto dwie drogi 
– przecinki, prowadzące od głównego wjazdu w stronę dawnego mostku i w kierunku 
stawu – wykazują cechy odwzorowania dawnego układu.

Roślinność
Ogólnie roślinność w parku przyjęła formę układów spontanicznych, naturalnych. 

Zadrzewienie parkowe na zdecydowanej powierzchni charakteryzuje duże zwarcie 
koron drzew i gęsty, nieprzebyty podszyt. W drzewostanie wyraźnie zaznacza się in-
teresujący starodrzew. Runo parkowe na całym obszarze parku występuje w różnej 
fazie rozwoju lub degradacji.

Pod względem fitosocjologicznym w parku wykształciły się dwa zbiorowiska roślin-
ne: w części najniższej – łęg jesionowo-olszowy (Circeo-Alnetum), w części wyższej – 
grąd niski (Tilio-Carpinetum).

Warstwa drzew parku składa się wyłącznie z gatunków liściastych. Jedynym wyjąt-
kiem jest zasychająca jodła pospolita, rosnąca w pobliżu fundamentów dworu – drze-
wo introdukowane. W parku występują 22 gatunki drzew (łącznie 1020 egzemplarzy), 
z czego trzy zdecydowanie dominują: Fraxinus excelsior, Acer platanoides oraz Alnus 
glutinosa, które stanowią ponad 70% zadrzewienia parku (736 sztuk).

Gatunki towarzyszące, których obecność jest wyraźnie zauważalna, to: Ulmus la-
evis, Robinia pseudoacacia, Populus sp., Acer pseudoplatanus, Prunus padus oraz 
Salix alba – łącznie 17% zadrzewienia (180 sztuk).

Odrębną grupę tworzą Aesculus hippocastanum, wchodzące w skład głównej 
alei (50 sztuk).

W parku występują stare drzewa owocowe. Są to: Juglans regia, Malus domestica, 
Pyrus pyraster, Prunus cerasifera (20 sztuk).
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Można wskazać łącznie 54 drzewa, które stanowią pozostałość po dawnej kom-
pozycji założenia.

Na terenie parku występuje drzewo objęte ochroną pomnikową – dąb szypułkowy 
w centralnej części alei kasztanowcowej. Ponadto daje się wyodrębnić grupa drzew 
o wyróżniających walorach pokrojowych, przy jednoczesnym dobrym lub średnim 
stanie zdrowia (38 sztuk).

Warstwę podszytu tworzą krzewy oraz podrosty i siewki drzew. Na przeważającym 
obszarze podszyt jest bardzo gęsty, natomiast miejscami (zwłaszcza w części północ-
no-wschodniej) praktycznie zanika. W warstwie podszytu występują: podrosty i siew-
ki drzew – głównie klon pospolity, klon jawor, czeremcha pospolita, jesion wyniosły, 
a także wiąz szypułkowy, topola osika, ałycza; krzewy – na większości obszaru domi-
nuje Sambucus nigra, poza tym Euonymus europaeus, Prunus spinosa, w domieszce: 
Ribes rubrum, Corylus avellana, Symphoricarpos albus, Cornus sanguinea, Viburnum 
opulus, Rubus caesius.

Na terenie parku wykształciła się warstwa runa, ogólnie zgodna z siedliskiem – do-
minują rośliny ze zbiorowisk Circeo-Alnetum i Tilio-Carpinetum. Na większości obszaru 
przeważają monokultury gatunków zielnych, stanowiących wskaźnik dużej zawartości 
azotu (azotanów) i dobrze rozłożonej próchnicy w glebie, np. Urtica dioica – charak-
terystyczna dla mezofilnych ziołorośli, Aegopodium podagraria – występujący m.in. 
w lasach wiązowo-jesionowych.

W części południowo-zachodniej (obniżenie terenu) w warstwie runa dominuje 
sadziec konopiasty (Eupatorium cannabinum) – roślina kłączowa o wysokości 1–2 m, 
występująca na bagnach, pozostających pod działaniem wody zawierającej związki 
wapnia, oraz w zbiorowiskach źródliskowych30.

Układ wodny
Przez teren opracowania, w części północnej, północno-zachodniej i zachodniej, 

okresowo meandruje rzeczka Kosówka, zasilając obniżenie dawnego stawu w czę-
ści północnej i kontynuując swój bieg wzdłuż zachodniej granicy parku. W tej części 
wczesną wiosną tworzy niezwykle malownicze, stosunkowo szerokie rozlewisko.

W części północno-zachodniej zaznacza się wyraźne obniżenie terenu w miejscu 
dawnego stawu. Obecnie teren ten zarasta w wyniku obniżenia stanu wód i postę-
pującej sukcesji naturalnej roślinności. Potencjalna powierzchnia wód w parku wynosi 
około 0,2 ha.

Sąsiedztwo
Park w Wielgiem jest obiektem stosunkowo wyizolowanym, otoczonym bezpo-

średnio bezdrzewnymi terenami rolnymi, rozproszoną zabudową wiejską i komplek-
sem stawów hodowlanych. W dalszym sąsiedztwie występują niewielkie kompleksy 
leśne i zadrzewienia śródpolne, rozciągające się w kierunku południowym. Sposób 
zagospodarowania i wykorzystania tych terenów praktycznie nie zmienił się od lat. 
Można zatem zakładać, że kształt tej przestrzeni jest analogiczny do czasów istnienia 
dworu i dawnego folwarku. Jest to poważny atut, cenny i rzadko spotykany obecnie 
w Polsce, gdzie w większości miejsc trwa nieustanny proces przekształceń krajobrazo-
wych, często bardzo niekorzystnych.

30 B. Fortuna-Antoszkiewicz, J. Łukaszkiewicz, P. Wiśniewski,  Inwentaryzacja szaty roślinnej…
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W otoczeniu parku znajduje się kilka interesujących obiektów – stara kaplica 
cmentarna na lekkim wyniesieniu oraz kościół, co prawda współczesny, ale wskazu-
jący przynajmniej historyczne miejsce po dawnym zabytkowym kościele drewnianym.

5. WYNIKI – STAN PRZETRWANIA OBIEKTU

Struktura wiekowa drzewostanu (analiza dendrochronologiczna)

Drzewa w parku w Wielgiem zostały ocenione pod względem wieku i stanu zacho-
wania. Metodyka analizy struktury wieku drzewostanu opiera się na zastosowaniu tzw. 
klas. Określenie wieku drzew przeprowadzono na podstawie parametrów dendrome-
trycznych (obwód pnia na wysokości 1,3 m i wysokość drzewa)31. Ze względu na dużą 
zmienność warunków siedliskowych badanie miało charakter szacunkowy i polegało 
na przyporządkowaniu drzew do określonej klasy. Każda z nich została wyodrębniona 
na podstawie historycznych etapów rozwoju i degradacji kompozycji parkowej:

klasa 1: [217 sztuk] – drzewa samosiewy w wieku 40 lat lub młodsze – wyrosłe po 
całkowitym zaniechaniu prac pielęgnacyjnych w parku (od 2 połowy lat 70. XX w.);

klasa 2: [411 sztuk] – drzewa samosiewy w wieku 41–70 lat – wyrosłe w parku po 
1940 roku, kiedy zaprzestano kompleksowego kształtowania i pielęgnacji drzewosta-
nu parkowego;

klasa 3: [398 sztuk] – drzewa dojrzałe – powyżej 70 lat – rosnące w parku przed 
1939 rokiem, sadzone celowo w ramach kompozycji parkowej.

Można stwierdzić, że park jako dzieło istnieje w określonym czasie, zależnym od 
długowieczności zastosowanego materiału roślinnego, zwłaszcza drzew. Jak długo 
drzewostan jest ukształtowany zgodnie z projektem, tak długo mamy do czynienia 
z konkretnym dziełem określonego twórcy. Kryterium zgodności stanu istniejącego 
z założonym może być liczba drzew oryginalnych – minimum co czwarte dojrzałe 
drzewo w wieku około 70 lat jest zgodne z projektem. W odniesieniu do badanego 
obiektu jedynie wąska grupa drzew, związanych z historyczną kompozycją parkową 
(kształtowaną do końca lat 30. XX w.), wchodzi w skład klasy 3. Zaliczają się do nich: 
kasztanowce białe (38 sztuk), dęby szypułkowe (4 sztuki), orzechy włoskie (14 sztuk), 
grupa kilkudziesięciu najstarszych drzew (zwłaszcza: grochodrzewy, jesiony wynio-
słe, klony pospolite, dęby szypułkowe), rosnących w zadrzewieniu pasowym wzdłuż 
wschodniej granicy parku, oraz nieliczne reliktowe egzemplarze drzew w otoczeniu 
dawnego dworu (np. rząd grabów i zamierająca jodła). Stąd można mówić praktycz-
nie o zaniku oryginalnej kompozycji drzewostanu parku w Wielgiem.

Identyfikacja obiektów i struktur historycznych

Podczas badań terenowych stwierdzono obecność kilku ważnych struktur histo-
rycznych, umożliwiających, przynajmniej w pewnym stopniu, odszyfrowanie zatarte-
go układu przestrzennego obiektu32.

31 Zastosowano zmodyfikowaną autorsko tabelę L. Majdeckiego (1986) oraz nomogramy opracowane przez 
J. Łukaszkiewicza (2010). Metody te służą do szacunkowego określania wieku drzew na podstwie obwodu 
pnia oraz wysokości.

32 B. Fortuna-Antoszkiewicz, J. Łukaszkiewicz, P. Wiśniewski, Koncepcja rewaloryzacji parku w Wielgiem. 
Gm. Ciepielów, pow. Lipski, woj. Mazowieckie, plan w skali 1:500, maszynopis, Archiwum Wojewódzkiego 
Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie, Delegatura w Radomiu, Warszawa 2012.
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Nie budzą żadnych wątpliwości komponowane układy liniowe: stara aleja kasz-
tanowcowa, aleja z orzechów włoskich, pas robinii. Na lokalizację dworu wskazują 
pozostałości fundamentów oraz kilka zachowanych (ale zamierających) ozdobnych 
drzew w pobliżu – jedyne na tym terenie drzewo iglaste, dwa kasztanowce, zwarty 
szereg grabów pospolitych (prawdopodobnie pozostałość po formowanym szpale-
rze), a przede wszystkim potężny zasychający dąb szypułkowy (sąsiadujący z dworską 
kuchnią33). Usytuowanie dworu wyraźnie określa przebieg głównej osi kompozycyjnej 
układu, ukierunkowanej na funkcjonujący główny wjazd na teren właściwego parku.

Jednoznacznie można określić zasięg dawnego stawu i wypukłość półwyspu – 
wskazuje na to wyraźne zróżnicowanie wysokości terenu i zasięg istniejącego zadrze-
wienia (Il. 1).

Potwierdzeniem lokalizacji kolistego gazonu przed frontem dworu jest grupa sa-
mosiewów, rosnących idealnie na planie łuku – wyznaczają one zasięg dawnego 
gazonu i zróżnicowanie zagęszczenia i budowy podłoża (nawierzchni) (Il. 2).

Na terenie parku, w pobliżu powozowni, znajdował się kort tenisowy34. Identyfikacja 
istniejącej roślinności pozwala lokalizować go na zachód od budynku – na tym obsza-
rze brak większych drzew, porasta go jedynie stosunkowo rzadki podszyt, co wskazy-
wałoby na występowanie w tym miejscu zupełnie innego typu podłoża.

W środkowej części terenu wyraźnie zaznacza się zwarty liniowy układ drzew bie-
gnący w kierunku północnym. Może to sugerować występowanie w tym miejscu gra-
nicy dawnego parku i terenów użytkowych (folwarcznych upraw ogrodniczych i rol-
niczych). Potwierdza to obecność starej alei orzechowej i kilku zamierających drzew 
owocowych zlokalizowanych w pobliżu (2 jabłonie, 1 grusza, 2 mirabelki, 4 orze-
chy włoskie). Drzewa te oraz dwuszereg reliktowych orzechów wyraźnie wskazują 
na obecność sadu w miejscu dzisiejszej łąki (pastwiska).

Zastosowanie drzew z gatunku robinia biała do obsadzenia wału granicznego 
na wschodzie terenu opracowania sugeruje istnienie w pobliżu dawnej pasieki35.

6. PODSUMOWANIE – WNIOSKI

1. Park w Wielgiem, przez związki z postacią Jacka Malczewskiego oraz usytuowan-
ie w praktycznie nieprzekształconym od czasów przedwojennych krajobrazie, to 
obiekt wyjątkowy, o istotnych walorach historycznych, wartych odtworzenia, pod-
kreślenia i ochrony. Pomimo znacznego stopnia zaniedbania nadal charakteryzu-
je się ogromnym potencjałem przyrodniczym i kulturowym.

2. Alegoryczne obrazy Jacka Malczewskiego osadzone są w znanych mu, przyja-
znych realiach (np. Lusławice), co przez analogię pozwala na identyfikację nieist-
niejącego dworku w Wielgiem wraz z otoczeniem i dalszymi, charakterystycznymi 
planami.

3. Aktualne autorskie szczegółowe analizy przestrzenne oraz szaty roślinnej umożliwiły 
identyfikację struktur kompozycyjnych parku wraz z folwarkiem, potwierdzając im-
presje malarskie.

33 J. Karczewski, Wspomnienia p. Jerzego Karczewskiego, syna ostatniego właściciela majątku w Wielgiem, 
przekaz ustny, zbiory prywatne, Warszawa 2012.

34 Ibidem.
35 Ibidem.



88

4. Ocena drzewostanu parkowego pod względem wieku i stanu zachowania 
dostarcza ważnych przesłanek odnośnie do kształtowania dawnej kompozy-
cji, a także stanowi podstawę opracowywania przyszłej strategii pielęgnacji 
roślinności.

5. Dzięki szczegółowemu rozpoznaniu zasobów i stanu szaty roślinnej parku moż-
liwa jest twórcza konserwacja obiektu (kreatywna rewaloryzacja), oddająca 
genius loci obrazów Malczewskiego z jednoczesnym zaakceptowaniem zmian, 
które dokonały się na tym terenie w okresie powojennym36, zwłaszcza w sferze 
naturalnych przekształceń szaty roślinnej (brak wieloletniej opieki i pielęgnacji 
uruchomił proces naturalnej sukcesji, co zaowocowało wykształceniem się cen-
nych, stabilnych zbiorowisk roślinnych z bogatą awifauną).

36 Z. Myczkowski, Składniki tożsamości miejsca – idea i próba systematyki, Materiały konferencyjne: Kraj-Art 
2013, Międzynarodowa Konferencja Artystyczno-Naukowa: Element szczególny w otoczeniu – tożsamość 
miejsca, Zakopane 10-13 września 2013, 244-267.
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MOKOTÓW

MALARSKIE I GRAFICZNE PRZEDSTAWIENIA 
ZAŁOŻENIA OGRODOWEGO IZABELI LUBOMIRSKIEJ 

W DAWNYM MOKOTOWIE
A b s t r a c t

In the field of garden art, Isabela Lubomirska was known as the founder of one of the most famous Polish 
gardens named Mon Coteau. In her project the Princess worked with the leading architects and planners 
of those times, including Ephraim Schroeger and Szymon Bogumił Zug. Thanks to their cooperation 
a small, but very charming garden composition was created, which surrounded the Princess’ suburban 
residence. This article aims to present their work in Mokotów, considering mainly the works of Zygmunt 
Vogel, Alexander Majerski and Franciszek Kostrzewski. The iconographic material which they created 
has indeed great value, providing a range of information on the characteristics of one of the first Polish 
gardens established from scratch in the landscape style. The preservation of these documents and their 
in-depth analysis is of particular importance for the revaluation of the existing part of Mon Coteau.
Keywords: garden’s history, landscape garden’s iconography, Mokotów

S t r e s z c z e n i e
Izabela Lubomirska na polu sztuki ogrodowej znana była jako założycielka jednego ze sławniejszych 
polskich ogrodów swobodnych o wdzięcznej nazwie – Mon Coteau. W jej przedsięwzięciu księż-
nę Izabelę Lubomirską wspomagali swą wiedzą i doświadczeniem czołowi wówczas na ziemiach 
Rzeczypospolitej architekci i planiści, m.in. Efraim Schroeger i Szymon Bogumił Zug. Dzięki ich wielolet-
niej współpracy powstała niewielka, aczkolwiek urokliwa kompozycja ogrodowa, otaczająca pod-
miejską rezydencję księżnej. Niniejszy artykuł, mający na celu prezentację ich twórczości w zakresie od-
noszącym się do mokotowskiej kompozycji, odwołuje się przede wszystkim do dzieł Zygmunta Vogla, 
Aleksandra Majerskiego i Franciszka Kostrzewskiego. Pozostawiony po nich liczny materiał ikonograficz-
ny dostarcza cennych informacji o cechach jednego z pierwszych polskich ogrodów zakładanych od 
podstaw w stylu krajobrazowym. Dbałość o zachowanie tych dokumentów oraz dogłębna ich analiza 
ma wyjątkowe znaczenie dla rewaloryzacji istniejącego do dziś fragmentu Mon Coteau.
Słowa kluczowe: historia ogrodów, ikonografia ogrodów krajobrazowych, Mokotów
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1. INTRODUCTION

Isabela Lubomirska’s former Mokotów is now part of the Warsaw district 
of the same name. It is located in an area close to 18 hectares between Puławska, 
Dworkowa, Morskie Oko, Promenada, Belwederska, Zajączkowska and Spacerowa 
Streets. The garden took the land between the former road from Lublin and the 
route from Wilanów to Warsaw. In terms of artistry, the Princess wanted to surpass 
her sister-in-law, Izabela Czartoryska, who created several landscape compositions 
as well. In favour of Izabela Lubomirska’s plans were the great scenic values   
which characterised the lands chosen by the Princess. This was mainly due to their 
position on the Vistula embankment. A broad perspective included the Royal Baths 
residence, which was linked with Mon Coteau by a network of canals1. The Princess 
could also enjoy the views of Wilanów from her estate. Today Mokotów serves as one 
of the capital’s public parks. Its original features are preserved in the form of a villa 
from 1845 called the Szuster’s Palace, the Flamish Gloriette and the Dovecote, as well 
as the Szuster family burial chapel originating in a later period. The ponds located 
in the park are the only sign of the former water system of Mon Coteau. The current 
function of this composition ensures its survival, although in truncated form. However, 
it requires much revalorisation work. Of particular importance in this matter may be 
the iconographic material. Mokotów, the suburban residence of one of the most 
influential aristocrats of those times, attracted the attention of architects, painters, 
poets, and other artists. They created the visual and descriptive documentation 
of the garden’s transformation. This article shows the present state of the site and 
applies to it the role which the documentation could play in revalorisation work.

2. STATE OF RESEARCH

Mon Coteau in the scientific literature of the field is discussed mainly in terms of its 
history, compositional features, and as a part of the Princess’s patronage. The individual 
stages of its evolution are described in the literature concerning the history of Polish 
garden art2. Some important information is supplied by monographs by architects 
professionally connected with the court of the Lubomirski family3, as well painters 
and graphic designers4. However, no study valuing the iconographic materials, 
which Mon Coteau presents has thus far been published. The work mentioned in this 

1 L. Majdecki, Historia ogrodów. Od XVIII wieku do współczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2008, 159.

2 J. Bogdanowski, G. Ciołek, Ogrody polskie, Arkady, Warszawa 1978; L. Majdecki, Historia ogrodów. Od XVIII 
wieku do współczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008; M. Szafrańska, Ogród. Forma, 
symbol, marzenie, Zamek Królewski w Warszawie, Warszawa 1998.

3 B. Majewska-Maszkowska, Mecenat artystyczny Izabeli z Czartoryskich Lubomirskiej 1736-1816, [in:] 
W. Jaworska, S. Mossakowski, J. Petrusiński, Studia z historii sztuki, vol. XXII, Ossolineum, Wrocław–Warszawa– 
–Kraków–Gdańsk 1976; T. Świątek, Mokotów poprzez wieki, ADAM, Warszawa 2009; S. Lorentz, Efraim Szreger. 
Architekt Polski XVIII wieku, PWN, Warszawa 1986; M. Kwiatkowski, Szymon Bogumił Zug. Architekt polskiego 
Oświecenia, PWN, Warszawa 1971; M. Zakrzewska, Mokotów: pałacyk i założenia ogrodowe, Kwartalnik 
Architektury i Urbanistyki, 7.1 (1962), 45-69.

4 K. Sroczyńska, Zygmunt Vogel. Rysownik Gabinetowy Stanisława Augusta, Ossolineum, Wrocław–Warszawa– 
–Kraków 1969; K. Sroczyńska, Podróże malownicze Zygmunta Vogla, Auriga, Warszawa 1980; A. Kępińska, 
Jan Piotr Norblin, Ossolineum, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1978.
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article are under the care of museums and libraries. Some reproductions have been 
featured in academic publications. In attempts to determine this set of materials, 
richly illustrated catalogue studies turned out to be very helpful.

3. DESCRIPTION OF THE RESEARCH

Research queries, including iconography, were based on collecting existing 
images of Lubomirska’s garden. This documentation is composed of a collection 
of drawings and views diversified in terms of type and location of the garden objects. 
Their date falls into a range from the 1770s to the end of the first half of the 19th 
century. The largest collection of views can be found in the works of Zygmunt Vogel 
(12). Also noteworthy is the large quantity of retained garden projections such as 
views, sections, and above all plans for the garden. These create the database to 
be compared with the work of painters. Artists portraying Mokotów used a variety 
of techniques, including sketch, watercolour, etching, lithography, gouache, and oil. 
This material is under the care of the National Museum in Warsaw, the Print Room 
of the Warsaw University Library, the Ciechanowiecki Foundation at the Royal 
Castle in Warsaw, and the National Library in Warsaw. The most precise part of the 
documentation with respect to the thematic diversity comes from the last quarter 
of the eighteenth century. Garden images from the first half of the 19th century mainly 
depict the Dovecote, farm buildings and the Flemish Gloriette.

In order to supplement the knowledge about this establishment, extensive literature 
studies were carried out. The iconography gathered was used for comparative 
analyses of the material. The results were compared with descriptions of Mon Coteau 
in literary sources from the late 18th century. During the field research, the current 
condition of the garden was examined.

4. RESULTS

Archival queries and literature research have discoveresd a large number 
of preserved iconographic materials presenting Princess Lubomirska’s establishment. 
One very important source of knowledge about this composition is stored in the form 
of still existing plans and projects, as well as a large quantity of pictures from the 18th 
and 19th centuries.

The creation of Mokotów is connected with the new influence in gardening fashion 
that promoted landscape compositions. This trend reached Poland after dominating 
garden design in Western Europe. Its popularisation played a part in the competition 
between aristocratic ladies. When Princess Izabela Fleming Czartoryska (1746- 
–1835) created the Powązki garden, famous for its beauty, her sister-in-law, Princess 
Izabela Czartoryska Lubomirska (1733-1816) almost immediately started work on her 
own suburban mansion surrounded by a sentimental composition. This work came 
gradually into existence in the 1770s under the eye of architects Efraim Schroeger5 
and Szymon Bogumił Zug6.

5 Efraim Szreger (Ephraim Schröger; Schroeger) (1727-1783), architect, co-author of Powązki.
6 Szymon Bogumił Zug (1733-1807), Saxon architect and planner, co-author of many Warsaw gardens, 

including Na Książęcem, Na Górze and Na Solcu.



92

In order to execute the project, Princess Lubomirska purchased the land site 
near Warsaw, where the foundations could be created from scratch in a free style. 
The originality of this property was confirmed by a two-levelled garden. Schroeger’s 
plan presents only the upper seciton. This occupied an area from the meadow behind 
the villa, which was later transformed into a landscape garden, to as far as the current 
Puławska Street. In the architect’s drawing, there was a square in the shape of a star, 
which was never created. Near the square two buildings were situated symmetrically 
placed at the entrance of the avenue which led to a small palace, preserved to this 
day. The area between the building and the current Puławska Street was occupied 
by a vegetable garden7. Mokotów received numerous guests. Some of these wrote 
poetic descriptions8, such as Wojciech Wincenty Wielądko. In his work written in 1783, 
he mentioned various vegetables grown in Mokotów, such as cucumbers, radishes, 
watermelons, melons, asparagus, peas, lettuce, and flowers. An orchard was also 
established and flower beds were planted with lavender and boxwood9. From this part 
of the garden were the Mauritanian Pavilion and the Dovecote, which formerly led to 
a manor farm. However, Schroeger’s plan did not include the most important part – 
the lower garden, where the free composition came into existence10. This is presented 
in the measurements carried out by Jan Gawłowski and Wacław Chodkiewicz from 
the years 1776 and 1782. They demonstrated the transport structure and water system 
of Mokotów based on two ponds with irregular banks which were connected with 
islets by means of small bridges.

Apart from the garden plans, an essential part of the preserved documentation 
includes sketches of the garden pavilions. The designs, created by Zug, contained 
different variants depicting the Palace, the Dovecote, the Flemish Gloriette, the lock, 
castle and reservoir. In thr case of the Flemish Gloriette, the comparison of the 
works enables us to state that the turret was built according to a sketch created by 
the architect. However, the adjacent building on the plan of the square was rebuilt. 
The object called the Dovecote came into existence in 1780. Its lower floor served as 
a dairy. According to the three existing designs of the turret, which was equipped with 
a clock, a wall with a gate leading to the farm buildings was added to the building. 
With a few minor changes, the variant in which the Dovecote had a slender form with 
a pointed crown to the turret was built. The aforementioned thatched stone barn was 
sited close to the ruins called the Castle, which were built according to Zug’s design in 
1780. This building reconstructed in 182911, was pulled down in 194512. Mokotów was also 
equipped with an aviary, a byre, a dairy for guests, a living room lined in the garden 
and an orangery closing the property from the north, an outhouse with a rich interior 
covered with birch, an apiary decorated in a similar taste, a gardener’s house, and 

 7 B. Majewska-Maszkowska, Mecenat artystyczny…, 174.
 8 Lubomirska’s estate was described by: Kajetan Skrzetuski in a work entitled „Mokotów”, Wojciech Wincenty 

Wielądko in a poem named „O wiosce w Mokotowie” from1783. These works were written in first years 
of the object’s existence, when Schroeger had it under his care. S. Lorentz, Efraim Szreger…, 176.

 9 W.W. Wielądko, Opisanie Mokotowa z dnia 12 Julii roku 1783, [in:] J. Kott, S. Lorentz, Warszawa wieku 
Oświecenia, PIW, Warszawa 1955, 109.

10 However pictures of this fragment were preserved in unrealized design drawings signed by Schroeger, 
as well as Zug and Chodkiewicz from the years 1776, 1782 and 1784. They present the path of the Wild 
Promenade and elements of the geometrical garden.

11 M. Kwiatkowski, Szymon Bogumił Zug…, 73.
12 Widoki architektoniczne w malarstwie polskim, 1780-1880. Katalog, (ed.) K. Sroczyńska, Muzeum Narodo- 

we w Warszawie, Warszawa 1964, 65.
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a hermitage13. Majdecki also mentions an Indian hut, bridges, and a grotto in the 
garden, waterfalls, springs, and a sarcophagus of J.J. Rousseau14. These objects 
were located in the lower garden, in the naturalistic vegetation of a grove, where 
an extensive network of winding paths was laid out.

The remaining project documentation does not give a full idea of the characteristics 
of the Mokotów garden. It is complemented by paintings and prints created by 
different artists in subsequent periods of the residence’s existence. The artists included 
Bernardo Bellotto, known as Canaletto, Norblin, Zygmunt Vogel, Alexander Majerski, 
Alexander Gierymski, Wojciech Gerson, Franciszek Kostrzewski, and Franciszek Szuster15. 
Their works contain valuable information relating to the compositional features and 
vegetation.

One of the first illustrators of Mokotów was the royal painter Bernardo Bellotto, 
known as Canaletto16. He presented the garden in an oil painting of 1775, where he 
concentrated on the north-east side of the palace along with the surroundings closest 
to the building. In this work, beneath the avenue leading to the palace, an entry 
to a cave is also visible17. This scene did not include the formal part of the garden, 
but only the areas stretching to the east of the palace known as the meadow. 
Canaletto did not mark elements of the landscape composition in his work. Therefore 
it must be assumed that this did not exist then.

Sixteen years later, from the southern side, Zygmunt Vogel painted a similar 
view in watercolour. He immortalised the state of the complex in the period before 
the reconstruction of 1791, which was conducted under Zug’s management. 
In the picture there is a row of trees along a brick fence and wooden buildings. 
The artist also painted the palace in a view from the east, after the palace pergola’s 
reconstruction18. Vogel’s artistic work presented Mokotów in its heyday, when it 
belonged to the Princess19. The images created by Vogel devoted to the Princess 
Lubomirska’s estate mainly came into existence between 1791 and 792 and 
between 1798 and 1805. Essentially, he created 12 watercolours, two of which cąme 
into existence by commission of King S.A. Poniatowski, and the others for Princess 
Lubomirska20. Vogel introduced the ruins located at the end of the garden, called 
the Castle, which were raised near the Wilanowska Route. In the picture these are 

13 J. Kott, S. Lorentz, Warszawa wieku…, 110-111.
14 L. Majdecki, Historia ogrodów…, 182. Norblin or an artist of his circle, made   a presentation of the Tomb 

of Rousseau portrayed in a view with a small hill, hidden in a thicket of trees. However, we have no 
comparative material for this part of the garden.

15 Painters and printmakers, creating in various technologies at the turn of the 18th and 19th century.
16 Bernardo Bellotto called Canaletto (1721-1780), court painter of the king Stanisław August Poniatowski.
17 The description of the inside was written by Kajetan Skrzetuski in the poem entitled “Mokotów”. It was one 

of the two caves located in this garden.
18 Frey Jan Zachariasz repeated the view of the palace (beginning of the 19th century) from the east 

in an etching. This image can be used for detailed analyses. It is somewhat different to Vogel’s, whose 
watercolour from 1792 introduces a fragment of the crown of birch located on the left side of the picture. 
Behind the palace afforestation is also missing. In Frey’s the tree is fully visible, both near and behind the villa. 
K. Sroczyńska, Zygmunt Vogel…, 159.

19 After the princess’s death, Mon Coteau came under the care of her daughter, Aleksandra Potocka (1760– 
–1831), and then the estate was the property of her grandson, Aleksander (1778-1845). Reconstruction from 
1825 was made during Anna Tyszkiewicz’s (1779-1867) management, but the royal graphic artist painted 
no views depicting the results of these activities. Anna Tyszkiewicz Potocka, wife of Aleksander S. Potocki, 
became the owner of Mokotów after the divorce.

20 K. Sroczyńska, Zygmunt Vogel…, 97-98.
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shown behind the arcaded stone bridge. In the background the artist immortalised 
the warren and sheds. The ruins were presented by Vogel from all sides. The picture 
shows that near the edges of the garden grew a group of trees clustered in the 
vicinity of the Castle and also behind the bridge21. The remaining works show that 
the landscape values of this part of Mokotów were based on elements of the water 
system. The soft pond banks became the frame for views reflected in water. Even smaller 
elements did not escape Vogel’s attention, such as the Flemish Gloriette, the Chinese 
summerhouse, the swan house, and the garden view from the north-eastern side. 
The Gloriette, situated in front of the forestation on the edge of the big pond, was 
created in 1780. In Vogel’s picture it is presented with the ruins in the background. 
In the view of the polygonal summerhouse situated on the top of a hill it is possible 
to distinguish the reservoir and some of the pond banks22 in the background of the 
picture. Some controversies in interpretation, according to Małgorzata Szafrańska, 
imply the analysis of works depicting the building known to most as the swan house. 
She suggests, in reference to the garden description presented by Zug, that it might 
rather be the Indian shelter mentioned previously in his work23. This building was 
also shown in the picture with the fishing house picturesquely situated on the banks 
of the pond overgrown with trees, along which led the wooden fence.

From the time when Franciszek Shuster became the owner of the estate, which took 
place in 1845, there is a preserved oil painting by an unknown artist showing the palace 
(after 1825) and a pencil drawing, watercolour tinted in sepia and underlined with 
pen, portraying the Lubomirska villa’s front elevation (1835). Of a similar period are 
works by Franciszek Kostrzewski: a sketch tinted with watercolour of the Moorish 
House surrounded by lush vegetation (1846), as well as a watercolour of unknown 
date showing the palace from the south-west. The first (Ill. 1) can be compared with 
the more detailed lithograph by Szuster, showing the Gothic Gallery in Mokotów 
from the beginning of the 19th century (Ill. 2). This is a wider view, which contains 
elements that were not visible in Kostrzewski’s work – the fence and turret topped 
with a cross opposite the main building. Shuster also attempted to depict the details 
of the building. His other lithograph shows the promenade with the orangery, in front 
of which two symmetrically planted poplars were situated24. This object was combined 
with the gardener’s house25. Probably at that time or in the second half of the 19th 
century the view of the Castle by Wojciech Gerson was painted, drawn in pencil and 
watercolour.

Mokotów also became the subject of a work by an unknown artist by the name 
of Tyssot. His watercolour (ca. 1876) is based on the lithograph by A. Majerski 26, dated 
at the 1st half of the 19th century. It showed the garden gate closing it from the south, 

21 In 1790 an anonymous view of this part of the garden came into existence with the Belvedere and 
the Ujazdowski Castle in the background, on which the ruin was shown in a similar interpretation. It no longer 
resembles Vogel’s ruin, but a complete building surrounded with dense trees. The illustration presenting this 
work was published without giving the source and the author in: T. Świątek, Mokotów poprzez wieki…, 39.

22 The Zug drawings of the reservoir are still existing. One of them presents a lion’s head, which is part 
of the fountain, from which the water falls into the bowl. In the neighbourhood of the kitchen entrance was 
located a well decorated with stone bunches of reeds similar to the remaining drawings. M. Kwiatkowski, 
Szymon Bogumił Zug…, 76.

23 M. Szafrańska, Ogród. Forma…, 234-235.
24 This work was published in the “Tygodnik Ilustrowany” in 1896.
25 M. Kwiatkowski, Szymon Bogumił Zug…, 69.
26 Widoki architektoniczne…, 110.
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which was combined with a high fence stretching along a line of leafy trees running 
along the street. Szuster presented a similar view at the beginning of the 19th century. 
Comparing both works, it is possible to observe changes in the form and number 
of the growing trees in front of the manor farm’s fence and part of the wall.

5. SUMMARY

Mokotów, the former property of Isabela Lubomirska, was one of the first Polish 
landscape gardens, and testimony to the development of the Polish art of gardening. 
Particularly important is the fact that Mokotów is the result of cooperation between 
the leading architects of that century, presenting different style preferences in garden 
design. Schroeger was the author of the formal arrangement of the upper garden. 
Iconographic material documenting his work is preserved in the form of plans and 
design drawings. On this basis, it is possible to recreate the avenue leading to the villa 
and the quartered geometric garden located on the south side of the composition 
with the vegetable section.

Zug, who was the promoter of a free irregular style in garden compositions, 
created the lower part of the garden. Various buildings scattered around the garden, 
hidden in a thicket of trees, became the subjects of many paintings. Thanks to 
drawings showing this part of Mokotów, it is possible to reconstruct the original 
shape of the pond, the ruins, the barn, the swan house, the Gloriette, the Chinese 
summerhouse, the sarcophagus and the stone bridge at the end of the garden. 
The measurements of the site, conducted by Gawłowski, enable us to locate these 
objects in the garden and return to the old communication system. One problem with 
the iconographic material is the fact that there is no remaining project representing 
the garden with its plant species register. Nevertheless, due to the lack of an accurate 
source of knowledge about the mansion’s appearance, it has significant value for 
both cognitive and practical research and conservation work. The present function 
of the existing part of Mokotów, which serves as a public park for the capital, makes 
a reconstruction of all the elements of its original establishment impossible. However, 
it should be noted that the preserved iconographic material has the potential to 
enable such activities.
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Ill. 1. F. Kostrzewki, Mauretanski House in Mokotów
Il. 1. F. Kostrzewki, Domek Mauretański w Mokotowie

Ill. 2. F. Szuster, Gothic Galery in Mokotów
Il. 2. F. Szuster, Galeria Gotycka w Mokotowie
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1. WSTĘP

Dawny Mokotów Izabeli Lubomirskiej stanowi obecnie część warszawskiej dziel-
nicy o tej samej nazwie. Jest on zlokalizowany na obszarze blisko 18 ha, ujętym uli-
cami Puławską, Dworkową, Morskie Oko, Promenada, Belwederską, Zajączkowską 
i Spacerową. Założenie mokotowskie zajęło teren między dawną drogą z Lublina 
a traktem z Wilanowa do Warszawy. Księżna pragnęła pod względem kunsztu kom-
pozycji przewyższyć swą szwagierkę Izabelę Czartoryską. Na korzyść jej zamierzeniom 
przemawiały duże walory widokowe, jakimi odznaczały się wybrane przez nią ziemie. 
Wynikało to przede wszystkim z ich położenia na skarpie nadwiślańskiej. Szeroka per-
spektywa obejmowała swym zasięgiem Łazienki Królewskie, z którymi Mon Coteau 
połączone było siecią kanałów wodnych27. Ze swej posiadłości księżna mogła rów-
nież podziwiać Wilanów. Dziś Mokotów pełni rolę jednego z parków publicznych sto-
licy. Z jego wyposażenia zachowała się willa, zwana od 1845 roku Pałacem Szustra, 
Glorieta Flamandzka i Gołębnik, a także pochodząca z późniejszego okresu kaplica 
grobowa rodziny Szustrów. Zlokalizowane na terenie parku stawy są jedynym śladem 
po dawnym systemie wodnym wspomnianego ogrodu. Aktualna funkcja tego za-
łożenia zapewnia mu przetrwanie, choć w okrojonej formie. Wymaga ona jednak 

27 L. Majdecki, Historia ogrodów. Od XVIII wieku do współczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2008, 159.



98

przeprowadzenia prac rewaloryzacyjnych. Szczególne znaczenie dla tej kwestii może 
mieć materiał ikonograficzny. Mokotów, jako podmiejska rezydencja jednej z naj-
bardziej wpływowych arystokratek tamtych lat, przyciągał uwagę malarzy, poetów, 
architektów i innych artystów. Stworzyli oni wizualną i opisową dokumentację jego 
przekształceń. Niniejszy artykuł prezentuje stan tego zbioru oraz odnosi go do roli, jaką 
może on pełnić w działaniach rewaloryzacyjnych.

2. STAN BADAŃ

Mon Coteau w literaturze naukowej omawiane jest przede wszystkim pod ką-
tem jego dziejów, cech kompozycyjnych, a także jako element mecenatu księżnej. 
Poszczególne etapy kształtowania się tej kompozycji opisane są w publikacjach 
traktujących o historii rozwoju polskiej sztuki ogrodowej28. Ważnych informacji dostar-
czają także monografie twórczości architektów związanych zawodowo z dworem 
Lubomirskich29 oraz malarzy i grafików30. Do tej pory nie powstało jednak opracowa-
nie, które określałoby znaczenie materiałów ikonograficznych odnoszących się do 
tego ogrodu. Dzieła te znajdują się pod opieką muzeów i bibliotek, a niektóre ich 
reprodukcje zamieszczane były w publikacjach naukowych. W próbach określenia 
tego zbioru niewątpliwie pomocne okazały się bogato ilustrowane opracowania 
katalogowe.

3. OPIS BADAŃ

Kwerendy, obejmujące materiał ikonograficzny, polegały na zebraniu istnieją-
cych przedstawień założenia Lubomirskiej. Dokumentacja ta składa się z kolekcji ry-
cin i widoków, zróżnicowanych pod względem rodzaju i usytuowania obiektów na 
terenie ogrodu. Zakres ich datowania przypada na okres od lat 70. XVIII aż do koń-
ca 1 połowy XIX wieku. Największy zbiór tych prac odnaleźć można w twórczości 
Zygmunta Vogla (12). Wspomnieć należy także o dużej ilości zachowanych projek-
tów. Dają one podstawy do konfrontacji z pracami malarzy. Są to rzuty, przekro-
je, a przede wszystkim plany ogrodu. Artyści prezentujący Mokotów posługiwali się 
przy tym różnymi technikami: szkicem, akwarelą, akwafortą, litografią, gwaszem, 
olejem. Materiał ten znajduje się pod opieką Muzeum Narodowego w Warszawie, 
Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacji Zbiorów im. 
Ciechanowieckich przy Zamku Królewskim w Warszawie i Biblioteki Narodowej 

28 J. Bogdanowski, G. Ciołek, Ogrody polskie, Arkady, Warszawa 1978; L. Majdecki, Historia ogrodów. Od 
XVIII wieku do współczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008; M. Szafrańska, Ogród. 
Forma, symbol, marzenie, Zamek Królewski w Warszawie, Warszawa 1998.

29 B. Majewska-Maszkowska, Mecenat artystyczny Izabeli z Czartoryskich Lubomirskiej 1736-1816, [w:] 
W. Jaworska, S. Mossakowski, J. Petrusiński, Studia z historii sztuki, t. XXII, Ossolineum, Wrocław–Warszawa– 
–Kraków–Gdańsk 1976; T.W. Świątek, Mokotów poprzez wieki, ADAM, Warszawa 2009; S. Lorentz, Efraim 
Szreger. Architekt Polski XVIII wieku, PWN, Warszawa 1986; M. Kwiatkowski, Szymon Bogumił Zug. Architekt 
polskiego Oświecenia, PWN, Warszawa 1971; M. Zakrzewska, Mokotów: pałacyk i założenia ogrodowe, 
„Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, vol. 7, nr 1, 1962, 45-69.

30 K. Sroczyńska, Zygmunt Vogel. Rysownik Gabinetowy Stanisława Augusta, Ossolineum, Wrocław–Warszawa– 
–Kraków 1969; K. Sroczyńska, Podróże malownicze Zygmunta Vogla, Auriga, Warszawa 1980; A. Kępińska, 
Jan Piotr Norblin, Ossolineum, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1978.
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w Warszawie. Najdokładniejsza pod względem zróżnicowania tematycznego część 
dokumentacji pochodzi z ostatniej ćwierci XVIII wieku. Przedstawienia ogrodu dato-
wane na 1 połowę XIX wieku odnoszą się przede wszystkim do Gołębnika, zabudo-
wań folwarcznych i Gloriety Flamandzkiej.

W celu uzupełnienia stanu wiedzy na temat opisywanego założenia przeprowa-
dzono także szerokie studia literaturowe, a zebraną w ten sposób ikonografię wykorzy-
stano do analiz porównawczych. Ich wyniki zestawiono z opisami Mon Coteau zawar-
tymi w przekazach pochodzących z końca XVIII wieku. W trakcie badań terenowych 
dokonano również oceny aktualnej kondycji ogrodu.

4. WYNIKI

Kwerendy archiwalne oraz badania literaturowe wykazały dużą ilość zachowa-
nych materiałów ikonograficznych poświęconych założeniu księżnej Lubomirskiej. 
Istotnym źródłem informacji o tej kompozycji są zachowane plany i projekty, a także 
liczne widoki pochodzące z XVIII i XIX wieku.

Powstanie Mokotowa wiąże się z oddziaływaniem nowej wówczas mody na ukła-
dy krajobrazowe. Dotarła ona do Polski po zdominowaniu sztuki ogrodowej w Europie 
Zachodniej. Jej popularyzacją na ziemiach Rzeczypospolitej zajmowały się głównie 
kobiety z energią i na tym polu ze sobą rywalizujące. Nic zatem dziwnego, że kie-
dy księżna generałowa Izabela z Flemingów Czartoryska (1746-1835) stworzyła słyn-
ne z kunsztu i urody Powązki, jej szwagierka – marszałkowa Izabela z Czartoryskich 
Lubomirska (1733-1816) – niemalże natychmiast rozpoczęła prace nad własną pod-
miejską rezydencją otoczoną kompozycją sentymentalną. Dzieło to powstawało 
stopniowo od lat 70. XVIII wieku pod okiem architektów Efraima Schroegera31 oraz 
Szymona Bogumiła Zuga32.

W celu realizacji wspomnianego przedsięwzięcia księżna Lubomirska zakupiła 
ziemie pod Warszawą, gdzie jej założenie mogło być kreowane od podstaw w sty-
lu swobodnym. O oryginalności tego obiektu świadczył dwupoziomowy ogród. Na 
planie Schroegera przedstawiona została jedynie jego górna część. Zajmowała ona 
obszar od zlokalizowanej tuż za pałacem łąki, jaką później przekształcono w ogród 
krajobrazowy, aż do dzisiejszej ul. Puławskiej. Na rysunku architekta widnieje niezre-
alizowany od strony ulicy gwieździsty plac, do którego przylegają symetrycznie rozlo-
kowane przy wejściu zabudowania oraz odchodząca od niego, a prowadząca do 
podjazdu pałacowego, aleja, następnie istniejący do dziś niewielki pałac. Teren po-
między nim a obecną ul. Puławską zajął warzywnik33. Mokotów wyjątkowo przypadł 
do gustu licznym gościom. Niektórzy z nich stworzyli później jego poetyckie opisy34, 
jak np. Wojciech Wincenty Wielądko. Z jego dzieła napisanego w 1783 roku wynika, 
iż w Mokotowie uprawiano ogórki, rzodkiew, arbuzy, melony, szparagi, groch, sała-
tę oraz kwiaty. Założono tam również sady, natomiast rabaty obsadzano lawendą 

31 Efraim Szreger (Ephraim Schröger; Schroeger) (1727-1783), architekt, współtwórca Powązek.
32 Szymon Bogumił Zug (1733-1807), architekt i planista saksońskiego pochodzenia, współtwórca wielu 

ogrodów warszawskich, m.in. Na Książęcem, Na Górze i Na Solcu.
33 B. Majewska-Maszkowska, Mecenat artystyczny…, 174.
34 Posiadłość I. Lubomirskiej opisali m.in.: Kajetan Skrzetuski w utworze „Mokotów”, Wojciech Wincenty 

Wielądko w wierszu „O wiosce w Mokotowie” z 1783 r. Utwory te powstały w pierwszych latach istnienia 
obiektu, kiedy pieczę nad nim sprawował Schroeger. S. Lorentz, Efraim Szreger…, 176.
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i bukszpanem35. Z tej części ogrodu zachował się Pawilon Mauretański i Gołębnik pro-
wadzący dawniej do folwarku36. Plan Schroegera nie obejmował jednak najważniej-
szej części dolnej, gdzie powstała kompozycja swobodna37. Przedstawiają ją pomiary 
wykonane przez Jana Gawłowskiego po 1776 i Wacława Chodkiewicza w 1782 roku, 
na których zaznaczono układ komunikacyjny oraz system wodny Mokotowa, oparty 
na dwóch stawach o nieregularnej linii brzegowej, połączonych z wyspami za pomo-
cą mostków.

Poza planami istotną część dokumentacji stanowią szkice pawilonów ogrodo-
wych. W projektach Zuga zachowały się różne warianty przedstawiające pałac, 
Gołębnik, Glorietę Flamandzką, Zameczek, oborę i wodozbiór. W przypadku Gloriety 
porównanie tych prac pozwala stwierdzić, że wieżyczka wzniesiona została zgodnie 
z założeniami architekta, natomiast przyległy budynek na planie kwadratu przebu-
dowano. Obiekt zwany Gołębnikiem powstał w 1780 roku. Jego dolna kondygna-
cja pełniła funkcję mleczarni. Według trzech zachowanych projektów do wyposa-
żonej w zegar wieżyczki przylegać miał mur z bramą prowadzącą do zabudowań 
gospodarczych. Z drobnymi zmianami zrealizowano wariant, w którym Gołębnik ma 
najsmuklejszą formę z wieńczącym ją spiczastym hełmem. Wspomnianą kamienną 
oborę krytą strzechą postawiono nieopodal ruinki, tzw. Zameczku, wzniesionego we-
dług projektu Zuga w 1780 roku. Obiekt ten, przebudowany w 1829 roku38, rozebrano 
po 1945 roku39. Mokotów wyposażono także w ptaszarnię, holendernię, mleczarnię 
dla gości, salon wymurowany w ogrodzie, oranżerię zamykającą posesję od półno-
cy, szopkę okładaną brzozą z bogatym wnętrzem, pasiekę urządzoną w podobnym 
guście, a także domek ogrodnika i pustelnię40. Majdecki wymienia też szałas indyjski, 
mostki, grotę w ogrodzie, kaskady, zdroje oraz sarkofag J.J. Rousseau41. Elementy te 
znajdowały się w ogrodzie dolnym wśród naturalistycznej roślinności gaju, po którym 
prowadziła gęsta sieć krętych ścieżek.

Zachowana dokumentacja projektowa nie daje pełnego wyobrażenia o cechach 
mokotowskiego ogrodu. Uzupełniają je obrazy i grafiki wykonane przez różnych twór-
ców w kolejnych okresach trwania tej rezydencji. Ich autorami byli: Bernardo Bellotto 
zw. Canaletto, Jan Piotr Norblin, Zygmunt Vogel, Aleksander Majerski, Aleksander 
Gierymski, Wojciech Gerson, Franciszek Kostrzewski oraz Franciszek Szuster42. W ich 
dziełach zawarte zostały cenne informacje odnoszące się do układu kompozycyjne-
go i szaty roślinnej.

35 W.W. Wielądko, Opisanie Mokotowa z dnia 12 Julii roku 1783, [w:] J. Kott, S. Lorentz, Warszawa wieku 
Oświecenia, PIW, Warszawa 1955, 109.

36 Układ zabudowań gospodarczych odnaleźć można w powstałym w 1774 r. opisie Mon Coteau, 
zamieszczonym w wierszu Skrzetuskiego. K. Skrzetuski, Mokotów, „Zabawy przyjemne i pożyteczne” t. 9, cz. 1, 
1774, 136-150.

37 Zachowały się natomiast rysunki tego fragmentu sygnowane nazwiskiem Schroegera, a także Zuga 
i Chodkiewicza z lat 1776, 1782 i 1784. Prezentują one ścieżkę Dzikiej Promenady oraz elementy ogrodu 
geometrycznego. Są to niezrealizowane projekty.

38 M. Kwiatkowski, Szymon Bogumił Zug…, 73.
39 Widoki architektoniczne w malarstwie polskim, 1780-1880. Katalog, (red.) K. Sroczyńska, Muzeum Narodowe 

w Warszawie, Warszawa 1964, 65.
40 J. Kott, S. Lorentz, Warszawa wieku…, 110-111.
41 L. Majdecki, Historia ogrodów…, 182. Norblin lub artysta z jego kręgu wykonał przedstawienie Grobowca 

Rousseau, uwiecznionego na niewielkim pagórku ukrytym w gąszczu drzew. Nie dysponujemy jednak 
materiałem porównawczym do tego fragmentu ogrodu.

42 Malarze i rytownicy tworzący w różnych technikach na przełomie XVIII i XIX w.
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Jednym z pierwszych ilustratorów Mokotowa został malarz królewski Bernardo 
Bellotto zw. Canaletto43. Przedstawił on wspomniany ogród na obrazie olejnym 
w 1775 roku. Skupił się na północno-wschodniej stronie budynku pałacowego i jego 
najbliższym otoczeniu. Na tym dziele, pod podjazdem do pałacyku, widoczne jest 
również wejście do groty44. Kadr ten nie obejmował części formalnej ogrodu, a jedy-
nie rozpościerające się na wschód od pałacu tereny zwane łąką. Canaletto nie za-
znaczył na swym dziele elementów kompozycji krajobrazowej, należy zatem sądzić, 
że jej tam wówczas jeszcze nie było.

Szesnaście lat później podobne ujęcie, aczkolwiek od strony południowej, wyko-
nał w technice akwareli Zygmunt Vogel. Uwiecznił on stan obiektu sprzed przebu-
dowy z 1791 roku, przeprowadzonej pod kierownictwem Zuga. Widoczny jest na nim 
rząd drzew wzdłuż murowanego ogrodzenia oraz drewniane zabudowania. Artysta 
przedstawił ten pałac także w widoku od wschodu, po odbudowie pałacowej per-
goli45. Twórczość Vogla prezentuje Mokotów za czasów jego świetności, gdy nale-
żał do księżnej marszałkowej46. Wykonane przez niego obrazy, poświęcone założeniu 
Lubomirskiej, powstawały głównie w latach 1791-1792 i między 1798 a 1805 rokiem. 
Łącznie stworzył on 12 prac w technice akwareli, z czego 2 powstały na zamówie-
nie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, a pozostałe dla Lubomirskiej47. Vogel 
przedstawił między innymi kończącą ogród ruinę, zwaną Zameczkiem, wzniesioną 
przy Drodze Wilanowskiej. Na obrazie widnieje ona za jednoarkadowym mostem ka-
miennym. W tle artysta uwiecznił królikarnię i szopy. Ruina została przedstawiona przez 
Vogla ze wszystkich stron. Z obrazu wynika, że na granicy ogrodu rosły grupy drzew sku-
pione w sąsiedztwie ruinki oraz za mostkiem48. Zachowane dzieła ukazują też, iż walory 
widokowe tego fragmentu Mokotowa ukształtowane były w oparciu o elementy sys-
temu wodnego. Miękko prowadzone linie brzegowe stawały się ramą odbijających 
się w lustrze wody widoków. Uwadze Vogla nie umknęły również pomniejsze elementy 
takie jak: eksedra, chińska altanka, domek dla łabędzi, rybarnia, a także ogród w wi-
doku od strony północno-wschodniej. Eksedra, usytuowana przed grupą zadrzewień 
nad brzegiem dużego stawu, powstała w 1780 roku. Na obrazie Vogla widnieje ona 
z zarysowanymi w tle ruinami. Z kolei w widoku stojącej na pagórku wielobocznej

43 Bernardo Bellotto zwany Canaletto (1721-1780), nadworny malarz króla Stanisława Augusta Ponia- 
towskiego.

44 Opis wnętrza zamieścił Kajetan Skrzetuski w wierszu „Mokotów”. Była to jedna z dwóch grot znajdujących 
się w ogrodzie mokotowskim.

45 Widok pałacu od wschodu powtórzył w technice akwaforty Jan Zachariasz Frey (początek XIX w.). 
Obraz ten może służyć do szczegółowych analiz. Odbiega on nieco od wersji Vogla, którego akwarela 
z 1792 r. prezentuje fragment korony brzozy zlokalizowanej po lewej stronie. Brakuje też na niej zadrzewień 
za pałacem. U Freya widnieje ona w całej okazałości, podobnie jak drzewa za willą. K. Sroczyńska, Zyg- 
munt Vogel…, 159.

46 Po jej śmierci pieczę nad Mon Coteau sprawowała córka Błękitnej Markizy, Aleksandra Potocka (1760– 
–1831), a następnie jej syn, Aleksander (1778-1845). Późniejsza przebudowa z 1825 r., dokonana za „rządów” 
Anny z Tyszkiewiczów (1779-1867), nie została udokumentowana przez królewskiego rysownika. Anna 
z Tyszkiewiczów Potocka, żona Aleksandra S. Potockiego, stała się właścicielką Mokotowa po rozwodzie 
z mężem.

47 K. Sroczyńska, Zygmunt Vogel…, 97-98.
48 W 1790 r. powstał anonimowy widok tej części ogrodu z Belwederem i Zamkiem Ujazdowskim w tle, na 

którym pokazano zameczek w podobnym ujęciu. Nie przypomina on już voglowskiej ruiny, lecz kompletny 
budynek otoczony zwartymi drzewami. Ilustracja prezentująca tę pracę została opublikowana bez podania 
źródła i autora w: T.W. Świątek, Mokotów poprzez wieki…, 39.
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altanki dostrzec można w głębi wodozbiór oraz część skarpy49. Pewne kontrowersje 
interpretacyjne, w przekonaniu wybitnej badaczki ogrodów Małgorzaty Szafrańskiej, 
niesie ze sobą analiza prac przedstawiających obiekt określany najczęściej domkiem 
dla łabędzi. Sugeruje ona, powołując się na opis ogrodu Zuga, że mógł to być ra-
czej wzmiankowany przez niego szałas indyjski50. Został on przedstawiony również na 
obrazie w ujęciu z rybarnią, malowniczo położoną nad gęsto porośniętym drzewami 
brzegiem stawu, wzdłuż którego poprowadzono niewysokie drewniane ogrodzenie.

Z czasów, gdy właścicielem obiektu został Franciszek Szuster, co nastąpiło 
w 1845 roku, zachował się obraz olejny nieznanego autora prezentujący pałacyk 
(po 1825) oraz rysunek ołówkiem, podmalowany akwarelą w tonie sepiowym, pod-
kreślony piórem, portretujący elewację frontową willi Lubomirskiej (1835). Z podob-
nego okresu pochodzą też prace Franciszka Kostrzewskiego: szkic ołówkiem pod-
malowany akwarelą z Domkiem Mauretańskim w otoczeniu bujnej roślinności (1846), 
a także akwarela bez określonego datowania, ukazująca pałac od południowego 
zachodu. Pierwszy z nich (Il. 1) można porównać z bardziej szczegółową litografią 
samego Szustra, ukazującą Galerię Gotycką w Mokotowie z początku XIX wieku (Il. 2). 
Jest to szersze ujęcie, na którym znalazło się niewystępujące u Kostrzewskiego ogro-
dzenie oraz wieżyczka zwieńczona krzyżem naprzeciw głównego obiektu. Szuster 
pokusił się także o odwzorowanie detalu budynku. Kolejna jego litografia prezentuje 
promenadę z oranżerią, przed którą posadzono symetrycznie dwie topole51. Obiekt 
ten połączony był z domkiem ogrodnika52. Prawdopodobnie w tym czasie lub w 2 po-
łowie XIX wieku powstał również widok ruinki autorstwa Wojciecha Gersona, wykona-
ny techniką ołówkową i akwarelą.

Mokotów stał się także tematem dzieła nieznanego bliżej artysty o nazwisku Tyssot. 
Jego akwarela (ok. 1876) oparta została na pochodzącej z 1 połowy XIX wieku lito-
grafii A. Majerskiego53. Przedstawiała ona bramę ogrodu mokotowskiego, zamykają-
cą go od strony południowej, która łączy się z wysokim ogrodzeniem, ciągnącym się 
wzdłuż ulicy obsadzonej drzewami liściastymi. Podobne ujęcie na początku XIX wieku 
zaprezentował Szuster. Porównując obie prace, można zauważyć zmiany w pokro-
jach i ilości drzew rosnących przed ogrodzeniem folwarku oraz fragmentem muru.

5. PODSUMOWANIE

Mokotów Izabeli Lubomirskiej to jedno z pierwszych polskich założeń krajobrazo-
wych. Stanowi świadectwo rozwoju sztuki ogrodowej, będąc, co wyjątkowo istotne, 
wynikiem współpracy dwóch najważniejszych wówczas w kraju architektów, prezen-
tujących odmienne preferencje stylowe. Schroeger odpowiada za formalny układ 
ogrodu górnego. Materiał ikonograficzny dokumentujący jego pracę zachowa-
ny jest w postaci planów i rysunków projektowych. Na jego podstawie odtworzyć 
można układ prowadzącej do willi alei oraz znajdujący się po jej południowej stronie 

49 Zachowały się projekty wodozbiorów autorstwa Zuga. Jeden z nich przedstawia głowę lwa, z której woda 
kierowana jest do misy. W sąsiedztwie kuchennego wejścia do pałacu znajdowała się studnia zdobiona 
kamiennymi pękami trzcin, zbliżona do tegoż projektu. M. Kwiatkowski, Szymon Bogumił Zug…, 76.

50 M. Szafrańska, Ogród. Forma…, 234-235.
51 Praca ta opublikowana została w „Tygodniku Ilustrowanym” w 1896 r.
52 M. Kwiatkowski, Szymon Bogumił Zug…, 69.
53 Widoki architektoniczne…, 110.
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kwaterowy ogród geometryczny z warzywnikiem. Natomiast Zug, będący propaga-
torem kompozycji swobodnych, przejął kierownictwo w części dolnej. Rozsiane po 
niej liczne budowle, ukryte w gęstwinie drzew, stają się wdzięcznym tematem wielu 
przedstawień malarskich. Dzięki rysunkom ukazującym tę część Mokotowa możliwa 
jest rekonstrukcja pierwotnego kształtu stawu, ruinki, obory, domku dla łabędzi, rybar-
ni, eksedry, altany chińskiej, grobowca i kamiennego mostu na zakończeniu ogrodu. 
Pomiar Gawłowskiego pozwala na odpowiednie rozlokowanie tych elementów i po-
wrót do dawnego układu komunikacyjnego.

Mankamentem dokumentacji ikonograficznej Mokotowa pozostaje fakt, iż nie pre-
zentuje projektu ogrodu zawierającego wykaz roślinny. Mimo to, ze względu na brak 
dokładniejszego źródła wiedzy o wyglądzie omawianej rezydencji, ma ona istotną 
wartość zarówno poznawczą, jak i praktyczną dla badań i prac konserwatorskich. 
Obecna funkcja istniejącego fragmentu Mon Coteau, pełniącego dziś rolę parku 
publicznego, nie pozwala na rekonstrukcję wszystkich elementów jego oryginalnego 
wyposażenia. Należy jednak wspomnieć, że zachowany materiał ikonograficzny po-
siada umożliwiający takie działania potencjał.
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URBAN VILLAS WITH GARDENS 
IN BIELSKO-BIAŁA FROM THE TURN OF THE 20TH CENTURY

ZESPOŁY WILLOWO-OGRODOWE MIASTA 
BIELSKA-BIAŁEJ Z PRZEŁOMU XIX I XX WIEKU

A b s t r a c t
Villas with gardens complexes of the 19th and 20th centuries are a characteristic element of the urban 
planning of Bielsko-Biała. Selected examples illustrate qualities relating to its diversity, art, content and 
landscape. The contemporary rank of these facilities needs to be articulated firmly. It is necessary to 
take appropriate action on conservation and restoration of their value. The reasons behind the poor 
condition of villas with gardens establishments include change of function, loss of exposure due to 
new developments, neglect of individual elements, and reduction in the areas they initially occupied.
Keywords: villas with gardens complex, 19th century residential architecture, villa

S t r e s z c z e n i e
Zespoły willowo-ogrodowe z przełomu XIX i XX wieku stanowią charakterystyczny element urbanistyki 
miasta Bielska-Białej. Wybrane przykłady obrazują walory tego zjawiska, związane z jego różnorodno-
ścią pod względem artystycznym, treściowym i krajobrazowym. Współczesna ranga tych obiektów 
wymaga zdecydowanego podkreślenia. Konieczne jest podjęcie właściwych działań, związanych 
z ochroną układów i przywróceniem ich wartości. Do czynników wpływających negatywnie na ich 
obecny stan należą między innymi zmiana funkcji, zatracenie ekspozycji przez powstającą nową za-
budowę, zaniedbanie poszczególnych elementów i zmniejszanie zajmowanych przez nie początko-
wo areałów.
Słowa kluczowe: zespół willowo-ogrodowy, XIX-wieczna architektura rezydencjonalna, willa
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1. INTRODUCTION

From the middle of the 19th century the development of Upper Silesian cities, 
including Bielsko-Biała1 accelerated significantly. This process was connected with 
the intense expansion of industry, which carried with it increased urbanisation. 
Developments achieved a big-city character2. The expression these changes gave 
the cities is clearly visible today.

A characteristic element of Bielsko-Biała’s cultural landscape of the turn 
of the 20th century is the villas. They have become an inherent part of the city with their 
scale and architectural tradition. Their definition, however, needs to be expanded, 
as this type of development is more complex as it does not limit itself solely to 
cubature. Villa development is to be considered as a spatial arrangement consisting 
predominantly of a residential building and its surroundings – green areas, adjacent 
buildings and landscaping3. The functions of villa complexes can be characterized 
as display, residential and utilitarian. It should be added that these facilities are also 
part of the culture and philosophy of the industrial era. They were located in cities 
and suburbs. They enriched the urban green areas in terms of conceptuality and 
composition. Gardens of decorative and utilitarian character were an important 
element of these complexes4. They served as insulation for the residential building, 
and at the same time raised its quality and made the villa stand out from the urban 
development5.

2. VILLA-GARDEN COMPOSITIONS IN THE GROWTH OF BIELSKO-BIAŁA

Until 1951 Bielsko and Biala were two separate units divided by the river Biala. 
The complex history of the cities, which after 1918 became part of the Second 
Republic of Poland, resulted in an abundance of diversity in many areas6.

The cities owed their growth to the manufacture of textiles produced from 
the middle of the 16th century by handicraftsmen and from the 19th century by 
numerous factories. The consequence of the dynamically growing economy was 
increase in the affluence of city residents, which led to intensive growth in villa 
developments, both within the urbanised structure and in the suburbs.

1 The city of Bielsko-Biała is located in the south-west part of Poland, in the southern part of Silesia Province, at 
the foot of the Beskid Śląski and Mały mountains by the river Biała. Currently it takes up an area of 125 km2, 
with 180 000 residents, [v.] Program ochrony środowiska miasta Bielska-Białej, Instytut Podstaw Inżynierii 
Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu, Zabrze 2004, 15.

2 [V:] J. Polak, Przewodnik po Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2000, 19.
3 K. Łakomy, Przemiany budownictwa willowego na przestrzeni dziejów, Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, 

T. LVI, z. 1/2011, Warszawa 2011, 27-37.
4 Gardens have been introduced to cities since Antiquity. In modern times conscious arrangements of green 

areas in urban space have been based on the need for prestige and creating human-friendly areas, [v:] 
K. Hodor, Zieleń i ogrody w krajobrazach miast (cz. 1: do XVIII w.), Czasopismo Techniczne, 6-A/2012, Kraków 
2012, 8.

5 K. Łakomy, Ogrody w krajobrazach miast (cz. 2: od XVIII do XX w.), Czasopismo Techniczne, 6-A/2012, 
Kraków 2012, 25.

6 Rich cultural diversity stemmed from the fact of Polish, German and Jewish nationalities intertwining 
in the city of Bielsko-Biala, [in:] E. Chojecka, Miasto jako dzieło sztuki. Architektura i urbanistyka Bielska-Białej 
do 1939 roku, Bielsko-Biala 1994, 9-30.
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The idea of establishing residences far from city centres dated as far back as 
antiquity7. The era of industrialisation, however, introduced a new attitude in the city 
towards the surrounding environment. Spreading social changes and economic 
liberalism resulted in a chaotic interweaving of residential, factory and rail areas8. 
Therefore it was becoming more and more fashionable to search for spa districts. 
Bielsko, copying contemporary cities of the Habsburg Monarchy, made use 
of the southern, hill-forest parts of the city, distinguished by high natural qualities. 
In this way the areas of Gypsy Forest (Cygański Las) switched their function from 
utilitarian into recreational and residential9. Until today, along Olszówka Street, villa- 
-garden architecture has been preserved whose roots date back exactly to the late 
1880s.

Villas built within the urbanised structure seemed to create enclaves, providing 
an opportunity for genuine isolation from the rest of the city10. In their entirety they 
enriched the complexes of city green areas, which were being reduced due to the 
densification of developments.

The concepts of villa-garden complexes were based on European design 
combined with local conditions. In the era of complete historicism predominant 
in Bielsko and Biała in the 1880s, villa architecture developed in two ways. The first 
type was city centre villas. The other group imitated the English “cottage” style 
which was popular all over the continent, taking up a range of local varieties11. That 
type was predominant on the outskirts. In gardening one could see the influence 
of landscaping, naturalistic trends, Art Nouveau concepts, and, from the early 20th 
century, modernist as well as eclectic12.

Side by side with historicising and “cottage” facilities there also developed 
modernist style architecture, which was often characterized by asymmetric solids as 
well as diversified elevations visible from the vast gardens surrounding them13.

3. EXAMPLES OF VILLA-GARDEN COMPLEXES

There are currently fourteen villa complexes with gardens in the register of historic 
monuments14. Among the examples described below there are both complexes 
under conservatory protection and those that, although they are historical buildings 

7 Cf. Rezydencja podmiejska, [in:] M. Siewniak, A. Mitkowska, Tezaurus sztuki ogrodowej, Warszawa 1998, 218, 
276.

8 T. Tołwiński, Urbanistyka, Vol. III: Zieleń w urbanistyce, Warszawa 1963, 25.
9 The Gypsy Forest became a suburbian park with designated walking avenues, benches, garden houses 

and pavilions. An important event was establishing a tram line connecting the train station with the Gypsy 
Forest in 1895. It was then a modern municipal installation, bearing an effect on popularising these areas 
as recreational. Currently the Gypsy Forest consists of the following quarters: Mikuszowice Śląskie: Olszówka 
Dolna and Olszówka Górna.

10 K. Łakomy, Ogrody górnośląskich rezydencji miejskich, Czasopismo Techniczne, 6-A/2012, Kraków 2012,  
101.

11 E. Chojecka, Nieznane piękno sztuki śląskiej. Architektura i urbanistyka Bielska-Białej 1855-1939, Katowice 
1987, 35.

12 K. Łakomy, Ogrody górnośląskich…, 102-103.
13 E. Chojecka, Nieznane piękno sztuki śląskiej…, 63.
14 Rejestr zabytków dla dawnego województwa bielskiego; http://www.wkz.katowice.pl/index.

php?option=com_content&view=article&id=101&Itemid=98 (access: 15.02.2014).
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due to the historical and artistic qualities they exhibit, do not have adequate  
legal protection15.

The first of the selected examples is a factory-villa complex at 22 Partyzantów 
Street, belonging to Adolf Mänhardt, created at the early stage of historicism and 
unique in the city16. Is consists of the factory edifice – a typical example of 19th-century 
industrial architecture – and two twin villas situated antithetically, having a residential 
function, currently changed into services. In connection with the widening 
of Partyzantów Street, the former garden surroundings were removed in the 1970s17. 
In the 1990s a modernisation of the facilities took place18. A larger part of the area 
left from the previous garden composition was changed into parking lots.

Ill. 1. View of A. Mänhardt’s factory-villa and garden structure: a) view from Powstańców Śląskich Street 
(photo by J. Grubner 190419); b) drawing from ca. 192020; c) current condition – view from Partyzantów 
Street (photo by M. Sawicka 2014)

Il. 1. Widok układu fabryczno-willowego i ogrodowego A. Mänhardta: a) widok od strony ulicy Powstańców 
Śląskich (fot. J. Grubner 1904); b) rycina z ok. 1920; c) stan obecny – widok od strony ulicy Partyzantów 
(fot. M. Sawicka 2014)

An example of complete historicism in urban architecture of residential Bielsko- 
-Biała is a Neo-Renaissance villa from 1883 at 24 Mickiewicza Street, designed by Karol 
Korn and formerly owned by Teodor Sixt, a financier from Bielsko. A commentary to 
the register entry includes references about a garden whose composition, however, 
has been eroded21.

A type of complete historicism is also present in a villa from 1902 located at 
52 Bystrzańska Street, established in the area of the then Biała, belonging to factory 
owner Eduard Zipser, designed by Emanuel Rost22. After 1945 its function was 
changed to educational. The building is surrounded by a park created in the years 
1885-1896. At first it was an English type park. With time the landscape structure 

15 Historical monument – estate or mobile assets, their parts or complexes, man-made or connected to 
the actions of man and serving as testimony to a past era or event, whose preservation lies in the social 
interest due to its historical, artistic or scholarly value, [v:] 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.

16 Register no. A-723/96.
17 E. Chojecka, Miasto jako dzieło sztuki. Architektura i urbanistyka Bielska-Białej do 1939 roku, Bielsko-Biała 

1994, 46-47.
18 http://www.bogmar.bielsko.pl/index.php (access: 15.02.2014).
19 [V:] Bielsko-Biała i okolice. Historia pocztówką pisana, Bielsko-Biała 2002, 99.
20 [V:] E. Chojecka, Miasto jako dzieło sztuki…, fig. 41.
21 Register no. A-706/94.
22 Register no. A-288/09.
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eroded23. Currently the villa-park complex belongs to a private owner and its future 
function is not yet known. Previously it was the property of the city, which in order to 
prevent its further eradication, entered it onto the register, thuss requiring the future 
buyer to conduct maintenance work24. The question of the park’s restoration has not, 
however, been recorded precisely and its future appearance will depend mainly on 
the stance of the owner.

Ill. 2. View of Teodor Sixt’s villa-garden complex: a) view from 3 Maja Street25; b) the villa’s design, sign. K.Korn26; 
c) current condition, view from Mickiewicza Street (photo by M. Sawicka 2014)

Il. 2. Widok zespołu willowo-ogrodowego Teodora Sixta: a) widok od ulicy 3 Maja; b) projekt willi, sygn. K. Korn; 
c) stan obecny, widok od ulicy Mickiewicza (fot. M. Sawicka 2014)

Ill. 3. Eduard Zipser’s villa together with the park surrounding it: a) view (photo by B. Loinger 1904)27; b) view 
from Startowa Street (photo by M. Sawicka 2010); c) view from Startowa Street, after restoration28

Il. 3. Willa Eduarda Zipsera wraz otaczającym ją parkiem: a) widok (fot. B. Loinger 1904); b) widok od ulicy 
Startowej (fot. M. Sawicka 2010); c) widok od ulicy Startowej, stan po renowacji

Among the architectural developments of high qualities on the area of the 
Gypsy Forest, we should list the “cottage” style villas. One of the earliest facilities 
of this style is the house at 54 Laskowa Street from 1888-1890, belonging to Adolf 
Mänhardt. The facility together with the forest park is under conservatory protection29. 

23 E. Janoszek, Od chałupy do willi. Architektura Cygańskiego Lasu, [in:] Cygański Las Park Kulturowy, (ed.) 
J. Zachara, Bielsko-Biała 2009, passim.

24 http://bielskobiala.gazeta.pl/bielskobiala/1,88025,7857096,Piekna_willa_Zipsera_sprzedana_Otrzyma_
drugie_zycie.html (access: 16.02.2014).

25 [V:] E. Chojecka, Miasto jako dzieło sztuki…, fig. 58.
26 Ibidem, fig. 60.
27 [V:] Bielsko-Biała i okolice. Historia pocztówką pisana…, 161.
28 http://opencaching.pl/viewcache.php?cacheid=25827 (access: 16.02.2014).
29 Registry no.: A- 409/86.
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The composition of the vast park surrounding the villa was based on calligraphic 
stylistics. Currently, only part of the historical park is preserved; the original structure 
has been significantly transformed due to ownership divisions30. The villa with its 
surrounding garden have been modernised.

Ill. 4. Adolf Mänhardt’s villa with the forest park: a) hand-made pencil drawing from 22nd April 1900 
in the Gypsy Forest near Bielsko31; b) current condition, view from Laskowa Street (photo by M. Sawicka 
2010)

Il. 4. Willa z parkiem leśnym Adolfa Mänhardta: a) rysunek wykonany ręcznie w ołówku 22 kwietnia 1900 r. 
w Lesie Cygańskim koło Bielska; b) stan obecny, widok od ulicy Laskowej (fot. M. Sawicka 2010)

Another example of the “cottage” type was the suburban villa built before 1888 
(at 27 Olszówka Street), whose owner was Carl Hauptig. Despite the historical and 
artistic qualities exhibited by the villa-garden complex, it was not under conservation 
order. Originally the villa was surrounded by a garden, which was an important 
element of the entire complex of historical villa gardens in this district, connected with 
the public recreational areas of the Gypsy Forest32. The decline of the villa garden

Ill. 5. Carl Hauptig’s villa before demolition, which took place in 200933

Il. 5. Willa Carla Hauptiga przed wyburzeniem, do którego doszło w 2009 r.

30  E. Janoszek, Od chałupy do willi…
31 http://www.historia.beskidia.pl/1107_bielsko_-_biala_willa_adolfa_m%C3%A4nhardta_stare_zdjecie.html 

(access: 15.02.2014).
32  M. Topór, Ewidencja ogrodu willowego, Bielsko-Biała, ul. Olszówka 25, Bielsko-Biała 2001, passim.
33 http://www.historia.beskidia.pl/?modul=wehikul&typ=wehikul&id=740 (access: 15.02.2014).
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system and the erasing of a significant part of the composition were connected 
to the passage of time, lack of adequate care and change of function after 1947. 
This valuable villa-garden complex has not, however, existed since January 2009. 
It was demolished by an investor planning on locating semi-detached family houses 
here. This event spurred a protest from the quarter’s residents34.

An example of early modernism in residential developments is Gustav Molenda’s 
villa together with a park, designed by a Vienna firm, situated at 18 Pocztowa Street 
and created in 190735. Currently the building no longer has a residential function. 
Although the complex is within borders closely resembling those of the original 
situation, the green area composition requires restoration work36.

4. VALUE OF THE WORKS AND THEIR PROTECTION

The presented examples of villa-garden architecture from the turn of the 20th 
century in Bielsko-Biała show the diversity of residential complexes, both within 
the city and on the outskirts. However they all share common qualities, the primary 
of which is their historical value existing in the fourth dimension, i.e. time37, which 
is connected with social awareness and remembrance of past events related to 
the villas38. Since villa-garden complexes are a phenomenon all over Europe, 
the regional diversity presented by different facilities and connected with trends 
of architectural influences and local conditions, is very valuable. Currently villa-garden 

34 The residents reacted by creating The Gypsy Forest Defenders’ Committee with support from the “Olszówka” 
Association. Moreover, the “Olszówka” Association commenced making efforts to put the Gypsy Forest 
under protection in the form of a cultural park, which would limit the chances of urbanisation and allow for 
designating a plan of action leading to harmonious development.

35 E. Janoszek, Od chałupy do willi…
36 M. Topór, Ewidencja ogrodu willowego…
37 According to J. Bogdanowski time is a particularly underestimated quality in green compositions, which 

sometimes reach their maturity as late as in several decades, [Cit:] J. Bogdanowski, Słowo od redaktora 
wznowienia, [in:] G. Ciołek, Ogrody polskie, Warszawa 1978, 7.

38 K. Łakomy, Układy willowo-ogrodowe miast epoki przemysłowej a problematyka zróżnicowania cech 
i wartości, [in:] Wartościowanie w ochronie i konserwacji zabytków, (ed.) B. Szmygin, Warszawa–Lublin 2012, 
117.

Ill. 6. Gustav Molenda’s villa: a) current condition, view of the southern elevation (photo by M. Sawicka 2010); 
b) current condition, view of the eastern elevation (photo by M. Sawicka 2010)

Il. 6. Willa Gustava Molendy: a) stan obecny, widok elewacji południowej (fot. M. Sawicka 2010); b) stan 
obecny, widok elewacji wschodniej (fot. M. Sawicka 2010)
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complexes are relics of a past culture and building and are a characteristic element 
of the urban landscape39.

In general their condition may be given as poor. Traces of care to restore quality to 
historical developments are, however, visible: e.g. the modernisation of A. Mänhardt’s 
villa at 54 Laskowa Street or Zipser’s palace at 52 Bystrzańska Street. Besides this, social 
initiatives are valuable and are proof of the local community’s awareness of the value 
of these buildings.

These are not, alas, ways that can fully protect the legacy of the industrial era, which 
is the topic of these considerations. Individual campaigns cannot replace a complex 
protection plan, which should take into account the phenomenon Europe-wide40.

Moreover, protection of villa-garden complexes often depends on economic and 
historical conditions. In effect very valuable villa facilities are built over or dominated 
by newly established facilities – mainly residential. The aftermath of such actions is 
erasing the exhibition of historical facilities and decreasing the parcels of land they 
originally took up41.

The poor condition also – perhaps mostly – stems from inadequate knowledge 
of them, a lack of recognition of their value, and an absence of valorization methods 
taking into account the complexity of the matter to be researched, which also results 
in a lack of adequate legal protection42. Further, there are no attempts at regulating 
urban development in the city, which would contribute to the historical protection 
of villa architecture and the green compositions surrounding it43.

Janusz Bogdanowski’s words confirm the necessity to take comprehensive care 
of villa-garden complexes of the industrial era in the Bielsko-Biała area: “A rich legacy 
of the past allows us, based on existing government and legal norms, to continue 
and enrich those beautiful traditions whose common goal is the ultimate expression 
and local character of the surroundings we live in”44.
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1. WSTĘP

Od połowy XIX wieku rozwój miast Górnego Śląska, w tym Bielska-Białej45, ulegał 
znacznemu przyspieszeniu. Proces ten związany był z intensywną rozbudową przemy-
słu, która pociągnęła za sobą wzmożoną urbanizację. Zabudowa nabrała charak-
teru wielkomiejskiego46. Wyraz, jaki przemiany te nadały miastom, jest dziś wyraźnie 
widoczny.

Do charakterystycznych elementów krajobrazu kulturowego XIX oraz przełomu 
XIX/XX wieku Bielska-Białej należą budynki willowe. W strukturę miasta wpisują się 
skalą i tradycją architektoniczną. Ich definicję należy jednak rozszerzyć. Ten rodzaj 
zabudowy jest bowiem bardziej złożony, gdyż nie ogranicza się do samej kubatury. 
Zabudowę willową traktować należy jako układ przestrzenny, składający się przede 

45 Miasto Bielsko-Biała zlokalizowane jest w południowo-zachodniej części Polski, w południowej części 
województwa śląskiego, u podnóża Beskidu Śląskiego i Małego, nad rzeką Białą. Obecnie obejmuje obszar 
o powierzchni 125 km2 i liczy ok. 180 tysięcy mieszkańców, [z:] Program ochrony środowiska miasta Bielska- 
-Białej, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu, Zabrze 2004, 15.

46 [Za:] J. Polak, Przewodnik po Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2000, 19.
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wszystkim z budynku mieszkalnego i jego otoczenia: zieleni, zabudowy towarzyszą-
cej, małej architektury47. Funkcje sprawowane przez zespoły willowe scharakteryzo-
wać można jako reprezentacyjno-mieszkalno-utylitarne. Ponadto uzupełnić należy, 
iż obiekty te wpisują się także w kulturę i filozofię epoki przemysłowej. Lokalizowane 
były w miastach i na przedmieściach. Ideowo i kompozycyjnie wzbogacały systemy 
zieleni miejskiej. Ważnymi elementami zespołów były ogrody o charakterze ozdob-
nym i użytkowym48. Stanowiły izolację dla budynku mieszkalnego, podnosząc zara-
zem jego walory oraz wyróżniając willę wśród miejskiej zabudowy49.

2. KOMPOZYCJE WILLOWO-OGRODOWE W ROZWOJU BIELSKA-BIAŁEJ

Do 1951 roku Bielsko i Biała stanowiły dwie odrębne jednostki, które dzieliła rzeka 
Biała. Złożone dzieje miast, które po 1918 roku stały się częścią II Rzeczypospolitej, 
zaowocowały bogactwem różnorodności na wielu płaszczyznach50.

Miasta zawdzięczały swój rozwój produkcji sukna, wytwarzanego od połowy 
XVI wieku przez rękodzielników, a od XIX wieku przez liczne fabryki. Konsekwencją 
dynamicznie rozwijającej się gospodarki był wzrost zamożności mieszkańców miasta, 
będący powodem intensywnej rozbudowy architektury willowej zarówno wewnątrz 
struktury zurbanizowanej, jak i na terenach podmiejskich.

Pomysł zakładania rezydencji z dala od centrów miast zrodził się już w starożyt-
ności51. Doba industrializacji wprowadziła jednak nowe ustosunkowanie miasta 
do otaczającej przyrody. Szerzące się przemiany społeczne i liberalizm gospodarczy 
owocowały chaotycznym przeplataniem się terenów mieszkaniowych, fabrycznych 
i kolejowych52. Tym bardziej modne stawało się poszukiwanie dzielnic o charakterze 
uzdrowiskowym. Bielsko, wzorując się na przykładach ówczesnych miast monarchii 
Habsburgów, wykorzystało południowe, górzysto-leśne części miasta, odznaczające 
się wysokimi walorami przyrodniczymi. W ten sposób rejony Cygańskiego Lasu zmie-
niły swą funkcję z użytkowej na rekreacyjno-mieszkaniową53. Do dzisiaj wzdłuż ulicy 
Olszówka została zachowana architektura willowo-ogrodowa, której początki sięgają 
właśnie końca lat 80. XIX wieku.

47 K. Łakomy, Przemiany budownictwa willowego na przestrzeni dziejów, Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, 
T. LVI, z. 1/2011, Warszawa 2011, 27-37.

48 Ogrody wprowadzano do miast od starożytności. W czasach nowożytnych świadome kształtowanie zieleni 
w przestrzeni miejskiej oparte było o potrzebę prestiżu oraz tworzenia obszarów przyjaznych człowiekowi, 
[za:] K. Hodor, Zieleń i ogrody w krajobrazach miast (cz. 1: do XVIII w.), Czasopismo Techniczne, 6-A/2012, 
Kraków 2012, 8.

49 K. Łakomy, Ogrody w krajobrazach miast (cz. 2: od XVIII do XX w.), Czasopismo Techniczne, 6-A/2012, 
Kraków 2012, 25.

50 Bogata różnorodność kulturowa wynikała z faktu przenikania się na terenach miasta Bielska-Białej 
narodowości polskiej, niemieckiej i żydowskiej, [za:] E. Chojecka, Miasto jako dzieło sztuki. Architektura 
i urbanistyka Bielska-Białej do 1939 roku, Bielsko-Biała 1994, 9-30.

51 Cf. Rezydencja podmiejska, [w:] M. Siewniak, A. Mitkowska, Tezaurus sztuki ogrodowej, Warszawa 1998, 218, 
276.

52 T. Tołwiński, Urbanistyka, Tom III: Zieleń w urbanistyce, Warszawa 1963, 25.
53 Cygański Las stał się podmiejskim parkiem z wytyczonymi alejkami spacerowymi, ławkami, altanami 

i pawilonami. Istotnym wydarzeniem było założenie w 1895 r. linii tramwajowej, łączącej dworzec kolejowy 
z Cygańskim Lasem, będącej wówczas nowoczesnym urządzeniem komunalnym, wpływającym na 
popularyzację tych terenów jako rekreacyjnych. Obecnie Cygański Las obejmuje dzielnice Mikuszowice 
Śląskie: Olszówkę Dolną oraz Olszówkę Górną.
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Wille powstałe w strukturze zurbanizowanej wydawały się kreować enklawy, da-
jące możliwość rzeczywistego odizolowania się od reszty miasta54. Całą swoją istotą 
ubogacały systemy zieleni miejskiej, których tereny zmniejszano w związku z zagęsz-
czającą się zabudową.

Koncepcje układów willowo-ogrodowych osadzone były na wzorcach europej-
skich, połączonych z lokalnymi uwarunkowaniami. W czasach pełnego historyzmu, 
panującego na terenach Bielska i Białej, w latach 80. XIX wieku, architektura willowa 
rozwijała się w dwojaki sposób. Pierwszy typ stanowiły wille o charakterze śródmiej-
skim. Druga grupa natomiast wzorowana była na angielskim stylu cottage, który po-
wszechny był na całym kontynencie, przybierając różne odmiany lokalne55. Ten typ 
dominował na peryferiach miasta. W sztuce ogrodowej widoczne były wpływy nurtu 
krajobrazowego, koncepcje naturalistyczne, secesyjne, a od początku XX wieku mo-
dernistyczne, jak również eklektyczne56.

Obok obiektów historyzujących i cottage powstawała także architektura w stylu 
modernizmu, którą często charakteryzowało stosowanie asymetrycznej bryły, a tak-
że zróżnicowanie elewacji, dostrzegalnych z perspektywy otaczających je rozległych 
ogrodów57.

3. PRZYKŁADY ZESPOŁÓW WILLOWO-OGRODOWYCH

W rejestrze zabytków znajduje się obecnie czternaście obiektów willowych z ogro-
dami58. Wśród omówionych poniżej przykładów istnieją zarówno obiekty objęte 
ochroną konserwatorską, jak i te, które mimo iż są zabytkami ze względu na prezento-
wane przez nie wartości historyczne i artystyczne, nie posiadają adekwatnej ochrony 
prawnej59.

Pierwszym z wybranych przykładów jest unikatowy na skalę miasta zespół fabrycz-
no-willowy przy ulicy Partyzantów 22, należący do Adolfa Mänhardta, powstały we 
wczesnej fazie historyzmu60. Składa się z gmachu fabryki, stanowiącej typowy przykład 
architektury przemysłowej XIX wieku, i dwóch bliźniaczych willi, usytuowanych antyte-
tycznie, pełniących funkcję mieszkalną, obecnie zmienioną na usługową. W związku 
z poszerzeniem ulicy Partyzantów dawne otoczenie ogrodowe zostało zlikwidowane 
w latach 70. XX wieku61. W latach 90. XX wieku dokonano modernizacji obiektów62. 
Większa część terenu pozostałego po dawnej kompozycji ogrodowej została zamie-
niona na parkingi.

54 K. Łakomy, Ogrody górnośląskich rezydencji miejskich, Czasopismo Techniczne, 6-A/2012, Kraków 2012, 101.
55 E. Chojecka, Nieznane piękno sztuki śląskiej. Architektura i urbanistyka Bielska-Białej 1855-1939, Katowice 

1987, 35.
56 K. Łakomy, Ogrody górnośląskich…, 102-103.
57 E. Chojecka, Nieznane piękno sztuki śląskiej…, 63.
58 Rejestr zabytków dla dawnego województwa bielskiego; http://www.wkz.katowice.pl/index.

php?option=com_content&view=article&id=101&Itemid=98 (dostęp: 15.02.2014).
59 Zabytek – nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane 

z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży 
w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową, [za:] 
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.

60 Nr w rejestrze: A-723/96.
61 E. Chojecka, Miasto jako dzieło sztuki…, 46-47.
62 http://www.bogmar.bielsko.pl/index.php (dostęp: 15.02.2014).
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Przykład pełnego historyzmu w miejskiej architekturze rezydencjonalnej Bielska-
Białej stanowi neorenesansowa willa z 1883 roku przy ulicy Mickiewicza 24, projektu 
Karola Korna, której właścicielem był bielski finansista Teodor Sixt. Komentarz do wpisu 
do rejestru zawiera wzmianki na temat ogrodu, którego kompozycja z biegiem lat 
uległa jednak zatarciu63.

Odmianą historyzmu pełnego jest również willa z 1902 roku, zlokalizowana przy 
ulicy Bystrzańskiej 52, wybudowana na terenie ówczesnej Białej, należąca do fabry-
kanta Eduarda Zipsera, projektu Emanuela Rosta64. Po 1945 roku zmieniono jej funk-
cję na oświatową. Budynek otoczony jest parkiem powstałym w latach 1885–1896. 
Początkowo był to park typu angielskiego. Z czasem układ krajobrazowy uległ za-
tarciu65. Obecnie zespół willowo-parkowy należy do prywatnego właściciela, a jego 
przyszła funkcja nie jest jeszcze znana. Wcześniej stanowił własność miasta, które 
chcąc zapobiec dalszemu jego niszczeniu, doprowadziło do umieszczenia go w re-
jestrze, zobowiązując w ten sposób przyszłego nabywcę do przeprowadzenia prac 
konserwatorskich66. Nie sprecyzowano natomiast kwestii rewaloryzacji parku, którego 
przyszłe oblicze uzależnione jest przede wszystkim od stanowiska właściciela.

Wśród architektonicznej zabudowy o wysokich walorach na terenie Cygańskiego 
Lasu wymienić należy wille w stylu cottage. Do najwcześniejszych obiektów tej stylisty-
ki należy dom przy ulicy Laskowej 54 z lat 1888–1890, należący do Adolfa Mänhardta. 
Obiekt wraz z parkiem leśnym objęty jest ochroną konserwatorską67. Kompozycja ota-
czającego willę rozległego parku opierała się na stylistyce kaligraficznej. Obecnie 
zachowała się tylko część zabytkowego parku, a pierwotny układ został znacznie 
przekształcony na skutek podziałów własnościowych68. Willa wraz z otaczającym 
ogrodem została zmodernizowana.

Kolejny przykład typu cottage stanowiła podmiejska willa wzniesiona przed 1888 r. 
przy ulicy Olszówka 27, której właścicielem był Carl Hauptig. Pomimo historycznych 
i artystycznych wartości prezentowanych przez układ willowo-ogrodowy, nie był on 
objęty ochroną konserwatorską. Pierwotnie willa otoczona była ogrodem, który stano-
wił istotny element w całym systemie willowych ogrodów historycznych tej dzielnicy, 
związanych z publicznymi terenami rekreacyjnymi Cygańskiego Lasu69. Degradacja 
układu willowo-ogrodowego i zatarcie znacznej części kompozycji związane były 
z upływem czasu, brakiem należytej pielęgnacji oraz zmianą funkcji po 1947 roku. Ten 
cenny układ willowo-ogrodowy nie istnieje jednak od stycznia 2009 roku. Wyburzenia 
dokonał inwestor, planujący usytuowanie w tym miejscu szeregowej zabudowy wie-
lorodzinnej. Wydarzenie to wywołało sprzeciw mieszkańców dzielnicy70.

63 Nr w rejestrze: A-706/94.
64 Nr w rejestrze: A-288/09.
65 E. Janoszek, Od chałupy do willi. Architektura Cygańskiego Lasu, [w:] „Cygański Las Park Kulturowy”, red. 

J. Zachara, Bielsko-Biała 2009, passim.
66 http://bielskobiala.gazeta.pl/bielskobiala/1,88025,7857096,Piekna_willa_Zipsera_sprzedana__Otrzyma_

drugie_zycie.html – dostęp: 16.02.2014.
67 Nr w rejestrze: A- 409/86.
68 E. Janoszek, Od chałupy do willi…
69 M. Topór, Ewidencja ogrodu willowego, Bielsko-Biała, ul. Olszówka 25, Bielsko-Biała 2001, passim.
70 Odpowiedzią mieszkańców było utworzenie Komitetu Ochrony Cygańskiego Lasu, przy wsparciu Sto- 

warzyszenia „Olszówka”. Ponadto Stowarzyszenie „Olszówka” rozpoczęło starania o objęcie Cygańskiego 
Lasu ochroną w postaci parku kulturowego, co ograniczyłoby przypadkową urbanizację i pozwoliło 
na wyznaczenie kierunków działań, prowadzących do harmonijnego rozwoju.
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Przykładem wczesnego modernizmu w zabudowie rezydencjonalnej jest usytu-
owana przy ulicy Pocztowej 18, powstała w 1907 roku, willa Gustava Molendy wraz 
z parkiem, zaprojektowanym przez wiedeńską firmę71. Obecnie budynek nie pełni już 
funkcji mieszkalnej. Pomimo iż układ znajduje się w granicach zbliżonych do stanu pier-
wotnego, kompozycja zieleni wymaga przeprowadzenia prac rewaloryzacyjnych72.

4. WARTOŚCI DZIEŁ I OCHRONA

Przedstawione przykłady architektury willowo-ogrodowej przełomu XIX i XX wie-
ku Bielska-Białej, pokazują różnorodność układów rezydencjonalnych, rozproszonych 
zarówno w tkance miejskiej, jak i na przedmieściach. Posiadają jednak podobne 
wartości, spośród których główną stanowi wartość historyczna, złożona w „czwar-
tym wymiarze”, jakim jest czas73, z którą łączy się świadomość i pamięć społeczna 
na temat związanych z willami wydarzeń z przeszłości74. Ponieważ układy willowo-
-ogrodowe stanowią zjawisko na skalę europejską, cenna jest regionalna odrębność 
prezentowana przez poszczególne obiekty, związana z kierunkami wpływów archi-
tektonicznych, jak też lokalnymi uwarunkowaniami. Obecnie zespoły willowo-ogro-
dowe stanowią relikt dawnej kultury i sztuki budowlanej, będąc charakterystycznym 
elementem pejzażu miejskiego75.

Ogólnie ich stan można określić jako zły. Widoczne są na szczęście ślady zain-
teresowania przywracaniem walorów zabudowie historycznej, np. modernizacja willi 
A. Mänhardta przy ulicy Laskowej 54 czy pałacu Zipsera przy ulicy Bystrzańskiej 52. 
Ponadto cenne są inicjatywy społeczne, wskazujące na świadomość wartości tych 
obiektów wśród lokalnego społeczeństwa.

Nie są to jednak formy mogące w pełni ochronić dziedzictwo epoki rozwoju prze-
mysłu. Pojedyncze działania nie zastąpią bowiem kompleksowego planu ochrony, 
który powinien uwzględniać zjawisko w skali europejskiej76.

Ponadto ochrona zespołów willowo-ogrodowych zależy często od uwarunkowań 
ekonomicznych i politycznych. W rezultacie bardzo cenne obiekty willowe są zabu-
dowywane lub dominowane przez nowo powstające obiekty – przede wszystkim 
mieszkaniowe. Skutkiem takich działań jest zatracanie ekspozycji obiektów historycz-
nych oraz zmniejszanie zajmowanych przez nie pierwotnie parcel77.

71 E. Janoszek, Od chałupy do willi…
72 M. Topór, Ewidencja ogrodu willowego…
73 Według J. Bogdanowskiego czas jest szczególnie niedocenianą właściwością kompozycji zieleni, które 

niekiedy osiągają dojrzałość dopiero po kilkudziesięciu latach, [cyt:] J. Bogdanowski, Słowo od redaktora 
wznowienia, [w:] G. Ciołek, Ogrody polskie, Warszawa 1978, 7.

74 K. Łakomy, Układy willowo-ogrodowe miast epoki przemysłowej a problematyka zróżnicowania cech 
i wartości, [w:] Wartościowanie w ochronie i konserwacji zabytków, (red.) B. Szmygin, Warszawa–Lublin 2012, 
117.

75 K. Łakomy, Miejskie rezydencje ogrodowe typu villa urbana przełomu XIX/XX wieku w tkance urbanistycznej 
miasta przemysłowego (na przykładzie Katowic), rozprawa doktorska, promotor: prof. dr hab. inż. arch. 
A. Mitkowska, Zakład Sztuki Ogrodowej i Terenów Zielonych, Instytut Architektury Krajobrazu, Politechnika 
Krakowska, Kraków 2007, 179.

76 Cf. A. Mitkowska, Rozważania o wartościowaniu ogrodów zabytkowych dla ich ochrony i konserwacji, [w:] 
Wartościowanie w ochronie i konserwacji zabytków, (red.) B. Szmygin, Warszawa–Lublin 2012, passim.

77 Obecne działania inwestycyjne na terenie Bielska-Białej nie wykazują wyraźnej koncepcji planistycznej 
i krajobrazowej, umożliwiającej wydobycie elementów historycznych, [za:] A. Mitkowska, Beskidzki 
krajobraz kulturowy Bielska-Białej, atrakcja codzienności z uwarunkowań historycznych, [w:] Terra incognita 
w turystyce, (red.) M. Leniartek, Wrocław 2009, 19.
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Zły stan wynika też – a może przede wszystkim – z niewystarczającej wiedzy na ich 
temat, nierozpoznania ich wartości, braku metod waloryzacji, ujmujących złożoność 
badanej substancji, co skutkuje również brakiem adekwatnej ochrony prawnej78. Brak 
też prób regulacji rozwoju urbanistycznego miasta, które przyczyniłyby się do ochrony 
historycznej architektury willowej i otaczających ją kompozycji zieleni79.

Potwierdzeniem konieczności kompleksowego zadbania o układy willowo-ogrodo-
we doby industrializacji na terenach Bielska-Białej są słowa Janusza Bogdanowskiego: 
„Bogate dziedzictwo przeszłości pozwala nam, w oparciu o istniejące formy ustrojo-
we oraz normy prawne, na kontynuację i wzbogacanie tych pięknych tradycji, któ-
rych wspólnym celem jest ostateczny wyraz i rodzimy charakter środowiska, w którym 
żyjemy”80.

78 K. Łakomy, Układy willowo-ogrodowe…, 115.
79 Por. plan regulacyjny Bielska, autor: Max Fabiani, 1899. W planie uwzględnione zostały wszystkie elementy 

miejskiego krajobrazu, w tym kwestie: zieleni miejskiej, placów, uszanowania zabudowy starszych dzielnic, 
rozwiązania praktycznych problemów komunikacyjnych, zieleni otaczającej zabudowę mieszkaniową, [za:] 
E. Janoszek, Architektura przemysłowa Bielska i Białej w latach 1806–1939, Bielsko-Biała 2008, 115-119.

80 J. Bogdanowski, Słowo od redaktora wznowienia…, 7.
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1. INTRODUCTION

The Roman baths and the garden house (Römishe Bäder mit Gärtnerhaus) 
designed by K.F. Schinkel and L. Persius belong to the best-known and characteristic 
structures in the Potsdam palace and park complex. They have also become an 
icon of the architecture of that time and a model for the style called der italienische 
villenstill. Numerous villas, palaces and also public utility buildings received 
the architectural attire of this convention, which also corresponded perfectly with 
the landscape style in horticultural art. It is no wonder that residential houses intended 
for gardeners working on park or garden design and establishment often bore this 
style. Defining their characteristics, importance and value against the conditions 
related to the gardener’s occupation at the time will allow for a better understanding 
of the principles of creating cultural landscapes in the 19th century.

2. SCOPE OF THE STUDY

The thematic scope of this study will include structures called garden houses 
(German das Gärtnerhaus)1 in 19th-century architectural and garden traditions 
in German culture. Detailed considerations will focus on the recognition of the 
phenomenon of the garden culture and the gardener’s occupation, tendencies 
in designing garden houses and the garden house as a characteristic architectural 
type of the Berlin school. The time frame of the phenomenon under analysis includes 
the 19th century and the beginning of the 20th century (until 1914).

So far, although the subject of garden houses has not been researched in depth, 
there are a few general and detailed studies on this topic. These are only mentioned 
in publications devoted to the art of gardening, while publications from that time 
(e.g. providing models), archival iconography and cartography (e.g. for analyses 
of their location in the spatial system of a park and residential complex) are the main 
sources of knowledge about them.

3. AN OUTLINE OF THE HISTORY OF HORTICULTURE AND GARDEN STRUCTURES

Since its beginnings, the gardener’s occupation was based on work mostly 
connected with cultivating and tending gardens. The notion of the artist gardener2 
introduced in the 18th century was already connected with designing new garden 
layouts.

Composed green areas, which are important in the history of the horticultural 
art, are always associated with famous gardeners – creators and designers. Such 
well-known gardeners, who worked for powerful rulers, include André Le Nôtre, 
Jan Chrystian Szuch and Franz Boos. The contractors and implementers are less well 
known, as are those who looked after the maintenance of the composition and 
tended it during use3.

1 The garden house is a multi-function building, which generally consists of a flat for the gardener and his 
assistants, and utility rooms (storage of vegetables, seeds, gardening equipment), [after:] M. Siewniak, 
A. Mitkowska, Tezaurus sztuki ogrodowej, Warszawa 1998, 59.

2 Ibidem, 161-162.
3 E. Jankowski, Dzieje ogrodnictwa w Polsce w zarysie, v. I, Warszawa 1923; E. Jankowski, Dzieje ogrodnictwa 

w Polsce, v. II, Warszawa 1938.
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The scope of gardeners’ work was based on schools of higher education, 
publications on nature, horticulture, botany and, to a larger extent, on study trips and 
practice at botanical gardens, scientific gardens, forest districts as well as private and 
public parks and gardens. As M. Szafrańska writes, horticultural knowledge was passed 
down within master-apprentice, father-son relations, often leading to the formation 
of well-known gardener families and to the creation of local “horticulture schools” 
translating into garden styles4. Together with the development of communication 
and, thus, faster transfer of information (including in the form of specialist publications) 
and the possibility of travelling, broad opportunities in the area of education were 
created.

In Prussia in the 19th century, young gardeners were mostly educated by the Royal 
Horticultural School in Potsdam (Königlichen Gärtnerlehranstalt)5. After graduating 
from this school, students obtained the title of gardener (Gärtner, after two years 
of education), artistic gardener (Kunstgärtner, after three years of education) and 
artist gardener (Gartenkünstler, after four years of education)6. During this period, 
municipal parts were also included among the issues of horticultural art connected 
with private residences. An interest in these areas was often connected with 
the elimination of city fortifications (e.g. Hamburg, Kiel, Wrocław) as well as the 
need for mediating the nuisance related to the development of the industry and 
the growing density of developments. Special committees were established for 
this purpose by city authorities under various names (Walldeputation, Demolitions- 
und Verschönerungskommision, Wallverschönerungskommission7). Thus, gardeners 
could apply for positions connected with municipal green areas (Städtische 
Parkinspektor – city park inspector, Stadt-Gärtner – city gardener, Gärtner-Gehilfe 
– gardener’s assistant), royal areas (Hofgärtner – court gardeners of the prince’s 
gardeners, Königliche Gartenbaudirektor – royal horticultural director) and with 
other representatives of the aristocracy and bourgeoisie (Schloβ Gärtner – palace 
gardener, Obergärtner – chief gardener)8.

The genesis and history of garden house buildings has not been researched in more 
detail yet; however, it can be concluded that the necessity for their establishment 
existed in every era of the history of the European horticultural art. It was connected 
with the necessity of ensuring a flat for the gardener and his assistants, a place for 
storing tools and gardening equipment, and rooms and facilities connected with 
growing plants. These facilities were present both in lay gardens (i.e. castle and 
palace gardens) and sacral gardens (Graefenthal Kloster Gartenhaus, Casa del 
Giardiniere, Vatican).

In the forms of preserved historical facilities, attention is drawn to the modest and 
austere style and small scale (brick walls, gable roofs), which is very different from 
the main building.

In the 19th century, tendencies to build larger buildings could be observed. 
They took the form of a suburban building or a villa and were decorated in a style 

4 M. Szafranska, O problemach periodyzacji historii ogrodów, [in:] Sztuka około 1500, (ed.) T. Hrankowska, 353.
5 E. Jankowski, Dzieje ogrodnictwa w Polsce, v. II, 55.
6 J. Wacker, Überall ist Lenne’s Augenmerk auf Landes-Kultur und Landes Verschönerung gerichted…, [in:] 

Peter Joseph Lenné. Katalog der Zeichnungen, Tübingen–Berlin 1993, 18, [after:] I. Binkowska, Natura i miasto. 
Publiczna zieleń miejska we Wrocławiu od schyłku XVIII do początku XX w., Wrocław 2011, 55.

7 I. Binkowska, Natura i miasto…, 40.
8 Gartengesellen, Gartenknechten and Gartenarbeitern were assistants of higher-ranking gardeners.
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adapted for single-family housing at that time – the renaissance of the Italian neo- 
-Baroque or modernism. A large number of concepts and erected buildings resulted 
from the development of the horticultural art and the creation of numerous parks 
and gardens around urban and suburban residences (villas and palaces) and urban 
green areas.

4. THE GARDEN HOUSE IN THE 19TH CENTURY – DIVERSITY, FUNCTION, LOCATION

Garden houses had various scales – depending on their intended use and 
the gardener’s position and function (from facilities which were modestly called der 
Wohnhaus – i.e. simply a residential house – to der Gartnervilla – gardener’s villas) and 
they often combined residential and auxiliary functions.

In 1902, K. Wiesbach recommended that houses for servants’ families (janitor, 
gardener, gatekeeper, servants taking care of livestock) should consist of a vestibule, 
three rooms, a kitchen with a pantry, and a cellar9. An extension or an accompanying 
building should include a place for cattle, for storing feed or fuel for heating. This author 
also presents an example of a building appropriate for an Obergärtner10. It is definitely 
larger and, apart from a larger number of living rooms and bedrooms (upstairs), it also 
has a study. A veranda or a pergola at the main entrance is a characteristic motif 
which appears in many houses for gardeners.

Garden houses were built at royal districts (Potsdam), larger or smaller gardens 
belonging to the aristocracy (Schloss Boitzenburg), and in suburban and urban 
villas owned by the industrial bourgeoisie of the time (Metzler villa, Frankfurt). Newly 
established public parks were also situated in these areas (e.g. Berlin – Viktoriapark, 
Dublin – St. Stephen’s Green (Ill. 1a), Przemyśl – Castle Park, Wrocław – South Park 
(Ill. 1b)) as well as in educational areas (e.g. Dublin, Glasnevin – National Botanic 
Garden).

They were often situated in gardening areas and were accompanied by auxiliary 
buildings, both those connected with keeping the garden, such as glasshouses, 
greenhouses, and cold frames, as well as general utility buildings – stables, coach 
houses, livestock buildings and others. In private facilities, according to K. Wiesbach, 
the vicinity of the main residential building or the park gate is the best location. 
Together with other facilities, the gardener’s house should also create a picturesque 
grouped complex11. In larger systems (with a more complex utility structure), gardening 
areas with gardener’s houses were established in more remote parts of the garden 
intended for utility purposes.

The term das Gartenhaus can also be seen in German nomenclature, which can 
be translated directly as “garden house”, i.e. a structure belonging to the garden 
architecture and fulfilling the function of a gazebo or a pavilion12.

 9 K. Weisbach, Wohnhäuser, [in:] Handbuch der Architektur, Halb-Band 2, Heft 1, Stuttgart 1902.
10 Example from William Menzies’ publication, Cottages for rural districts, Windsor 1885, 349.
11 K. Wiesbach, Wohnhäuser…, 350.
12 A. Lambert, E. Stahl, Die Garten-Architekrur, [in:] Handbuch der Architektur, Halb-Band 10, Stuttgart 1898,  

99.
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5. GARDEN HOUSES IN THE WORK OF ARCHITECTS FROM THE “BERLIN SCHOOL”

In the 19th century, der itallienische Villenstil became a very popular type 
of residential building in Prussia. This was probably caused by the aesthetic 
preferences of Frederick William IV of Prussia, who was fascinated by the architecture 
of the early Italian Renaissance, especially in Tuscany. Another person that had an 
influence on spreading the Italian villa style was Karl Friedrich Schinkel (1781–1841), 
a painter and stage designer, professor at the Bauakedemie in Berlin, who cooperated 
with the king13. His creativity had a special influence on the next generations 
of architects. The group of creators gathered around him known as the Berlin school, 
referring to his formal solutions, soon developed basic elements of construction typical 
and recognisable in all architectural circles14.

The Römishe Bäder mit Gärtnerhaus (1829–1830), in the Charlottenhof park 
in Potsdam and often simply called the Garden House (Ill. 2a), became an icon 
of the architecture of this trend. Elements typical of the Italian style are also shown 
in the structure in Schinkel’s drawing of 1830 presenting a design for a gardener’s 
house and a glasshouse15. Buildings designed for Prussian gardeners16 by Schinkel’s 
students17 became a popular architectural motif in the Berlin area and, in particular, 
in Potsdam. This city, which had been the residence of the Magdeburg margraves 
since the 12th century and the favourite recreational location for Prussian kings and 
their families, contained a system of parks and gardens surrounding the residences 
of the aristocracy and bourgeoisie18. It also had strong gardening traditions19.

The structures described herein are constructed on various scales (depending on 
the gardener’s rank and, as a result, also the location)20, and are often combined with 
other functions (glasshouse, greenhouse, machine room), but have characteristic 
architectural features deriving from antique and early Renaissance residences. A free 
layout, often strongly fragmented, resulting from the grouping principles applied, plain 
walls with modest details, and a horizontal element in the form of a dominant tower 

13 Schinkel’s interest in the Italian Renaissance resulted from his numerous study trips and also from his 
fascination with the works by A. Palladio, S. Serlio and other Renaissance architects, as well as from antique 
treatises by Vitruvius and Pliny. The convention of the Italian villa suited the landscaping trend in horticultural 
art perfectly.

14 Issues pertaining to the “Berlin school”, which was also called the “Schinkel school”, in German architecture 
were analysed by Eva Börsch-Supan (E. Börsch-Supan, Berliner Baukunst nach Schinkel, 1840–1870, [in:] 
Studien zur Kunst des 19. Jahrhunderts, Bd 25, Munchen 1977) and M. Klinkott, Martin Gropius und die Berliner 
Schule, Berlin 1971, 20, ill. 7.

15 K.F. Schinkel, Entwurf eines Gärtner- Gewäch- und Maschinenhaus, [from:] Ludwig Persius – Architekt des 
König. Baukunst unter Friedrich Wilhelm IV, Potsdam 2003.

16 These included buildings connected with forest areas, zoological gardens, gardens and residences – 
forester’s houses, forester’s lodges, pheasant houses, dairy houses (Molkenhaus), livestock buildings (e.g. for 
llamas – A.D. Schadow, Lamahaus auf der Pfaueninsel, 1831), and farms.

17 Mostly by his student and collaborator L. Persius, and also A. Schadow, J. H. Strak, L. Hesse and F. Hitzig.
18 K. Łakomy, Parki i pałace Poczdamu, [in:] A. Mitkowska, K. Łakomy, K. Hodor, Historia ogrodów europejskiego 

kręgu kulturowego, part II, Kraków 2013, 155-160.
19 In particular, the Royal Horticultural School in Potsdam (Königlichen Gärtnerlehranstalt) established 

in the Sanssouci Park by Joseph Peter Lenné in 1823.
20 These could be small and simple residential houses for lower-ranking gardeners (e.g. L. Hesse, Gärtnerhaus 

am Pfingstberg, before 1855) or extended, fragmented picturesque residences for royal gardeners (court 
gardeners, e.g. the non-existing Villa Sello designed in 1841 by L. Persius for his brother-in-law, Hofgärtner 
Hermann Sello).
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or gable roofs with protruding eaves are distinguishing features of these buildings. 
The detail consisted of simple window frames, arcade motifs, triangular pediments, 
semicircular windows, loggias, terraces and frequently pergolas21.

The popularity of this architectural form is evidenced by examples of projects 
outside the area under discussion, e.g. the Wohnhaus Hofgärtner Fintelmann 
in Schönhausen near Berlin, the Kuntze villa in Dresden22 or the Eichborn villa 
in Wrocław23. The influence of the “Berlin school” can also be seen in less well known 
garden houses in Rudy Wielkie, Świerklaniec, Heneryków (the Cistercian abbey 
complex), or in the architecture of farm structures in Brynek.

6. SUMMARY – CONCLUSIONS

The 19th century, apart from its negative aspects, constituted an important period 
in the development of cities and green areas in cities. Changes in the environment 
resulted in a greater interest in environmental protection and the importance of green 
areas, both as an aesthetic and social element. The development of the horticultural 
art, botanical and natural sciences and landscaping also caused significant changes 
in the methods of educating gardeners – they learned not only by travelling and 
practising with experienced specialists, but also at schools of higher education.

The gardener’s occupation, e.g. urban gardener, became popular and respected, 
which also resulted in changes in the form of residential facilities for this group, and 
the achievements of creators centred around K.F. Schinkel in the area of Potsdam 
and Berlin were particularly important for the establishment of the architectural 
form called the garden house. These structures, just like forester’s lodges, pheasant 
houses and other houses, were intended for workers looking after the vast park and 
forest complexes and could be small residential houses, extended complexes with 
various functions, or typical urban villas. They constituted characteristic forms in the 
Potsdam landscape, complementing the park layouts, both in terms of aesthetics 
and function. The Garden House designed by Schinkel and Persius set a new trend in 
the development of residential architecture called der italienische villenstil.

21  Preserved buildings for gardeners with a residential function located in Potsdam’s palace and garden areas 
include: the Villa Illaire (Hofgärtners Voss house from the 18th century in 1845, modified according to Persius’s 
house), the Hofgärtnerhaus in the Babelsberg house with a gardening area and accompanying buildings 
designed by J.H. Strack for Ch.F. Kindermann, the Maschinen- und Gärtnerhaus mit einem Wasserreservoir 
im Turm, for the Klein-Glienicke park, the Hofgärtner- oder Thiemannhaus of the gardener J.L. Heydert 
at 83 Friedrich-Ebert-Straße, a gardening area with a residential house for the gardeners, a coach house with 
a coachman’s flat, a house for a servant, and a stable, a glasshouse and a boiler house at 8, 9 am Neuen 
Garten, “Villa Eulenburg“ at 10 Am Grünen Gitter, Hofgärtner- und Wachhaus “Nordtorgebäude“ with 
a barn at 3, 4 Am Neuen Palais, a part of the former gardening area at 3 Maulbeerallee with a residential 
house, a stable and a coachhouse, Hofgärtnerhaus Handtmann in Charlottenhof (according to Perius’s 
design 1833–1834) (Ill. 2b).

22 “Allgemeine Bauzeitung”, 1858, Blatt 204, 206, Villa des Verlagbuchhändlers Hrn Kuntze in Dresden, von 
Erhard.

23 “Architektonisches Skizzenbuch”, 1857, H. 29, Blatt 3, Gartenhaus der Villa Eichborn bei Berslau, Erf. 
V. Waesemann. Gez. v. Habelt.
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1. WSTĘP

Łaźnia rzymska i dom ogrodnika (Römishe Bäder mit Gärtnerhaus) projektu 
K.F. Schinkla oraz L. Persiusa stanowi jeden z bardziej znanych i charakterystycznych 
obiektów na obszarze poczdamskich kompleksów pałacowo-parkowych. Stał się 
też ikoną architektury tamtego okresu oraz wzorcem dla stylu zwanego Italienische 
Villenstill. Liczne wille, pałace, a także obiekty użyteczności publicznej otrzymywały 
kostium architektoniczny w tej konwencji, która również doskonale korespondowała 
ze stylem krajobrazowym w sztuce ogrodowej. Nic zatem dziwnego, iż domy miesz-
kalne, przeznaczone dla ogrodników pracujących przy projektowaniu i realizacji par-
ków czy ogrodów, często posiadały też taką stylistykę. Określanie ich charakterystyki, 
znaczenia oraz wartości, na tle ówczesnych uwarunkowań związanych z zawodem 
ogrodnika, pozwoli na lepsze zrozumienie zasad kreowania krajobrazów kulturowych 
XIX wieku.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres tematyczny niniejszego opracowania obejmować będzie obiekty nazywa-
ne domami ogrodnika (niem. Gärtnerhaus)24 w XIX-wiecznych tradycjach architekto-
nicznych i ogrodowych niemieckiego kręgu kulturowego. Szczegółowe rozważania 
skupiać się będą na rozpoznaniu zjawiska kultury ogrodniczej i zawodu ogrodnika, 

24 Dom ogrodnika stanowi wielofunkcyjny budynek, mogący mieścić w sobie mieszkanie dla ogrodnika i jego 
pomocników, biuro, pomieszczenia gospodarcze (przechowywanie warzyw, nasion, sprzętu ogrodniczego), 
[za:] M. Siewniak, A. Mitkowska, Tezaurus sztuki ogrodowej, Warszawa 1998, 59.
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tendencji w projektowaniu domów ogrodnika oraz domu ogrodnika jako charaktery-
stycznego typu architektonicznego tzw. szkoły berlińskiej. Zakres czasowy analizowa-
nego zjawiska obejmuje XIX oraz początek XX wieku (do 1914 r.).

Jak dotąd tematyka dotycząca domów ogrodnika nie została wnikliwie przeba-
dana – brak zarówno opracowań ogólniejszych, jak i szczegółowych. Są one jedynie 
wzmiankowane w publikacjach dotyczących sztuki ogrodowej, natomiast główne 
źródło wiedzy o nich stanowią publikacje z epoki (np. o charakterze wzornikowym), 
archiwalna ikonografia i kartografia (np. dla analiz ich rozlokowania w układzie prze-
strzennym układu rezydencjonalno-parkowego).

3. ZARYS DZIEJÓW OGRODNICTWA I OBIEKTÓW OGRODNICZYCH (DO XIX W.)

Zawód ogrodnika u swego zarania opierał się na pracach związanych przede 
wszystkim z uprawą i pielęgnacją ogrodów. Wprowadzone w XVIII wieku poję-
cie artysta-ogrodnik25 związane było już ze sztuką projektowania nowych układów 
ogrodowych.

Znaczące dla historii sztuki ogrodowej tereny zieleni komponowanej zawsze ko-
jarzone są z postaciami znanych ogrodników – twórców i projektantów. Z bardziej 
znanych, pracujących dla wielkich władców, wymienić można André Le Nôtre’a, 
Jana Chrystiana Szucha czy Franza Boosa. Mniej znani są ich wykonawcy, realiza-
torzy, a także osoby zajmujące się utrzymaniem kompozycji i pielęgnacją na etapie 
użytkowania26.

Zakres kształcenia ogrodników opierał się zarówno na szkołach wyższych, jak i pu-
blikacjach o tematyce przyrodniczej, ogrodniczej, botanicznej, w większej mierze 
zaś podróżach studialnych oraz praktyce w ogrodach botanicznych, ogrodach na-
ukowych, nadleśnictwach, ogrodnictwach oraz prywatnych i publicznych parkach 
oraz ogrodach. Jak pisze M. Szafrańska, wiedza ogrodnicza przekazywana była w re-
lacjach mistrz-uczeń, ojciec-syn, prowadząc często do powstania znanych rodów 
ogrodników, ale także wytwarzania się lokalnych „szkół ogrodnictwa”, przekładają-
cych się na style ogrodowe27. Wraz z rozwojem komunikacji, a co zatem idzie szyb-
szym przekazem informacji (w tym formie publikacji specjalistycznych) oraz możliwo-
ścią podróżowania, stworzone zostały szerokie możliwości w zakresie kształcenia.

W Prusach w XIX wieku młodych adeptów sztuki ogrodniczej kształciła przede wszyst-
kim Królewska Szkoła Ogrodnicza w Poczdamie (Königlichen Gärtnerlehranstalt)28. 
Ukończenie tej uczelni wiązało się z uzyskaniem tytułu ogrodnika (Gärtner, po dwóch 
latach nauki), ogrodnika artystycznego (Kunstgärtner, po trzech latach nauki) i artysty-
-ogrodnika (Gartenkünstler, po czterech latach nauki)29. W okresie tym do zagadnień 
sztuki ogrodowej, związanych w prywatnymi rezydencjami, włączone zostały także 

25 Ibidem, 161-162.
26 E. Jankowski, Dzieje ogrodnictwa w Polsce w zarysie, t. I, Warszawa 1923; E. Jankowski, Dzieje ogrodnictwa 

w Polsce, t. II, Warszawa 1938.
27 M. Szafrańska, O problemach periodyzacji historii ogrodów, [w:] Sztuka około 1500, (red.) T. Hrankowska, 

Gdańsk 1996, 353.
28 E. Jankowski, Dzieje ogrodnictwa w Polsce, t. II, 55.
29 J. Wacker, Überall ist Lenne’s Augenmerk auf Landes-Kultur und Landes Verschönerung gerichted…, [w:] 

Peter Joseph Lenné. Katalog der Zeichnungen, Tübingen–Berlin 1993, 18, [za:] I. Binkowska, Natura i miasto. 
Publiczna zieleń miejska we Wrocławiu od schyłku XVIII do początku XX w., Wrocław 2011, 55.
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parki municypalne. Zainteresowanie tym obszarami wiązało się często z likwidacją 
umocnień obronnych miast (np. Hamburga, Kolonii czy Wrocławia), ale też z potrze-
bą łagodzenia uciążliwych czynników rozwoju przemysłu i zagęszczającej się tkanki 
zabudowy. Zawiązywane były w tym celu przez władze miejskie specjalne komisje, 
noszące różne nazwy (Walldeputation, Demolitions- und Verschönerungskommision, 
Wallverschönerungskommission30). Ogrodnicy mogli zatem ubiegać się o posady 
związane z zielenią miejską (Städtische Parkinspektor – miejski inspektor parkowy, 
Stadt-Gärtner – ogrodnik miejski, Gärtner-Gehilfe – pomocnik ogrodnika), obsza-
rami królewskimi (Hofgärtner – ogrodnik dworski ogrodów książęcych, Königliche 
Gartenbaudirektor – królewski dyrektor ogrodnictwa) oraz u innych przedstawicieli 
ówczesnej arystokracji i burżuazji (Schloβ Gärtner – ogrodnik pałacowy, Obergärtner 
– główny ogrodnik)31.

Geneza i historia budynków o charakterze domów ogrodnika nie została jeszcze 
szerzej przebadana, sądzić jednak można, iż konieczność ich powstania dostrzegana 
była w każdej epoce historii europejskiej sztuki ogrodowej. Wiązało się to z konieczno-
ścią zapewnienia mieszkania dla ogrodnika i jego pomocników, miejsca do przecho-
wywania narzędzi i sprzętu ogrodniczego oraz pomieszczeń i obiektów wiązanych 
z hodowlą roślin. Obiekty te towarzyszyły zarówno ogrodom świeckim (zamkowym 
i pałacowych), jak i sakralnym (Graefenthal Kloster Gartenhaus, Casa del Giardiniere, 
Watykan).

W formach zachowanych historycznych obiektów domów ogrodnika uwagę 
zwraca skromna, surowa stylistyka i niewielka skala (ceglane ściany, dwuspadowe 
dachy), zupełnie odmienna od głównego obiektu rezydencjonalnego.

W XIX wieku widoczne są tendencje do powstawania bardziej rozbudowanych 
obiektów. Posiadały one formę domu podmiejskiego lub willi oraz wystrój w stylistyce 
stosowanej dla ówczesnej architektury jednorodzinnej – renesansu włoskiego, neo-
baroku czy też modernizmu. Znaczna ilość koncepcji oraz powstałych obiektów tego 
typu wynikała z rozwoju sztuki ogrodniczej oraz powstawania licznych parków i ogro-
dów wokół rezydencji miejskich i podmiejskich (willi i pałaców) oraz obszarów miej-
skiej zieleni publicznej.

4. DOM OGRODNIKA W XIX WIEKU – ZRÓŻNICOWANIE, FUNKCJA, LOKALIZACJA

Domy ogrodnika posiadały różnorodną skalę w zależności od przeznaczenia 
obiektów oraz pozycji i funkcji ogrodnika (od obiektów nazywanych skromnie der 
Wohnhaus – czyli po prostu dom mieszkalny, po der Gartnervilla – willa ogrodnika) 
i często łączyły w sobie oprócz części mieszkalnych także i pomocnicze.

W 1902 roku K. Wiesbach zaleca, aby domy dla rodziny służby (dozorcy, ogrodni-
ka, portiera, służby doglądającej inwentarza) składały się z przedsionka wejściowe-
go, trzech pokoi mieszkalnych, kuchni ze spiżarnią i piwnicy32. W przybudówce lub 
budynku towarzyszącym powinny zaś znajdować się pomieszczenia dla bydła, a tak-
że do składowania zapasów paszy lub opału. Autor ten podaje też przykład obiektu 
właściwego dla Obergärtnera33. Jest on zdecydowanie rozleglejszy, oprócz większej 

30 I. Binkowska, Natura i miasto…, 40.
31 Pomocników dla wyższej rangi ogrodników stanowili Gartengesellen, Gartenknechten i Gartenarbeitern.
32 K. Weissbach, Wohnhäuser, [w:] Handbuch der Architektur, Halb-Band 2, Heft 1, Stuttgart 1902.
33 Przykład z publikacji W. Menziesa Cottages for rural districts, Windsor 1885, 349.
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liczby pokoi mieszalnych i sypialnych (na piętrze), posiada także pokój do pracy. 
Charakterystycznym motywem, pojawiającym się w wielu obiektach dla ogrodników, 
jest weranda lub pergola, które akcentują główne wejście.

Domy ogrodnika powstawały zarówno na obszarach rejencji królewskich 
(Poczdam), mniejszych lub większych ogrodówh arystokracji (Schloss Boitzenburg), jak 
i przy willach miejskich i podmiejskich ówczesnej burżuazji przemysłowej (willa Metzler, 
Frankfurt). Powstawanie parków publicznych powodowało potrzebę ich lokalizacji 
również na tych obszarach (np. Berlin – Viktoriapark, Dublin – St. Stephen’s Green: 
il. 1a; Przemyśl – Park Zamkowy, Wrocław – Park Południowy: il. 1b), a także na tere-
nach o charterze dydaktycznym (np. Dublin, Glasnevin – National Botanic Garden).

Często znajdowały się na terenach ogrodnictw i towarzyszyły im zabudowania 
pomocnicze, zarówno te związane utrzymaniem ogrodu, takie jak szklarnie, cieplar-
nie i inspekty, jak i z funkcjonowaniem ogólnym – stajnie, wozownie, budynki inwen-
tarskie i inne. W układach prywatnych według K. Wiesbacha najlepszą lokalizacją 
jest sąsiedztwo głównej budowli mieszkalnej lub też bramy parkowej. Razem z innymi 
obiektami dom ogrodnika powinien tworzyć także zgrupowany malowniczy zespół34. 
W rozleglejszych układach (a zatem i mocniej rozbudowanej strukturze użytkowej) 
ogrodnictwa wraz z domami ogrodników zakładano jednak w dalszych, typowo użyt-
kowych strefach ogrodu.

Zauważyć można także w nazewnictwie niemieckim określenie Gartenhaus, 
co bezpośrednio tłumaczyć można jako domek ogrodowy, czyli obiekt małej archi-
tektury ogrodowej, pełniący np. funkcję altany czy pawilonu ogrodowego35.

5. DOM OGRODNIKA W TWÓRCZOŚCI ARCHITEKTÓW TZW. SZKOŁY BERLIŃSKIEJ

W XIX wieku Itallienische Villenstil stał się niezwykle popularnym typem budownic-
twa rezydencjonalnego w państwie pruskim. Przyczyną tego zjawiska były zapewne 
estetyczne upodobania Fryderyka Wilhelma IV, który zafascynowany był architek-
turą wczesnego renesansu włoskiego, zwłaszcza toskańskiego. Drugą postacią, któ-
ra wpłynęła na rozprzestrzenianie się włoskiego stylu willowego, był współpracują-
cy z władcą architekt, malarz i scenograf, profesor berlińskiej Bauakademie – Karl 
Friedrich Schinkel (1781–1841)36. Jego twórczość wywarła szczególny wpływ na dalsze 
pokolenia architektów. Skupiona wokół niego grupa twórców – tzw. szkoła berlińska, 
nawiązująca do jego rozwiązań formalnych – wkrótce wypracowała podstawowe 
elementy budownictwa, charakterystycznego i rozpoznawalnego we wszystkich śro-
dowiskach architektonicznych37.

Ikoną architektury omawianego nurtu stał się obiekt Römishe Bäder mit 
Gärtnerhaus (1829–1830) w parku Charlottenhof w Poczdamie, nazywany często po 

34 K. Wiessbach, Wohnhäuser…, 350.
35 A. Lambert, E. Stahl, Die Garten-Architekrur, [w:] Handbuch der Architektur, Halb-Band 10, Stuttgart 1898, 99.
36 Zainteresowanie Schinkla renesansem włoskim wynikało z jego licznych podróży studialnych, a także 

zafascynowania twórczością A. Palladia, S. Serlio i innych architektów odrodzenia, a także traktatami 
antycznymi Witruwiusza i Pliniusza. Konwencja willi włoskiej znakomicie wpisywała się również w modny 
wówczas w sztuce ogrodowej nurt krajobrazowy.

37 Problematykę dotyczącą „szkoły berlińskiej”, nazywanej także „szkołą Schinklowską” w architekturze 
niemieckiej, przeanalizowała E. Börsch-Supan (Berliner Baukunst nach Schinkel, 1840-1870, [w:] Studien zur 
Kunst des 19. Jahrhunderts, Bd 25, Munchen 1977) oraz M. Klinkott (Martin Gropius und die Berliner Schule, 
Berlin 1971, 20, il. 7).
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prostu Domem Ogrodnika (Il. 2a). Typowe dla włoskiego stylu elementy prezentuje 
także obiekt z rysunku Schinkla z 1830 roku, przedstawiający projekt domu ogrodnika 
i szklarni38. Budynki, projektowane dla pruskich ogrodników39 przez uczniów Schinkla40, 
stały się popularnym motywem architektonicznym okolic Berlina, a przede wszystkim 
Poczdamu. Miasto to, stanowiące od XII wieku siedzibę rodową margrabiów magde-
burskich, a od XVIII wieku będące ulubionym miejscem wypoczynku królów pruskich 
i ich rodzin, przeplatał system parków i ogrodów, towarzyszących rezydencjom ary-
stokracji i burżuazji miejskiej41. Posiadało też silne tradycje ogrodnicze42.

Stanowiące tematykę niniejszych rozważań obiekty budowano w różnej skali 
(w zależności od rangi ogrodnika, a przez to także lokalizacji)43, często połączone 
z innymi funkcjami (szklarnią, cieplarnią, maszynownią). Wszystkie posiadały jednak 
charakterystyczne cechy architektoniczne, wywodzące się z rezydencji antycznych 
i wczesnorenesansowych. Swobodny rzut, często mocno rozczłonkowany, wynikają-
cy z zasad grupowania, gładkie ściany o skromnym detalu, element horyzontalny 
w postaci dominującej wieży oraz dwuspadowe dachy z wysuniętymi okapami – to 
właśnie stanowiło wyróżnik tych budynków. Detal obejmowały proste opaski okien-
ne, motywy arkady, trójkątne naczółki, półkoliście zamknięte otwory okienne, loggie, 
tarasy oraz bardzo chętnie stosowane pergole44.

O popularności tej formy architektonicznej świadczą przykłady realizacji spo-
za omawianego obszaru, np. Wohnhaus Hofgärtner Fintelmann z podberlińskiego 
Schönhausen, willi Kuntze w Dreźnie45 czy willi Eichborn we Wrocławiu46. Wpływy 
„szkoły berlińskiej” widoczne są także w mniej znanych obiektach domów ogrodni-
ka w Rudach Wielkich, Świerklańcu, Henrykowie (zespół opactwa cystersów) czy też 
w architekturze obiektów gospodarczych w Brynku.

38 K.F. Schinkel, Entwurf eines Gärtner- Gewäch- und Maschinenhaus, [z:] Ludwig Persius – Architekt des König. 
Baukunst unter Friedrich Wilhelm IV, Potsdam 2003.

39 Były to także budynki związane z funkcjonowaniem obszarów leśnych, zwierzyńców, ogrodów i rezydencji 
mieszkalnych – domów leśniczych, leśniczówek, bażanciarni, mleczarni (Molkenhaus), obiektów 
inwentarskich (np. dla lam – A.D. Schadow, Lamahaus auf der Pfaueninsel, 1831), folwarków.

40 Przede wszystkim jego ucznia i współpracownika L. Persiusa, a także A. Schadowa, J.H. Straka, L. Hesse czy 
F. Hitziga.

41 K. Łakomy, Parki i pałace Poczdamu, [w:] A. Mitkowska, K. Łakomy, K. Hodor, Historia ogrodów europejskiego 
kręgu kulturowego, cz. II, Kraków 2013, 155-160.

42 Przede wszystkim założona w Parku Sanssouci w 1823 r. przez Josepha Petera Lenné Królewska Szkoła 
Ogrodnicza w Poczdamie (Königlichen Gärtnerlehranstalt).

43 Mogły występować jako niewielkie proste obiekty mieszkalne dla niższej rangi ogrodników (np. L. Hesse, 
Gärtnerhaus am Pfingstberg, przed 1855) lub rozbudowane, rozczłonkowane, malownicze rezydencje dla 
ogrodników królewskich (dworskich, np. nieistniejąca Villa Sello, zaprojektowana w 1841 r. przez L. Persiusa 
dla jego szwagra Hofgärtnera Hermanna Sello).

44 Z zachowanych obiektów z funkcją mieszkalną dla ogrodnika, zlokalizowanych na terenie zespołów 
pałacowo-ogrodowych Poczdamu, wymienić można: Villa Illaire (dom Hofgärtners Voss z XVIII w., w 1845 r. 
przebudowany wg planów Persiusa); Hofgärtnerhaus w parku Babelsberg z ogrodnictwem i budynkami 
towarzyszącymi, zaprojektowany przez J.H. Stracka dla Ch.F. Kindermanna; Maschinen- und Gärtnerhaus 
mit einem Wasserreservoir im Turm dla pałacu i założenia parkowego Klein-Glienicke; Hofgärtner- 
oder Thiemannhaus ogrodnika J.L. Heyderta przy Friedrich-Ebert-Straße 83; ogrodnictwo z budynkami 
domu mieszkalnego dla ogrodnika, wozowni z mieszkaniem woźnicy, domu dla służby i stajni, szklarni 
i kotłowni przy am Neuen Garten 8; Villa Eulenburg przy Am Grünen Gitter 10; Hofgärtner- und Wachhaus 
„Nordtorgebäude“ z oborą przy Am Neuen Palais 3; część dawnego ogrodnictwa przy Maulbeerallee 
3 z domem mieszkalnym, stajnią i wozownią; Hofgärtnerhaus Handtmann w Charlottenhof (wg projektu 
Persiusa, 1833-1834).

45 Allgemeine Bauzeitung, 1858, Blatt 204, 206, Villa des Verlagbuchhändlers Hrn Kuntze in Dresden.
46 Architektonisches Skizzenbuch, 1857, H. 29, Blatt 3, Gartenhaus der Villa Eichborn bei Berslau.
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6. POSUMOWANIE

Wiek XIX, wraz ze swoimi negatywnymi aspektami, stanowił ważny okres dla rozwo-
ju miast i zielni miejskiej. Przemiany środowiska życia człowieka spowodowały szersze 
zainteresowanie ochroną przyrody i znaczeniem trenów zieleni, zarówno jako ele-
mentu estetycznego, jak i potrzebnego społecznie. Rozwój sztuki ogrodniczej, nauk 
botanicznych, przyrodniczych, architektury krajobrazu spowodował też istotne zmia-
ny w sposobie kształcenia ogników – wykształcenie zapewniały im nie tylko podróże 
i praktyki u doświadczonych specjalistów, ale także szkoły wyższe.

Zawód ogrodnika, np. miejskiego, stał się popularny i poważany, co niosło też zmia-
ny w formie obiektów mieszkalnych dla tej grupy zawodowej. Dokonania twórców 
skupionych wokół K.F. Schinkla, projektowanych w okolicach Poczdamu i Belina, mia-
ło szczególne znacznie w wykształceniu się formy architektonicznej zwanej domem 
ogrodnika. Obiekty te, jak też leśniczówki, bażanciarnie i inne – przeznaczone dla 
pracowników zajmujących się rozległymi terenami parkowo-leśnymi, stanowić mogły 
niewielkie domy mieszkalne, rozbudowane kompleksy o zróżnicowanych funkcjach 
czy też typowe wille miejskie. W krajobrazie poczdamskim były charakterystycznymi 
formami, dopełniającymi układy parkowe zarówno estetycznie, jak i funkcjonalnie. 
Dla rozwoju architektury rezydencjonalnej, zwłaszcza willowej, dom ogrodnika, zapro-
jektowany przez Schinkla i Persiusa, stał się wyznacznikiem nowej tendencji nazwanej 
Italienische Villenstil.
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1. INTRODUCTION

The gardener’s house appears in garden art as an object of typical utility, usually 
in the form of the landscaping. Despite the fact that this form seems to be widely 
known, it is only slightly studied, characterized and assessed. This may result from 
their state of preservation – the fact that they are utility buildings equates to lower 
composition values  , which were transformed or destroyed, and those maintained 
have often changed form and function, making identification of them impossible. 
Also, archival documentation is very modest, because these were not high-ranking 
building, often no special attention was paid to their form, and they were built by 
local builders. In spite of this, is possible to ascertain that they were an important 
element of the aesthetic and utilitarian aspects of the garden and park. Without 
the knowledge and work of the gardener and their assistants, composed areas could 
lose attraction, form and style.

2. THE RANGE OF THE TOPIC IN TERRITORY AND TIME

The issue concerns buildings known as the gardener’s house (German: das 
Gärtnerhaus), located in composed green areas, in particular residential parks, 
in part of the present Province of Silesia and Opole. According to the Tezaurus sztuki 
ogrodowej, the gardener’s house was a multi-purpose building that was a home for 
the gardener and his assistants, an office, and a utility room (for storing vegetables, 
seeds, and gardening equipment)1.

The territorial range refers to the former Opole Regency (German: Regierungsbezirk 
Oppeln) commonly known as Oberschlesien. It was a Prussian and German 
administrative unit in the years 1815-1945, created by the new division of Prussia. 
Originally it was composed of sixteen counties (opolski, pszczyński, oleski, lubliniecki, 
strzelecki, bytomski, gliwicki, kluczborski, kozielski, raciborski, prudnicki, głubczycki, 
niemodliński, grodkowski and nyski). In 1873, due to the high rate of industrial 
development, the number of counties was expanded by dividing district of Bytom 
into the bytomski, katowicki, tarnogórski and zabrski2 counties. These areas were 
characterized by high diversity and cultural, social, and ethnic variety.

The time span for this issue includes the 19th and beginning of the 20th century 
(1914).

The subject matter – gardener’s house – has as yet been poorly identified. 
In the literature, there are just a few studies of this type of small garden architecture, 
in the main there are publications about the palace and park complexes which host 
these buildings.

3. THE COMPOSED GREENERY OF THE FORMER REJENCJA OPOLSKA

Characteristic for area of the former rejencja opolska is the occurrence of a large 
number of palace and park complexes, often with accompanying farms3. These 

1 M. Siewniak, A. Mitkowska, Tezaurus sztuki ogrodowej, Warszawa 1998, 59.
2 I. Kozina, Pałace i zamki na pruskim Górnym Śląsku w latach 1850-1914, Katowice 2001, 9-19.
3 Occurrence of a large number of residential assumptions can be stated based on the analysis 

of the German topographic maps in scale 1:25 000 (Meßtischblätter) from the years 1880 to 1956, and their 
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are an important element of the landscape of the region, giving the spirit of the 
gardening art and the construction the age. They were also related to the history of 
many Silesian families. The better preserved include: Moszna, Niewodniki, Prószków, 
Pszczyna, and Rogów Opolski. Unfortunately, many very valuable complexes have 
been destroyed or devastated, and in the absence of regulated ownership relations 
and the lack of conservation care they are falling into ruin (e.g. Kopice, Dobra).

Among the residential complexes of the 19th century located in suburban and 
rural areas, parks with landscape compositions characteristic for the age dominate. 
In the whole complex a palace, manor house or castle dominated, and was 
located in an exposed place usually on a hill, where the whole area could be seen. 
The architectural form reflected the artistic taste and wealth of the owner. In the 
beginning, the buildings were surrounded by a small vegetable and ornamental 
garden that later transformed into a decorative park, whose main function, beyond 
aesthetic and recreational factors, was shielding residences from the winds and 
isolation from rural buildings4. Analyzing Meßtischblätter maps, it may be observed that 
the contemporary tendency was the foundation of small or medium-sized gardens 
with an area of   about 1-5 ha. The garden arrangements had a natural character, 
based on terrain, plants and water, which constituted an important compositional 
factor. The utility area, which is geometric in style (orchard, vegetable garden), tends 
to be sheltered from the main garden by a row of trees, hedges or scrub. Paths ran 
in free course, very often joining at an acute angle and directing the eyes of passers-
by towards picturesque views.

In the 19th century the fashion spread of diversity of planting, which created a rich 
collection of trees and shrubs, and greenhouses, orangeries and the Palm Houses 
were created which kept the plants in winter (e.g. Kopice, Lenarcice, Moszna). In the 
summer the plants, kept in pots, were placed in front of the residence.

With many palace–park complexes farm buildings were built (e.g. Komorzno, 
Wysoka, and Szymonków) arranged around a rectangular farmyard. The location 
of each building was dictated by practical considerations and the function they 
served5.

In this period many public green areas, including city parks and gardens 
(e.g. Bytom, Gliwice, and Królewska Huta) were also created. They were destined 
created for walks and leisure, and also sport and education. They were generally 
by a main road, often using existing watercourses. They constituted a picturesque 
landscape or landscapes with geometrical elements with freely delineated paths, 
but were definitely more modest than residential gardens. They had rich functional 
equipment, both in the typical landscaping elements (benches, gazebos, bridges) 
and others (in zones with special purposes) – children’s playgrounds, sports fields, 
bowling alleys, concert arenas, open galleries, and small zoological or beer gardens6.

high rank underline the outstanding publications, eg. R. Weber, Schlesische Schloesser, vol. 1, Dresden–Breslau 
1901; vol. 2, Dresden–Breslau 1910; vol. 3, Dresden–Breslau 1913, or A. Duncker, Die ländlichen Wohnsitze, 
Schlösser und Residenzen der ritterschaftlichen Grundbesitzer in der preußischen Monarchie…, vol. 1-16, Berlin 
1857–1883.

4 E. Molak, I. Racławicki, Zapomniane zabytki. Dwory i pałace wiejskie południowej Polski. Śląsk Opolski, Vol. 1, 
Opole 2008, 17-19.

5 Ibidem, 17-21.
6 K. Rozmarynowska, Ogrody odchodzące…? Z dziejów Gdanskiej zieleni publicznej 1708-1945, Gdańsk 2011; 

A. Zachariasz, Zieleń jako czynnik miastotwórczy ze szczególnym uwzględnieniem roli parków publicznych, 
Kraków 2006; K. Łakomy, Zieleń XIX-wiecznych górnośląskich miast i ośrodków przemysłowych – zarys 
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4. THE GARDENER’S HOUSE – THE RESOURCE AND STATE OF PRESERVATION

Given the diverse histories of Prussia’s Upper Silesia and the lack of complete 
archival documentation, determination of the exact number of gardener’s houses is 
very difficult. In addition, these buildings have changed names and functions since. 
In view of these aspects, about a dozen buildings of this type from the 19th and early 
20th centuries have been identified. Most of these were in palace parks, but there are 
also buildings located by a cemetery (Bytom), an urban park (Gliwice), monastery 
gardens (Rydultowy) and at worker’s housing estates (Katowice-Giszowiec). In many 
cases, their immediate surroundings were gardens with greenhouses, couches 
and other auxiliary buildings.

In terms of volume these buildings were small, referring in style to the residence 
or the surrounding farm buildings. Mainly Neo-Styles prevailed here – Neo-Gothic, 
Neo-Renaissance, and Neo-Baroque, in some cases with elements of cottage. 
In addition, there were also examples of late classicism. Most were built   of brick, 
located on a rectangular plan, with one or two storeys, and some had a characteristic 
tower in one of corners. These houses had a principal function as homes, but also 
in many cases storage (stored seeds, fruit, vegetables). In Siemianowice Śląskie, 
where the building reminds a small castle, in addition to the gardener there also lived 
a forester.

A different form was the house of the administrator of garden. In the rejencja 
opolska such buildings were known in Kopice and Gliwice. This building was 
larger, two- or three-storey, which in addition to the administrator also housed 
the gardeners and their assistants. They were located near other administrative 
buildings, greenhouses, and pavilions, with vines and exotic plants.

Buildings in Kopice, Szymonków, Lenartowice, Siemianowice Śląskie 
(Michałokowice district), Gliwice, Bytom, Świerklaniec, Rydułtowy and Pszczyna have 
survived to the present in good condition. These buildings now have a new function 

problematyki, Architektura Krajobrazu. Studia i prezentacje, 4/2011, Wrocław 2011, 52-58.

Ill. 1. Palace’s park in: a) Pszczyna (photo by A. Steuer-Jurek 2014); b) Rogów Opolski (photo by A. Steuer- 
-Jurek 2010); Moszna (photo by A. Steuer-Jurek 2013)

Il. 1. Park pałacowy w: a) Pszczynie (fot. A. Steuer-Jurek 2014); b) Rogowie Opolskim (fot. A. Steuer-Jurek 
2010); c) Mosznej (fot. A. Steuer-Jurek 2013)
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while maintaining their authentic form. In Kędzierzyn-Koźle, Sławięcice and Trawniki, 
we can find the remains of the former gardeners’ houses in the form of ruins whose 
condition has continued to deteriorate. Buildings in Opole, Katowice–Giszowiec, 
Pokój, Koszęcin, and Narok have not survived to the present time. All that remains 
of them are archive photos, old postcards and partial construction documentation. 
On the former Prussian plans of these areas there are visible outlines of gardening 
located at the park, not preserved to the present.

5. CHARACTERISTIC OF THE CHOSEN BUILDINGS

The house of the garden administrator in Kopice was built in 1872 as one of a whole 
complex of buildings belonging to the palace and park of the von Schaffgotsch 
family. In addition to the administrator, gardeners and their assistants who maintained 
the local park and garden also lived here7. The building exists to the present time, 
located in Kopice at No. 27, between other administrative farm buildings on 
the east side of the palace. It is a Neo-Gothic building, two-storey, made of brick, 
with a characteristic corner tower and overhanging bay windows. In addition, there 
are Neo-Romanesque elements in the form of arcade friezes and windows with 
a small column in the middle, as well as Neo-Renaissance elements.

Also noteworthy is a second building located within the complex, on the eastern 
edge of the park – the gardener’s house. Built in Neo-Gothic style with elements 
of cottage, it had a distinctive half-timbered facade and a tower at one of the 
corners, topped by a sharp spike. The whole was located far from the main residence.

In Szymonków, on a small hill above the pond, at short distance to the north from 
the no longer extant palace, is a gardener’s house which is a remnant of the residence 
and farm complex. In 1858, at the initiative of Rudolf von Lüttwitz, the architect 
Friedrich Hitzig designed the palace and farm complex8. He built a brick building 
in the Neo-Gothic style. The building where the gardener lived is has a rectangular 
plan, two storeys, and is covered with a gable roof. On the front elevation is a risalit 
with a balcony loggia topped with sharp arc.

In Kędzierzyn-Koźle Sławięcice at Sadowa Street the remains of the former house 
of the manor’s gardener Rosenkranz can be found. Now it is in ruins and is continuing 
to deteriorate. It was founded in 1830 as part of the palace and park complex 
of the von Hohenlohe-Ingelfingen family. It is a two-storey building in the style of late 
classicism, which was located at the garden on a rectangular plan, had five divisions 
of the front elevation with flat pilasters, and with an accentuated central part topped 
by a low triangular gable. The front door was decorated with classical elements. 
The whole was covered by a gable browband roof9. The building with garden was 
located at a considerable distance towards the northwest of the main palace.

In the present province of Silesia, just a few gardener’s homes have also been 
preserved.

In the former park of Guido von Donnersmarck’s palace in Świerklaniec, the area 
of the former garden has been preserved including the gardener’s house (Ill. 2a). 

7 E. Molak, I. Racławicki, Zapomniane zabytki…, 183-193.
8 Ibidem, 326-332.
9 Katalog zabytków sztuki w Polsce, Vol. VII: Województwo Opolskie, Fasc. 5: Powiat Kozielski, (ed.) 

T. Chrzanowski, M. Kornecki, Warszawa 1965, 59.
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This arrangement was surrounded by a wall, had a square plan with four utility 
“garden quarters”, and symmetrically located outbuildings (including greenhouses). 
At the close of the main axis, on the raised terrace, the house, with a simple 
symmetrical shape and a two-storey central section was located. It had a brick 
facade, a gable roof with projecting eaves, a simple band around the windows (on 
the ground floor of stone, brick on the first floor) and rusticated stone on the corners.

The house of the forester and gardener at the residence and park complex 
of Rheinbaben in Siemianowice Śląskie Michałkowice No. 9 (Ill. 2b) had a very 
different form. Together with other outbuildings, it was accompanied by an extensive 
garden area located in the southern part of the park most distant from the palace. 
Its creator was the architect Louis Dame from Katowice and the date of creation is 
1906. Unlike the vertical form of the Neo-Gothic palace, the building of gardener’s 
home obtained form of a mediaeval castle. It has a compact, three-storey block 
(with a basement) with characteristic elements – a circular corner tower, crowning 
the whole with crenelage and ogival windows. The brick facades are devoid 
of additional detail.

The last example is the building of the municipal garden inspector (Städtlische 
Garteninspektion) in Gliwice. Situated in the northern part of the city park (Stadt Park), 
it was a picturesque object in the Landhaus style inspired by the examples of Berlin 
(Ill. 2c). It was created circa 1900, hence the typical Silesian features of the age – 
small scale, irregular projection, asymmetrical facades with characteristic elements 
of decorated wood – half-timbered elements at the level of the attic, decorated 
top and front porch, and high roofs with ceramic tiles and tower accommodating 
a staircase This building wasn’t separated from the park, and postcards preserved 
from the beginning of the century show it in the neighbourhood of the greenhouse, 

surrounded by a large collection of plants, overgrown with climbers, which highlighted 
its “garden” character even more.

Ill. 2. Gardener’s house in: a) Siemianowice Śląskie (photo by K. Łakomy 2013); b) Świerklaniec (photo by 
K. Łakomy 2014); c) Gliwice (photo by A. Steuer-Jurek 2014)

Il. 2. Dom ogrodnika w: a) Siemianowicach Śląskich (fot. K. Łakomy 2013); b) Świerklańcu (fot. K. Łakomy 
2014); c) Gliwicach (fot. A. Steuer-Jurek 2014)
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6. RISK ASSESSMENT, POSSIBILITIES OF ADAPTATION

Despite the high historical and cultural value of these objects, only one of them 
has been entered in the Register of Historical Monuments; most are located in areas 
of conservation officer protection. The consequence of this is the slow deterioration 
of the buildings or their transformation by redesigning their style, as happened 
in Lenartowice. It is important that after the war many palace and farm complexes 
in which there were gardener’s houses took over new, inadequate functions, which 
worsened their condition. What happened to them later, when passed to private 
owners, was no better – they were not preserved and without care forever lost 
their former appearance. In many cases, there is very little or no information about 
the buildings, making it impossible to locate, restore or reconstruct them.

The main function of the gardener’s house was as a home for the custodian 
of the garden. Currently there are many possibilities of adapting these buildings 
to completely new functions. Such transformations can be seen in the example 
of Pszczyna, where originally it was built as a House by the Gate where the guards 
lived, that now doubles as a municipal bath. Later a prince’s gardener lived in it 
and until the 1980s it was associated with this function – that was a resident of Urban 
Greenery. Then, for a period of 20 years the Pszczyna Municipal Police was here, 
together with city surveillance. Today, it is used by the “Pro Memoria” Association 
of the Battle of Pszczyna in 1939. In Gliwice, the existing Gardener’s House was 
connected to the modernized complex of the Municipal Palm House. Many others 
passed to private owners and continue to serve residential functions in the form 
of one or multi-family buildings where such adaptation is a continuation of the original 
function.

7. SUMMARY (CONCLUSIONS)

In 19th-century arrangements of composed greenery, gardeners always performed 
an important function. Hence there was a need to create housing facilities for this type 
of service, which outside the accommodation function also served as warehouses 
and offices. Next to these buildings there were often geometrical gardens, as well 
as ancillary buildings associated with the maintenance of the garden and general 
functions.

The very various history of the former rejencja opolska has damaged multiple 
buildings, with the loss or destruction of archival documents that concerned them. 
This is very important now, because it makes it more difficult to correctly identify and 
inventorise the buildings.

Gardener’s houses, despite the high utilitarian, compositional, and cultural 
rank they had in the 19th century, have not yet been properly classified. Because 
of the small number and maintenance of them, detailed inventory work is necessary 
to supplement existing knowledge and providing the possibility to reconstruct their 
form in the future. For the maintenance of cultural continuity and the tradition 
associated with the function of gardener, it would be appropriate to preserve the old 
names of the buildings, and in some cases return to them the role they played 
in the parks.
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1. WSTĘP

Dom ogrodnika występuje w sztuce ogrodowej jako obiekt o charakterze typowo 
użytkowym, zazwyczaj w formie tzw. małej architektury. Mimo iż forma ta wydaje się 
być powszechnie znana, jest jednak słabo przebadana, scharakteryzowana i zwa-
loryzowana. Wynikać to może z ich stanu zachowania – są to obiekty w układach 
gospodarczych o niższych walorach kompozycyjnych, które mogły zostać przekształ-
cane lub zburzone, a te zachowane obecnie posiadają często zmienioną formę 
i funkcję, uniemożliwiającą ich identyfikację. Także dokumentacja archiwalna jest 
bardzo skromna, ponieważ nie były obiektami wysokiej rangi, często nie przywiązywa-
no specjalnej wagi do ich formy, zlecając ich budowę lokalnym majstrom. Mimo to 
można stwierdzić, iż były istotnym elementem estetyczno-użytkowym ogrodu i parku. 
Bez wiedzy, pomysłowości i pracy ogrodników oraz ich pomocników rozległe tereny 
zieleni komponowanej straciłyby swój urok, formę i styl.

2. ZAKRES MERYTORYCZNY, TERYTORIALNY, CZASOWY

Problematyka opracowania dotyczy obiektów zwanych domami ogrodnika 
(niem. Gärtnerhaus), znajdujących się na terenach zieleni komponowanej, zwłaszcza 
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parków rezydencjonalnych, na części obszarów obecnego województwa śląskiego 
i opolskiego. Według Tezaurusa sztuki ogrodowej dom ogrodnika stanowił wielofunk-
cyjny budynek, mogący mieścić w sobie mieszkanie dla ogrodnika i jego pomocni-
ków, biuro, pomieszczenia gospodarcze (przechowywanie warzyw, nasion, sprzętu 
ogrodniczego)10.

Zakres terytorialny dotyczy dawnej rejencji opolskiej (niem. Regierungsbezirk 
Oppeln), zwyczajowo nazywanej Oberschlesien. Stanowiła ona pruską i niemiecką 
jednostkę administracyjną, funkcjonującą w latach 1815-1945, powstałą w wyniku 
nowego podziału Prus. Pierwotnie składała się ona z szesnastu powiatów (opolski, 
pszczyński, oleski, lubliniecki, strzelecki, bytomski, gliwicki, kluczborski, kozielski, raci-
borski, prudnicki, głubczycki, niemodliński, grodkowski oraz nyski). W 1873 roku, ze 
względu na wysokie tempo rozwoju przemysłu, liczbę powiatów powiększono, dzieląc 
okręg bytomski na bytomski, katowicki, tarnogórski i zabrski11. Tereny te cechuje duże 
zróżnicowanie oraz bogactwo kulturowe, społeczne i etniczne.

Zakres czasowy analizowanego zjawiska obejmuje XIX oraz początek XX wieku 
(do 1914 r.).

Tematyka dotycząca domów ogrodnika została jak dotąd słabo rozpoznana. W li-
teraturze znajduje się niewiele opracowań dotyczących tego typu małej architektury 
ogrodowej i w głównej mierzą są to publikacje o założeniach pałacowo-parkowych, 
na terenie których znajdują się omawiane obiekty.

3. UKŁADY ZIELENI KOMPONOWANEJ DAWNEJ REJENCJI OPOLSKIEJ

Charakterystyczną cechą terenów dawnej rejencji opolskiej jest występowanie 
dużej liczby zespołów pałacowo-parkowych, często z towarzyszącymi im folwarka-
mi12. Są one ważnym elementem krajobrazu regionu, stanowiącym świadectwo sztuki 
ogrodowej oraz myśli budowlanej, jednocześnie powiązanymi z historią wielu śląskich 
rodów. Do lepiej zachowanych należą np. Moszna, Niewodniki, Prószków, Pszczyna 
i Rogów Opolski. Niestety, wiele z bardzo cennych zespołów uległo zniszczeniu lub de-
wastacji wobec braku unormowanych stosunków własnościowych oraz braku opieki 
konserwatorskiej (np. Kopice czy Dobra).

Spośród wszystkich założeń rezydencjonalnych przeważają tutaj układy parkowe 
na terenach podmiejskich i wiejskich, pochodzące z XIX wieku, o charakterystycz-
nej dla epoki kompozycji krajobrazowej. W całym zespole dominował pałac, dwór 
lub zamek, który był sytuowany w miejscu eksponowanym, z reguły na wzniesieniu, 
skąd widoczna była cała okolica. Forma architektoniczna odzwierciedlała upodo-
bania artystyczne i zamożność właściciela. Początkowo w otoczeniu budowli znajdo-
wały się niewielkie ogrody warzywno-ozdobne, w późniejszym czasie przekształcone 
w ozdobne założenia parkowe, których główną funkcją – poza czynnikiem estetycz-
no-rekreacyjnym – było osłonięcie rezydencji od wiatrów oraz odizolowanie jej od 

10 M. Siewniak, A. Mitkowska, Tezaurus sztuki ogrodowej, Warszawa 1998, 59.
11 I. Kozina, Pałace i zamki na pruskim Górnym Śląsku w latach 1850-1914, Katowice 2001, 9-19.
12 Występowanie dużej liczby założeń rezydencjonalnych stwierdzić można na podstawie analizy niemieckich 

map topograficznych w skali 1:25 000 (Meßtischblätter) z lat 1880-1956, zaś ich wysoką rangę podkreślają 
wybitne opracowania, np. R. Weber, Schlesische Schloesser, t. 1, Dresden–Breslau 1901; t. 2, Dresden–Breslau 
1910; t. 3, Dresden–Breslau 1913 czy też A. Duncker, Die ländlichen Wohnsitze, Schlösser und Residenzen der 
ritterschaftlichen Grundbesitzer in der preußischen Monarchie…, t. 1-16, Berlin 1857-1883.
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zabudowy wiejskiej13. Na podstawie analizy map Meßtischblätter zauważyć można, 
iż ówczesną tendencją było zakładanie ogrodów małych lub średnich, o powierzch-
ni około 1–5 ha14. Układy ogrodowe miały charakter naturalny, bazujący na rzeźbie 
terenu, roślinności oraz elementach wodnych, stanowiących ważny czynnik kompo-
zycyjny. Części użytkowe o charakterze geometrycznym (sad, warzywnik) były z re-
guły osłonięte od ogrodu ozdobnego szpalerem z drzew, żywopłotami lub zaroślami. 
Dróżki i ścieżki miały swobodny przebieg, bardzo często łączyły się pod kątem ostrym 
i naprowadzały wzrok przechodniów na malownicze widoki.

W XIX wieku rozpowszechniła się moda na różnorodność form roślinnych, tworzono 
bogate kolekcje z roślin introdukowanych, powstawały szklarnie, oranżerie i palmiar-
nie, w których przechowywano rośliny zimą (np. Kopice, Lenarcice, Moszna). Latem 
rośliny wynoszone były w donicach przed rezydencję.

Przy wielu zespołach pałacowo-parkowych powstawały także budynki folwarcz-
ne (np. Komorzno, Wysoka, Szymonków), rozmieszczone wokół czworobocznego 
podwórza gospodarczego. Sytuowanie poszczególnych obiektów dyktowane było 
względami praktycznymi oraz funkcją, jaką pełniły15.

W omawianym okresie powstawały także liczne tereny publicznej zieleni, w tym 
m.in. parki i ogrody miejskie (np. Bytom, Gliwice, Królewska Huta). Posiadały one 
charakter spacerowo-wypoczynkowy z funkcją sportowo-dydaktyczną. Zakładano 
je z reguły przy głównym trakcie drogowym, często z wykorzystaniem istniejących 
cieków wodnych. Stanowiły one malownicze układy krajobrazowe lub też krajobra-
zowo-geometryczne, ze swobodnie wytyczonymi ścieżkami, jednak były zdecydo-
wanie skromniejsze od ogrodów rezydencjonalnych. Posiadały bogate wyposażenie 
funkcjonalne, zarówno w typową małą architekturę (ławki, altany, mostki), jak i inne 
(w strefach o specjalnym przeznaczaniu) – place zabaw dla dzieci, boiska, kręgielnie, 
muszle koncertowe, otwarte galerie, niewielkie zwierzyńce czy ogródki piwne16.

4. DOM OGRODNIKA – ZASÓB I STAN ZACHOWANIA

Zważywszy na zróżnicowane dzieje historyczne pruskiego Górnego Śląska, a także 
brak kompletnej archiwalnej dokumentacji, określenie dokładnej ilości domów ogrod-
nika jest bardzo trudne. Dodatkowo obiekty te zmieniały swoje nazwy, a także funk-
cje, jakie pełniły. Manjąc na względzie te aspekty, zidentyfikowanych zostało około 
kilkunastu budynków tego typu, pochodzących z XIX oraz XX wieku. Większość z nich 
znajdowała się na terenie parków przypałacowych, jednak istnieją także obiekty usy-
tuowane przy cmentarzu (Bytom), parku miejskim (Gliwice), na terenach przyklasz-
tornych (Rydułtowy) oraz rezydencji przy osiedlu robotniczym (Katowice-Giszowiec). 
W wielu przypadkach w ich najbliższym otoczeniu występowało ogrodnictwo wraz 
z szklarniami, inspektami i innymi budynkami pomocniczymi.

13 E. Molak, I. Racławicki, Zapomniane zabytki. Dwory i pałace wiejskie południowej Polski. Śląsk Opolski, T. 1, 
Opole 2008, 17-19.

14 Znane są także obiekty o większej powierzchni, np. parki w Mosznej, Pokoju, Świerklańcu, posiadające 
ok. 200 ha.

15 E. Molak, I. Racławicki, Zapomniane zabytki…, 17-21.
16 K. Rozmarynowska, Ogrody odchodzące…? Z dziejów gdańskiej zieleni publicznej 1708-1945, Gdańsk 2011; 

A. Zachariasz, Zieleń jako czynnik miastotwórczy ze szczególnym uwzględnieniem roli parków publicznych, 
Kraków 2006; K. Łakomy, Zieleń XIX-wiecznych górnośląskich miast i ośrodków przemysłowych – zarys 
problematyki, Architektura Krajobrazu. Studia i prezentacje, 4/2011, Wrocław 2011, 52-58.
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Obiekty te pod względem kubatury były niewielkie, stylistycznie nawiązujące 
do rezydencji lub też otaczających budynków folwarcznych. Przeważały tu przede 
wszystkim neostyle: neogotyk, neorenesans oraz neobarok, w niektórych przypad-
kach z elementami cottage, dodatkowo występowały także przykłady późnoklasy-
cystyczne. Większość była murowana, położona na planie prostokąta, z jedną lub 
dwiema kondygnacjami, a część obiektów wyposażona była w charakterystyczną 
wieżę ulokowaną w jednym z narożników. Domki te pełniły funkcję mieszkaniową, 
a w wielu przypadkach również magazynową (przechowywano nasiona, owoce, 
warzywa). W Siemianowicach Śląskich, gdzie budowla przypomina raczej mały za-
meczek, oprócz ogrodnika mieszkał także leśniczy.

Odmienną formę stanowił dom administratora ogrodu. Na terenie rejenci opol-
skiej występowały dwa takie obiekty: w Kopicach oraz Gliwicach. Był to budynek 
większy, dwu- lub trzykondygnacyjny, w którym oprócz administratora mieszkali też 
ogrodnicy oraz ich pomocnicy. Położone były one w otoczeniu innych budynków 
administracyjnych, szklarni, pawilonów z winoroślami i roślinami egzotycznymi.

Do czasów obecnych w stanie dobrym przetrwały budynki w: Kopicach, 
Szymonkowie, Lenartowicach, Siemianowicach Śląskich (dzielnica Michałkowice), 
Gliwicach, Bytomiu, Świerklańcu, Rydułtowach i Pszczynie. Obiekty te pełnią 
obecnie nową funkcję przy zachowaniu autentycznej formy. W Kędzierzynie Koźlu 
– Sławięcicach oraz Trawnikach możemy odnaleźć pozostałości po dawnych do-
mach ogrodnika w postaci ruin, których stan stale się pogarsza. Budynki w Opolu, 
Katowicach – Giszowcu, Pokoju, Koszęcinie, Nakle nie przetrwały do czasów dzisiej-
szych. Pozostały po nich zdjęcia archiwalne, stare pocztówki oraz częściowa doku-
mentacja budowlana. Na dawnych pruskich planach tych obszarów widoczne są 
zarysy obszarów ogrodnictw przy układach parkowych, niezachowanych do czasów 
współczesnych.

5. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH OBIEKTÓW

Dom mieszkalny administratora ogrodu w Kopicach powstał w 1872 roku jako je-
den z budynków wchodzących w skład zespołu pałacowo-parkowego rodziny von 
Schaffgotsch. Oprócz administratora mieszkali tutaj również ogrodnicy oraz ich po-
mocnicy, obsługujący tutejszy park i ogród17. Obiekt, zachowany do czasów dzisiej-
szych, położony jest w Kopicach pod numerem 27 wśród innych dawnych obiektów 
administracyjnych folwarku, po wschodniej stronie pałacu. Jest to neogotycki bu-
dynek, dwukondygnacyjny, murowany z cegły, z charakterystyczną narożną wieżą 
oraz nadwieszonymi wykuszami. Dodatkowo występują tu elementy neoromańskie 
w postaci fryzów arkadowych oraz okien z kolumienką pośrodku, a także elementy 
neorenesansowe.

Na uwagę zasługuje też drugi obiekt, znajdujący się na terenie zespołu, położony 
na wschodnim obrzeżu parku, przy ogrodnictwie – domek ogrodnika. Wybudowany 
w neogotyckim stylu z elementami cottage, posiadał charakterystyczną szachulco-
wą elewację oraz zwieńczoną ostrym szpicem wieżę w jednym z narożników. Całość 
zlokalizowana była w znacznym oddaleniu od głównej rezydencji.

W Szymonkowie, na niewielkim wzniesieniu nad stawem, w niedużej odległości 
na północ od nieistniejącego dziś pałacu, znajduje się dom ogrodnika, stanowiący 

17 E. Molak, I. Racławicki, Zapomniane zabytki…, 183-193.
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pozostałość po dawnym zespole rezydencjonalnym wraz z folwarkiem. W 1858 roku 
z inicjatywy Rudolfa von Luttwitza architekt Friedrich Hitzig zaprojektował cały zespół 
pałacowo-folwarczny18. Powstała zabudowa w stylu neogotyckim, murowana z ce-
gły. Obiekt, w którym mieszkał ogrodnik, położony jest na planie prostokąta i posiada 
dwie kondygnacje kryte dachem dwuspadowym. W elewacji frontowej znajduje się 
ryzalit z loggią balkonową zwieńczoną łukiem ostrym.

W Kędzierzynie-Koźlu Sławięcicach przy ul. Sadowej można odnaleźć pozostało-
ści po dawnym domu ogrodnika dworskiego Rosenkranza. Obecnie jest on w stanie 
ruiny, której stan ulega ciągłemu pogorszeniu. Obiekt ten powstał w 1830 roku jako 
część zespołu pałacowo-parkowego rodziny von Hohenlohe-Ingelfingen. Budynek 
dwukondygnacyjny w stylu późnoklasycystycznym, który mieścił się przy ogrodnic-
twie, położony był na planie prostokąta i posiadał pięcioosiową elewację frontową 
o podziałach płaskimi pilastrami z zaakcentowaną częścią środkową, zwieńczoną 
niskim trójkątnym szczytem. Drzwi wejściowe dekorowane były elementami klasycy-
stycznymi. Całość kryta była dachem dwuspadowym naczółkowym19. Budynek wraz 
z ogrodnictwem położony był w znacznej odległości od pałacu głównego w kierun-
ku północno-zachodnim.

Na terenach obecnego województwa śląskiego obiektów o charakterze domu 
ogrodnika również zachowało się zaledwie kilka.

W dawnym parku płacowym Guido von Donnersmarcka w Świerklańcu zachował 
się obszar dawnego ogrodnictwa, w tym dom ogrodnika (Il. 2a). Układ ten otoczony 
był murem, posiadał kwadratowy narys z czterema „kwaterami” użytkowymi i syme-
trycznie rozlokowanymi obiektami gospodarczymi (w tym szklarniami). Na zamknięciu 
głównej osi na wzniesionym tarasie zlokalizowano dom mieszkalny o prostej syme-
trycznej bryle z dwukondygnacyjną częścią środkową. Posiada ceglane elewacje, 
dwuspadowy dachy o wysuniętych okapach, proste opaski wokół okien (kamienne 
na parterze, ceglane na piętrze) oraz kamienne boniowanie na narożach.

Zupełnie odmienną formę uzyskał dom leśniczego i ogrodnika przy rezydencji 
i parku Rheinbabenów w Siemianowicach Śląskich Michałkowicach 9 (Il. 2b). Wraz 
z pozostałymi zabudowaniami gospodarczymi towarzyszył rozległemu obszarowi 
ogrodnictwa, zlokalizowanemu w najbardziej oddalonej od pałacu, południowej 
części parku. Jego twórcą był katowicki architekt Louis Dame, a jako datę powstania 
przyjmuje się rok 1906. W przeciwieństwie do wertykalnej bryły neogotyckiego pałacu 
budynek domu ogrodnika uzyskał formę średniowiecznego zamku. Posiada zwartą 
trójkondygnacyjną bryłę (z podpiwniczeniem) z charakterystycznymi elementami – 
narożną okrągłą wieżą, wieńczącym całość krenelażem oraz ostrołukowymi oknami. 
Ceglane elewacje pozbawione są dodatkowego detalu.

Ostatni przykład stanowi budynek miejskiej inspekcji ogrodów (Städtlische 
Garteninspektion), znajdujący się w Gliwicach. Zlokalizowany w północnej części par-
ku miejskiego (Stadt Park), stanowił malowniczy obiekt w stylu Landhaus, wzorowany 
na rozwiązaniach berlińskich (Il. 2c). Powstał około 1900 roku, stąd też charakterystycz-
ne dla tego okresu na Śląsku rozwiązania – niewielka skala, nieregularny rzut, asyme-
tryczne elewacje z charakterystycznymi elementami dekoracji drewnianej, elementy 
szachulcowe na poziomie poddasza, dekoracja szczytu i ganku, a także wysokie da-
chy kryte dachówką ceramiczną oraz wieża mieszcząca klatkę schodową. Budynek 

18 Ibidem, 326-332.
19 Katalog zabytków sztuki w Polsce, T. VII: Województwo Opolskie, Z. 5: Powiat Kozielski, (red.) T. Chrzanowski, 

M. Kornecki, Warszawa 1965, 59.
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ten nie był wydzielony z przestrzeni parku, a zachowane widokówki z początku 
XX wieku ukazują go w sąsiedztwie szklarni, otoczonego bogatą kolekcją roślinności, 
obrośniętego pnączem, co jeszcze bardziej podkreślało jego „ogrodniczy” charakter.

6. OCENA ZAGROŻENIA, MOŻLIWOŚCI ADAPTACJI

Pomimo wysokich wartości historycznych oraz kulturowych, tylko jeden spośród 
wymienionych obiektów został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych, a więk-
szość z nich leży na obszarach objętych ochroną konserwatorską. Następstwem tego 
jest stopniowe niszczenie obiektów lub też przeprojektowania przez przekształcenie 
ich cech stylowych, jak to się stało w Lenartowicach. Duże znaczenie ma też fakt, 
iż po wojnie wiele zespołów pałacowo-folwarcznych, na terenie których znajdowały 
się domy ogrodników, pełniło nowe, nieadekwatne funkcje, pogarszające ich stan. 
Nie lepszy los spotkał je później, kiedy przeszły w ręce prywatnych właścicieli bądź – 
nieremontowane i pozbawione opieki – straciły bezpowrotnie swój dawny wygląd. 
W wielu przypadkach przekazy ikonograficzne na temat obiektów nie istnieją lub też 
są one bardzo znikome, co uniemożliwia ich lokalizację, odtworzenie lub odbudowę.

Podstawowym przeznaczeniem domów ogrodnika była funkcja mieszkalna dla 
opiekuna ogrodu. Obecnie istnieje wiele możliwości adaptacji tych budynków do zu-
pełnie nowych funkcji i takie właśnie przemiany widoczne są na przykładzie pszczyń-
skim, gdzie pierwotnie wzniesiono budynek strażników bramnych, służący także jako 
łaźnia miejska. Później mieszkał w nim książęcy ogrodnik i aż do lat 80. XX wieku budy-
nek związany był z tą funkcją, ponieważ stanowił siedzibę Zieleni Miejskiej. Następnie 
przez okres 20 lat znajdowała się tu pszczyńska Straż Miejska wraz z miejskim monito-
ringiem. Współcześnie oddano go w użytkowanie Stowarzyszeniu Bitwy Pod Pszczyną 
1939 „Pro Memoria”. W Gliwicach istniejący Domek Ogrodnika został przyłączony do 
zmodernizowanego zespołu Palmiarni Miejskiej. Wiele innych przeszło w ręce prywat-
nych właścicieli i w dalszym ciągu służy jako obiekty mieszkalne, w formie budynków 
jedno- lub wielorodzinnych, gdzie taka adaptacja stanowi kontynuację pierwotnej 
funkcji.

7. POSUMOWANIE

W XIX-wiecznych układach komponowanej zieleni ogrodnicy pełnili zawsze istot-
ną rolę, dlatego powstała konieczność tworzenia obiektów mieszkaniowych dla tego 
typu służby, które poza funkcją mieszkalną pełniły też rolę magazynów czy biura. Przy 
obiektach tych bardzo często znajdowało się ogrodnictwo o narysie geometrycz-
nym, a także zabudowania pomocnicze, związane z utrzymaniem ogrodu oraz funk-
cjami ogólnymi.

Bardzo zróżnicowane dzieje terenów dawnej rejencji opolskiej miały wpływ na 
uszkodzenie wielu obiektów, zagubienie lub zniszczenie dokumentacji archiwalnej ich 
dotyczącej. Ma to obecnie istotne znaczenie, gdyż utrudnia właściwą identyfikację 
oraz inwentaryzację obiektów.

Domy ogrodników, mimo wysokiej rangi użytkowej, kompozycyjnej oraz kulturo-
wej, jaką posiadały w XIX wieku, dotychczas nie zostały właściwie zakwalifikowane. 
Z powodu ich niewielkiej liczby oraz złego stanu zachowania konieczne wydają się 
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szczegółowe prace inwentaryzacyjne, uzupełniające dotychczasową wiedzę oraz 
dające możliwość odtworzenia w przyszłości ich formy. Aby zachować ciągłość kul-
turową i tradycję związaną z funkcją ogrodnika, właściwe byłoby zachowanie daw-
nych nazw obiektów, a w niektórych przypadkach przywrócenie roli, jaką pełniły 
w układach parkowych.
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A b s t r a c t
This research shows that historic parks in Rzeszów are inhabited by a significant number of interesting 
species of beetles. The most important group among them from the environmental and economic 
points of view are ground beetles, especially predatory species of the genus Carabus, legally protected. 
Rare and protected saproxylic beetles are represented by several species, of which Osmoderma 
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S t r e s z c z e n i e
Przeprowadzone obserwacje udowodniły, że zabytkowe parki Rzeszowa zasiedla spora liczba intere-
sujących gatunków chrząszczy. Wśród nich bardzo istotną zarówno z ekologicznego, jak i gospodar-
czego punktu widzenia grupę stanowią biegaczowate, a zwłaszcza drapieżne gatunki z chronionego 
prawem rodzaju Carabus. Rzadkie i chronione chrząszcze saproksyliczne reprezentowało kilka gatun-
ków, spośród których na szczególną uwagę zasługuje Osmoderma eremita. Podobnie rzadko spoty-
kanymi na Podkarpaciu, a stwierdzonymi w rzeszowskich parkach okazały się dwa gatunki z rodzin 
Cerambycidae i Elateridae. Tak oto historyczne parki stanowią nie tylko ważny element krajobrazu, 
ale również przyczyniają się do wzbogacania bioróżnorodności i ochrony przyrody.
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1. INTRODUCTION

The most commonly known function of parks and gardens (especially botanical 
gardens) is to exhibit collections of plants. The gardens, especially old and historic 
ones, can, however, be seen from a different perspective. They also serve as habitats 
for animals, among which particular attention should paid to beneficial species  
and/or very rare ones. This is mainly a consequence of the presence of old dying- 
-back trees with hollows that become a site for the expansion of many animal species, 
especially saproxylic insects, of which development is closely dependent on dead 
wood1.

2. RESEARCH AREA

The research was conducted in two parks of Rzeszow (in the Miłocin and Zalesie 
districts) whose areas are relatively small but abundant in trees that date back to 
the beginning of the twentieth century. Many of them are of monumental size2 and 
have started to die back.

The 2.5 hectare park near the eclectic mansion in Zalesie3 is all that remains 
of a garden layout that dates back to the times of the agricultural activist, Jan 
Gumiński – the father of Kazimierz Gumiński, who was a professor of Chemistry at 

1 J.M. Gutowski (ed.), Drugie życie drzewa, WWF Polska, Warszawa 2004, 62-93.
2 J. Piórecki, Zabytkowe ogrody i parki województwa rzeszowskiego, Zakład Fizjografii i Arboretum 

w Bolestraszycach, 1996, 85-86.
3 P. Libicki, Dwory i pałace wiejskie w Małopolsce i na Podkarpaciu, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2012, 

400-401.

Ill. 1. Dead wood in a park becomes a habitat for many valuable insect species
Il. 1. Martwe drewno w parku jest środowiskiem życia wielu cennych gatunków owadów
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the Jagiellonian University and Stefan Gumiński, a professor of plant physiology at 
the University of Wrocław. Roman Gumiński, the third son, who lived in London after 
the war, was the last owner of the property. Currently, the park is managed by Rzeszów 
University. The tree stand, loosely scattered on lawns, consists mostly of great maple 
and common ash trees mixed with locust, birch, horse-chestnut, small-leaved and 
large-leaved linden trees, pedunculate oaks and willows. The remains of a hornbeam 
avenue can be found in the eastern part of the park and on a little hill there is a green 
arbor formed by linden trees. The most splendid tree in the park is a London plane 
which has diameter at breast height of 400 cm. In the centre there is a large clearing 
that is used as a football field.

The 3.5-hectare park in Miłocin was formed on the area of an old manor farm 
which was transformed in the nineteenth century into a school of agriculture. Near 
the school building there are park trees including tuliptree, ginkgo biloba, London 
plane, blue spruce, old thujas, and a few horse-chestnut trees. From the ecological 
point of view, the most interesting is the southern part of the park that has a character 
of a forest with a relatively dense tree stand and undergrowth. There are numerous 
specimens of common beech, pedunculate oak, common hornbeam, maple, and 
small-leaved and large-leaved linden trees. While aging some of these have reached 
a phase of slow die back.

Regular observations of the tree stand, especially in terms of phytosanitary status, 
have been conducted in both parks since the beginning of the century. Particular 
attention in recent years has been given to the occurrence of pests4, species valuable 
from the ecological point of view were encountered on this occasion5. This fact 
has contributed to the creation of a detailed list of species that require protection 
in the Rzeszów area and the development of the concept of parks as reservoirs for 
valuable entomofauna.

3. RESULTS

The observations show that the city parks studied are inhabited by a significant 
number of interesting species of beetles. The most important group among these 
from the environmental and economic points of view are ground beetles, especially 
predatory species from the legally protected genus Carabus.

In addition to four Carabid beetles (C. granulatus, C. ulrichii, C. coriaceus, 
C. violaceus), four other beetle species that are rare in Poland were observed. 
The presence of these species may indicate the low impact of human pressure on 
these parks (Table 1).

Longhorn beetles (Cerambycidae) were represented by Rhamnusium bicolor, 
rarely encountered in Poland, which develops in the hollows of old deciduous trees. 
It should be highlighted that the sites in the parks studied are the only habitats of this 
species of beetle in the Podkarpacie region.

4 Z.W. Czerniakowski, T. Olbrycht, Szkodniki drzew w zabytkowych parkach Rzeszowa, Zesz. Nauk. Południowo- 
-Wschodniego Oddz. Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, 
7, 2006, 13-18.

5 T. Olbrycht, The occurence of longhorn beetles (Col., Cerambycidae) in suburban green belts, Protection 
of Plant Collection Against Pests and Diseases, Vol. II, Kraków 2004, 54-57.
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Table 1

Interesting species of beetles (Coleoptera) encountered in the parks

Species Miłocin Zalesie Remarks

Carabidae
Carabus granulatus L. + + §

Carabus ulrichii Germ. + + §

Carabus coriaceus L. + §

Carabus violaceus (L.) + + §

Elaphrus aureus P.W.J. Müller + R

Pterostichus ovoideus (Sturm) + + R

Synuchus vivalis (Ill.) + R

Badister lacertcosus (Sturm) + R

Cerambycidae
Rhamnusium bicolor Schrank + + R

Elateridae
Elater ferrugineus L. + §, VU

Scarabaeidae
Osmoderma eremita (Scop.) + §, VU, N 2000

§ – protected species, R – rare species, VU – vulnerable species, N 2000 – species 
from Annex II of the Habitats Directive

Elater ferrugineus is a predatory beetle (click beetle family, Elateridae) of which 
the larvae grow in the hollows of old trees by hunting for larvae and pupae of other 
insects. Legally protected in Poland, the species was listed in the Polish Red Book 
of Animals6 and The List of Threatened Animals in Poland as VU status (vulnerable 
species)7. Apart from the park in Zalesie, there are only two more habitats of this 
species are known in the Podkarpacie region8.

A Scarab beetle (Scarabaeidae), Osmoderma ermita has similar habitat 
requirements as the aforementioned E. ferrugineus. It can be encountered in open 
tree stands (e.g. in parks and avenues) with old hollows trees. This species is subject 
to legal protection and is registered in the Polish Red Book of Animals9 and the 

 6 L. Buchholz, M. Ossowska, Elater ferrugineus Linnaeus, 1758 – Tęgosz rdzawy, [in:] Polska Czerwona Księga 
Zwierząt, Bezkręgowce, (ed.) Z. Głowaciński, J. Nowacki, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków 2004,  
119-120.

 7 J. Pawłowski, D. Kubisz, M. Mazur, Coleoptera Chrząszcze, [in:] Czerwona Lista Zwierząt Ginących i Za- 
grożonych w Polsce, (ed.) Z. Głowaciński, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków 2002, 88-110.

 8 L. Buchholz, M. Ossowska, Współczesne dane o występowaniu w Polsce Elater ferrugineus Linnaeus, 1758 
(Coleoptera: Elateridae), Wiad. Entomol., 23(3), 2004, 168-171; T. Trella, Wykaz chrząszczów okolic Przemyśla. 
Elateridae – Sprężyki, Eucnemidae – Goleńczyki, Cerambycidae – Kózki, Pol. Pismo Entomol., 4, 1925, 92-96.

 9 P. Szwałko, Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) – Pachnąca dębowa, [in:] Polska Czerwona Księga 
Zwierząt, Bezkręgowce, (ed.) Z. Głowaciński, J. Nowacki, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków 2004,  
103-104.
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Red List of Threatened Animals in Poland in the VU category (vulnerable species). 

In addition, it is included in Appendix II of the EU Habitats Directive10. It is a rare species 
in the Podkarpacie region with poorly recognized distribution.

4. CONCLUSIONS

Old dying-back trees in historic parks are a valuable habitat for many species 
of invertebrates. Their presence not only enriches biodiversity but in many cases can 
contribute to the improvement in the health of stands. Therefore, fallen dead trees, 
or their parts, as in Arcadian Gardens11, should once again become a permanent 
element of the park landscape. They can be deposited in some quiet places (Ill. 1).
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1. WSTĘP

Powszechnie znaną funkcją parków i ogrodów (w tym przede wszystkim ogrodów 
botanicznych) jest prezentacja kolekcji roślin. Okazuje się jednak, że na ogrody, w tym 
zwłaszcza stare, historyczne, spojrzeć możemy z innej strony. Mogą być one miejscem 
bytowania zwierząt, wśród których na szczególną uwagę zasługują gatunki pożytecz-
ne lub/i bardzo rzadkie. W dużej mierze jest to związane z obecnością starych, za-
mierających lub dziuplastych drzew, stanowiących miejsca rozwoju wielu gatunków 
zwierząt, w tym przede wszystkim owadów saproksylicznych, których rozwój związany 
jest z martwym drewnem12.

2. TEREN OBSERWACJI

Badania prowadzono w dwóch rzeszowskich parkach (w dzielnicach Miłocin 
i Zalesie), o stosunkowo niewielkiej powierzchni, ale obfitujących w drzewa, których 
wiek sięga początków XX wieku. Wiele z nich osiąga rozmiary pomnikowe13, docho-
dząc tam swego kresu.

Park w pobliżu eklektycznego dworu w Zalesiu14 jest 2,5 hektarową pozostało-
ścią założenia ogrodowego, pamiętającego czasy znanego działacza rolniczego 
Jana Gumińskiego – ojca Kazimierza Gumińskiego, profesora chemii Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, oraz Stefana Gumińskiego, profesora fizjologii roślin Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Ostatnim właścicielem majątku był mieszkający po wojnie 
w Londynie trzeci syn – Roman Gumiński. Obecnie parkiem zarządza Uniwersytet 
Rzeszowski. Drzewostan w większości składa się z luźno rozrzuconych na wykaszanych 
trawnikach jaworów i jesionów wyniosłych z domieszką robinii, brzozy, kasztanow-
ca białego, lipy drobno- i szerokolistnej oraz wierzby. W części wschodniej znajduje 
się resztka alei grabowej oraz na niewielkim wzniesieniu zielona altana uformowana 
z lip. Najbardziej okazałym drzewem w parku jest platan klonolistny, którego pierśni-
ca sięga 400 cm. W centralnej części znajduje się duża polana, pełniąca funkcję 
boiska piłkarskiego.

Park w Miłocinie, o powierzchni 3,5 ha, powstał na terenie dawnego folwarku, 
przekształconego w XIX wieku na szkołę rolniczą. W pobliżu budynku szkoły rosną 
drzewa parkowe, między innymi tulipanowiec amerykański, miłorząb dwuklapowy, 
platan klonolistny, świerk kłujący, wiekowe żywotniki i kilka kasztanowców białych. 
Najciekawszą z ekologicznego punktu widzenia jest południowa część założenia, 
mająca charakter parku leśnego o dość zwartym drzewostanie z warstwą podszytu. 
Rosną tam liczne okazy buka pospolitego, dębu szypułkowego, grabu pospolitego, 
klonu drobnolistnego oraz lipy drobno- i szerokolistnej. Niektóre z nich, starzejąc się, 
wchodzą w okres powolnego zamierania.

Od początku wieku w obu parkach prowadzone są regularne obserwacje drzewo-
stanu, zwłaszcza pod kątem stanu fitosanitarnego. Szczególną uwagę w minionych 

12 J.M. Gutowski (red.), Drugie życie drzewa, WWF Polska, Warszawa 2004, 62-93.
13 J. Piórecki, Zabytkowe ogrody i parki województwa rzeszowskiego, Zakład Fizjografii i Arboretum 

w Bolestraszycach, 1996, 85-86.
14 P. Libicki, Dwory i pałace wiejskie w Małopolsce i na Podkarpaciu, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2012, 

400-401.
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latach zwracano na występujące w nich szkodniki15, natrafiając przy okazji na gatunki 
cenne z ekologicznego punktu widzenia16. Fakt ten przyczynił się do powstania szcze-
gółowej listy gatunków wymagających na terenie Rzeszowa ochrony oraz opraco-
wania koncepcji parków – rezerwuarów cennej entomofauny.

3. WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

Przeprowadzone obserwacje udowodniły, że badane parki miejskie zasiedla 
przede wszystkim znaczna liczba interesujących gatunków chrząszczy. Wśród nich 
bardzo istotną, zarówno z ekologicznego, jak i gospodarczego punktu widzenia, gru-
pę stanowią biegaczowate, a zwłaszcza drapieżne gatunki z chronionego prawem 
rodzaju Carabus.

Poza czterema gatunkami z rodzaju Carabus (C. granulatus, C. ulrichii,  
C. coriaceus, C. violaceus) zaobserwowano cztery gatunki rzadko spotykane w kraju. 
Obecność tych gatunków świadczyć może o niskiej antropopresji, jakiej podlegają 
badane parki (tab. 1).

Tabela 1

Interesujące gatunki chrząszczy (Coleoptera) stwierdzone w badanych parkach

Gatunek Miłocin Zalesie Uwagi

Carabidae
Carabus granulatus L. + + §

Carabus ulrichii Germ. + + §

Carabus coriaceus L. + §

Carabus violaceus (L.) + + §

Elaphrus aureus P.W.J. Müller + R

Pterostichus ovoideus (Sturm) + + R

Synuchus vivalis (Ill.) + R

Badister lacertcosus (Sturm) + R

Cerambycidae
Rhamnusium bicolor Schrank + + R

Elateridae
Elater ferrugineus L. + §, VU

Scarabaeidae
Osmoderma eremita (Scop.) + §, VU, N 2000

§ – gatunek chroniony, R – gatunek rzadko spotykany, VU – gatunek narażony na wyginięcie, 
N 2000 – gatunek z Załącznika II-go Dyrektywy Siedliskowej UE

15 Z.W. Czerniakowski, T. Olbrycht, Szkodniki drzew w zabytkowych parkach Rzeszowa, Zesz. Nauk. Południowo-
Wschodniego Oddz. Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, 
7, 2006, 13-18.

16 T. Olbrycht, The occurence of longhorn beetles (Col., Cerambycidae) in suburban green belts, Protection 
of Plant Collection Against Pests and Diseases, Vol. II, Kraków 2004, 54-57.
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Rodzinę kózkowatych (Cerambycidae) reprezentował rzadko spotykany w Polsce 
Rhamnusium bicolor, który rozwija się w dziuplach starych drzew liściastych. Na uwa-
gę zasługuje fakt, iż stwierdzone stanowiska w obserwowanych parkach są jedynymi 
znanymi współcześnie miejscami występowania tego chrząszcza na Podkarpaciu.

Elater ferrugineus to drapieżny chrząszcz z rodziny sprężykowatych (Elateridae), 
którego larwy rozwijają się w dziuplach starych drzew, polując na larwy i poczwar-
ki innych owadów. Jest on objęty w Polsce ochroną prawną, a ponadto wpisany 
został do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt17 i na Czerwoną Listę Zwierząt Ginących 
i Zagrożonych w Polsce z kategorią VU (narażony na wyginięcie)18. Na Podkarpaciu, 
poza parkiem w Zalesiu, znane są jeszcze tylko dwa stanowiska tego gatunku19.

Chrząszcz z rodziny żukowatych (Scarabaeidae) Osmoderma eremita ma podob-
ne wymagania siedliskowe jak wspomniany wyżej E. ferrugineus. Występuje w świetli-
stych drzewostanach (np. w parkach czy alejach), w których rosną stare dziuplaste 
drzewa. Jest gatunkiem objętym ochroną oraz wpisanym do Polskiej Czerwonej Księgi 
Zwierząt20 i na Czerwoną Listę Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce z kategorią 
VU (narażony na wyginięcie). Ponadto wymieniony został w Załączniku II Dyrektywy 
Siedliskowej UE21. Na Podkarpaciu jest gatunkiem rzadkim o niedostatecznie rozpo-
znanym rozmieszczeniu.

4. PODSUMOWANIE

Stare, obumierające drzewa w zabytkowych parkach stają się miejscem byto-
wania wielu cennych gatunków bezkręgowców. Ich obecność nie tylko wzbogaca 
bioróżnorodność, ale w wielu przypadkach może przyczynić się do polepszenia sta-
nu fitosanitarnego drzewostanu. Dlatego powalone martwe drzewa albo ich części, 
wzorem ogrodów arkadyjskich22, powinny ponownie na stałe zagościć w krajobrazie 
parków, gdzie można je zdeponować w zacisznych miejscach (Il. 1).

17 L. Buchholz, M. Ossowska, Elater ferrugineus Linnaeus, 1758 – Tęgosz rdzawy, [w:] Polska Czerwona Księga 
Zwierząt, Bezkręgowce, (red.) Z. Głowaciński, J. Nowacki, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków 2004,  
119-120.

18 J. Pawłowski, D. Kubisz, M. Mazur, Coleoptera Chrząszcze, [w:] Czerwona Lista Zwierząt Ginących 
i Zagrożonych w Polsce, (red.) Z. Głowaciński, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków 2002, 88-110.

19 L. Buchholz, M. Ossowska, Współczesne dane o występowaniu w Polsce Elater ferrugineus Linnaeus, 1758 
(Coleoptera: Elateridae), Wiad. Entomol., 23(3), 2004, 168-171; T. Trella, Wykaz chrząszczów okolic Przemyśla. 
Elateridae – Sprężyki, Eucnemidae – Goleńczyki, Cerambycidae – Kózki, Pol. Pismo Entomol., 4, 1925, 92-96.

20 P. Szwałko, Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) – Pachnąca dębowa, [w:] Polska Czerwona Księga 
Zwierząt, Bezkręgowce, (red.) Z. Głowaciński, J. Nowacki, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków 2004,  
103-104.

21 D. Kubisz, Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) – Pachnica dębowa, [w:] Gatunki Zwierząt (z wyjątkiem 
ptaków). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny, T. 6, (red.) P. Adamski, 
R. Bartel, A. Bereszyński, A. Kepel, Z. Witkowski, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2004, 111-114.

22 A. Mitkowska, K. Łakomy, K. Hodor, Historia ogrodów europejskiego kręgu kulturowego, Cz. II, Wydawnictwo 
Politechniki Krakowskiej, Kraków 2012, 135-136.
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A b s t r a c t
Trees and shrubs, native or alien, are the most significant part of spatial composition in gardens or 
parks. For this reason, knowledge of species composition and particularly development of species 
composition in the past represent an important starting point for maintenance, notably in historical 
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research in these locations was compared with available data on the occurrence of alien species in 
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S t r e s z c z e n i e
Drzewa i krzewy, rodzime lub obce, stanowią najbardziej znaczącą część kompozycji przestrzennej 
parków i ogrodów. Dlatego też wiedza na temat kompozycji gatunkowej, a zwłaszcza opracowania 
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w historycznych ogrodach. Stałą częścią kompozycji przestrzennych w ogrodach historycznych stano-
wią rośliny introdukowane. Ich użycie było podyktowane wymaganiami zarówno architektonicznymi, 
jak i artystycznymi. W niniejszym artykule zaprezentowane zostaną kompozycje gatunkowe z drzew 
i krzewów, występujące w historycznych parkach krajobrazowych Bratysławy: Sad Janka Kráľa, Horský 
park i park w Rusovciach. Podjęte na tych obszarach współczesne badania były porównywane z do-
stępnymi informacjami dotyczącymi występowania gatunków obcych w pracach badawczych róż-
nych autorów, prowadzonych w latach 1968–2013. Wraz z analizą kompozycji ogrodowej oceniano 
także ilościowe występowanie danego rodzaju i gatunku, a także ich biogeograficzne pochodzenie.
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1. INTRODUCTION

Historic parks are an important part of the urban structure of towns and villages, thus 
representing a significant part of our cultural heritage. In the context of the historical 
development after WW II and the related social circumstances, the condition of historic 
parks in Slovakia is, on the whole, not at all satisfactory. It is not only the constructed 
elements that are deteriorating, but also the most important biotic part of the parks 
– woody plants – are on the decline. Most probably, this condition has been most 
influenced by lack of interest and neglect. Many garden compositions are disrupted 
or nonexistent, and it is necessary to reconstruct them. Therefore, it is necessary to 
identify the species of woody plants, since their planting was not coincidental – they 
were used in compositions as a part of the artistic intention.

The number of historic parks in Bratislava is one of the highest in Slovakia. Bratislava 
is among the towns which have the highest number of historic parks in Slovakia. 
The landscape parks of Janko Kráľ, Horský Park and the Park in Rusovce are the most 
significant and largest in Slovakia.

The Janko Kráľ Park (named after a 19th-century Slovak poet) was created as 
a public park in the area of former alluvial woods. During the first half of the 19th century, 
the original classicist octagonal star-like composition was rebuilt into a landscape 
park. The park was famous for its species richness – it showed a tendency toward 
plant collecting and the trees were labelled in three languages. The park has been 
protected since 1907; currently, it is listed as part of the National Cultural Heritage.

The Park in Rusovce is located near a famous chateau outside Bratislava, 
in the village of Rusovce. The original Baroque garden expanded into an extensively 
formed park which now also contains one of the original canals of the Danube. 
The species of trees were never very rich in variety here; most woody plants come 
from the original mixed ash-alder alluvial forests. The park is now a part of the national 
cultural heritage of the Chateau and Park in Rusovce.

Horský Park (Forest Park) is one of the youngest landscape parks in Bratislava. It was 
established in the 2nd half of the 19th century on the original site of the Carpathian oak- 
-hornbeam forest. Species of woody plants were purposefully combined with alien 
species; a sensitively designed network of paths of the hilly site makes the park easy 
to access. Horský Park has been protected by the Nature and Landscape Protection 
Law since 1986; currently it is a protected site.

2. THE AIM OF RESEARCH

The aim of the research was to identify species of woody plants in the selected 
landscape parks in Bratislava. The focal point was not only the understanding of the 
current condition, but also the documentation of planting development of species 
via accessible documents, and clarification of trends in the use of non-native 
woody plants. The data – current and historic – are very important as a database for 
maintenance or for future possible reconstruction of the sites.

3. THE PRESENT STATE OF RESEARCH

The Atlas of Non-native Species, which offers the most complex review of species 
richness in parks [1], records the condition in the 1970s and describes more than 
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400 sites. For research of the same kind as this, it offers a very good source of material 
for comparing and tracking dendrological development in the selected parks.

Until the first half of the 20th century, comprehensive information on the species 
of woody plants in these historic parks was very scarce; still, some partial information 
can be found in some documents [e.g. 2–4]. Several studies were carried out 
after WW II, e.g. by Tomaško, Kovalovský [5], who identified 591 species in various 
parks in Bratislava. Hošťáková [6] presented a detailed dendrological study of the 
Janko Kráľ Park and the Horský Park. An unpublished internal report from 1988 [7] 
contains detailed dendrological research of site locations with map projections. 
One of the most recent papers [8] outlines the species of woody plants only briefly, 
usually as a part of an architectural solution for a building, or simply points out 
the presence of exotic species. Many authors focused only on researching one 
site. The most information can be found on the Janko Kráľ Park, e.g. Paliga [9], 
identified 210 plant species, many of them being of dendrological interest, e.g. 
Sequoiadendron giganteum or Cunninghamia lanceolata (which do not exist in the 
park now). The inventory of woody plants which was conducted as a part of the 
revitalization of the Janko Kráľ Park in 2005 [10] identified 93 species and 2,457 woody 
plants altogether. Research results on the composition of species of woody plants at 
several historic sites were published by Reháčková [11–14].

4. DESCRIPTION OF THE RESEARCH

The basic methodology included a site study and the study of archive documents. 
The site study in selected parks mapped species of woody plants with the aim 
of recording their current condition. This up-to-date condition was then compared to 

ll. 1.  The classicist layout of the Janko Kráľ Park on the map of 1776 by I. Müller and L. Assner (source: Bratislava 
City Archive). The picture shows eight star-shaped avenues, in the legend marked by planted trees: 
alder, maple, willow, elm, ash, white poplar, and black poplar

Il. 1. Układ klasycystyczny Janko Kráľ Park na mapie 1776 z r. autorstwa I. Müllera i L. Assnera (Archiwum 
Miasta Bratysławy). Zdjęcie przedstawia osiem dróg w kształcie gwiazdy. W legendzie oznaczono 
posadzone drzewa: olcha, klon, wierzba, wiąz, jesion, topola biała i czarna topola
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previous results of published and unpublished research findings which were collected 
during the research work in archives. Large scale maps were also used as supporting 
material, e.g. the plan of Janko Kráľ Park on an engraving of 1776 (Ill. 1), or a map 
of the park in Rusovce with the depiction of proposed planting of 1900.

5. RESEARCH RESULTS

During the research, 178 kinds of woody trees and their varieties were identified at 
the selected sites. The plants belong to 35 families and 81 genera. The most numerous 
are families of Rosaceae, Cupressaceae and Pinaceae. The family of Rosaceae is 
rich in decorative species which are very often used in landscaping. The popular 
Rosa family is rarely planted at present, but the no longer extant rosary in the Janko 
Kraľ Park, which was planted between 1933 and 1937, contained 500 species 
of roses and about 3000 plants [6]. The high number of Cupressaceae and Pinaceae 
proves the continuing popularity of coniferous trees in park landscaping. Besides 
common species, also represented are some rare taxa, e.g. Calocedrus decurrens, 
Metasequoia glyptostroboides or Pseudolarix amabilis, which was found only at one 
site in Slovakia [1]. Of 178 recorded taxa, there are 33 species (out of 18.5% of all 
species) at the three researched sites; the are listed in table 1.

Table 1
The list of woody plants at evaluated sites

scientific name author origin density

1 Acer campestre L. nv ***

2 Acer platanoides L. nv ***

3 Acer platanoides ‚Crimson King’ L. cult *

4 Acer pseudoplatanus L. nv ***

5 Acer pseudoplatanus ‚Atropurpureum’ L. cult *

6 Aesculus hippocastanum L. i **

7 Ailanthus altissima (Mill.) Swingle i *

8 Buxus sempervierens L. i *

9 Carpinus betulus L. nv ***

10 Celtis occidentalis L. i *

11 Corylus avellana L. nv *

12 Euonymus europeus L. nv *

13 Fagus sylvatica ‚Atropurpurea’ L. cult *

14 Fraxinus excelsior L. nv ***

15 Hedera helix L. nv ***

16 Ligustrum vulgare L. nv **

17 Philadelphus coronarius L. i **
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scientific name author origin density

18 Pinus nigra J.F. Arnold i *

19 Platanus x hispanica Münchh. cult *

20 Platycladus orientalis (L.) Franco i *

21 Prunus cerasifera Ehrh. i *

22 Quercus robur L. nv ***

24 Robinia pseudoacacia L. i *

25 Sambucus nigra L. nv *

26 Swida sanguinea (L.) Opiz nv *

27 Taxus baccata L. d **

28 Thuja plicata Donn ex D. Don i *

29 Tilia cordata Mill. nv **

30 Tilia platyphyllos Scop. nv *

31 Tilia x vulgaris Hayne nv **

32 Ulmus glabra Huds. nv *

33 Ulmus laevis Pall. nv *

34 Ulmus minor Mill. nv *
Annotation: nv – natural vegetation; i – invasive species; cult – cultivar; *** dominant species; ** uncommon 
species; * rare species

The proportion of native and alien species
The list of identified species contains a specific combination of species which 

belong on the one hand to the native forest (low-land forests and Carpathian 
oak-hornbeam forests) which had a vegetation structure of the time when it was 
established; on the other hand, there are species which were planted in the parks 
by design. Some of the species mixture also includes plants which were planted via 
seed dispersal from the surrounding planting (they are of mechanical wind dispersal 
origin), e.g. Celtis occidentalis and Sambucus nigra, but also invasive woody plants 
such as Ailanthus altissima and Robinia pseudoacacia. It can be stated that the 
most numerous are domestic species of woody plants and their varieties; their share 
of the overall species richness is 37.7% of the species composition. Mostly, these are 
species of potential natural vegetation from the Carpathian oak-hornbeam forests 
and mixed ash-alder alluvial forests. Their varieties, mainly red foliage and weeping 
taxa, make up a little more than 9% of the share.

The alien species take a substantial proportion of the variety of species and 
they make up almost 62.2% of species richness. These represent uncommon and 
rare species which were planted at focal points or individually. The most valuable is 
Aesculus hippocastanum, Platanus x hispanica, and of the coniferous species Pinus 
nigra. Illustration 2 shows the proportion of native and alien species for each individual 
evaluated site.
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The number of identified alien species at the individual sites shows an interesting 
reflection on the collecting tendencies which were a part of landscape park design 
at the end of the19th century. It is also interesting to monitor the development 
of the number of alien species at the sites based on the data collected by 
various authors between the years 1968 and 2013 (Tab. 2). The number of species 
has been on the decline since the beginning of the evaluated period at almost all 
the sites. A substantial decline was recorded at the sites with a rich variety of species 
(the Janko Kráľ Park, Horský Park); the only site where the number of species has risen 
is the Park in Rusovce.

Table 2
The development of the number of alien species at individual sites based on published findings 

by various authors between 1968 and 2012

Be
nč

ať
 1

96
8

Pa
lig

a 
19

69

Ho
šť

ál
ko

vá
 1

97
3

Be
nč

ať
 1

98
2

Re
šo

vs
ká

, 
Kl

uč
ár

ov
á 

19
88

Zá
vo

d
ný

 1
99

2

Ho
la

ns
ká

 1
99

8

Hu
d

ek
ov

á,
 

Re
há

čk
ov

á 
20

07

Se
rb

in
ov

á 
20

06

Re
há

čk
ov

á 
20

07

Re
há

čk
ov

á 
20

09

Re
há

čk
ov

á 
20

12

Sad Janka Kráľa 223 88 217 210 112 90 0 0 61 96 0 84

Horský park 123 0 93 113 43 0 50 0 0 43 51 43

Rusovský park 25 0 0 25 62 0 0 36 0 40 0 34

Ill. 2. The proportion of domestic and alien species recorded at the researched sites (according to 
Reháčková 2012)

Il. 2. Proporcje pomiędzy roślinami rodzimymi i obcymi zaobserwowane w badanych parkach (oprac. 
T. Reháčková, 2012)
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Biogeographical origin
The composition of non-native woody plants in the evaluated historic parks 

comprises taxa of various geographic origins (Ill. 3). Species from North America prevail, 
accounting for almost 40% of species richness. Coniferous trees make up the highest 
number, e.g. Thuja occidentalis, Thuja plicata, as well as one of the most popular park 
planting trees Picea pungens. In the evaluated parks, the deciduous woody plants 
of North America are represented by Celtis occidentalis, Catalpa bignonioides, and 
Negundo aceroides. Some popular species have been identified there, as well as less 
frequent species such as Liriodendron tulipifera, Maclura pomifera or Gymnocladus 
dioica.

East Asian species, which mainly originate in Japan, Korea and China, are 
the other numerous groups of species, but none of them wereplanted on a large 
scale. Platycladus orientalis and Ailanthus altissima can be found in all the parks. 
The magnificent 20-metre high Pseudolarix amabilis is a rarity; it is the only known of such 
size in Slovakia. Species which originate in Europe, in the Balkans and the adjacent 
areas of Asia Minor (Anatolia), are the third group; this comprises Pinus nigra, one 
of the most common conifers, and the very popular Aesculus hippocastanum.

6. CONCLUSION

The research has shown that the number of alien species in historic parks is 
decreasing. This trend itself is not perceived as negative, as long as it does not disrupt 
the composition and the original historical character of the park.

The Janko Kráľ Park has recorded the highest drop in the number of species 
(Tab. 2), down only to two fifths of the published data in the first research; the park has 
no concept of planting and new plant selection does not contain the original species. 
They are very often planted in unsuitable positions, which can disrupt the original 
composition. The Horský Park has the character of a forest, and, from specimen 
composition, alien species are continuously disappearing, although they are only 
few of them. This is the result of the understanding of the site, which is protected by 

Ill. 3. The proportion of individual areas of origin of the alien species
Il. 3. Proporcje udziału poszczególnych obszarów pochodzenia gatunków obcych



164

the law on Nature and Landscape Protection (protected area); therefore the park 
is managed as a natural site. The Park in Rusovce, as well the chateau, is managed 
by the Government Office. Because of its unsatisfactory condition, it is not open to 
the public, but is still visited by many. The maintenance interventions are limited; they 
are mostly conducted to ensure safety.

The results of the research on the woody plant species composition and its 
development in the historic parks provide, mainly for site management, information 
which can be used not only for the performance of the day-to-day maintenance, but 
also for mid-term and long-term management goals. The research findings presented  
can also be used when taking revitalizing or reconstruction measures in the future.
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ROSARIUM IN L’HAY-LES-ROSES – TESTIMONY 
OF THE CONTEMPORARY STANDING OF ROSE GARDENS 

FROM THE LATE 19TH AND EARLY 20TH CENTURY

ROSARIUM W L’HAY-LES-ROSES ŚWIADECTWEM 
WSPÓŁCZESNEJ RANGI OGRODÓW RÓŻANYCH 

PRZEŁOMU XIX I XX WIEKU

A b s t r a c t
Since the Middle Ages, the name rose gardens has been used in reference to gardens where 
roses were grown. However, they began to thrive at the turn of the 19th century when rose growing 
developed significantly, and as a result many new rose varieties were created. These began to be 
widely introduced into gardens. Usually they were found in public gardens and parks. Roses were 
exhibited due to the variety of their forms and the habit of the shrubs as well as the colour and scent 
of the flowers. The first rosariums were established in France and Germany. One of the most important 
examples of horticultural art is the oldest rosarium Roseraie du Val-de-Marne in l’Hay-les-Roses near 
Paris. It was designed by Édouard André and commissioned by Jules Gravereaux, who was a great 
lover of roses. It was a breakthrough moment in the history of gardens, because a garden dedicated 
chiefly to roses was established.
Keywords: rose, history of the use of rose, Rose garden, l’Hay-les-Roses, roses competitions

S t r e s z c z e n i e
Już od średniowiecza ogrodami różanymi zwano te, w których uprawiano róże. Jednak ich szczegól-
ny rozkwit nastąpił na przełomie XIX i XX wieku, kiedy znacząco rozwinęła się hodowla róż. Powstało 
wtedy wiele nowych odmian, które zaczęto masowo wprowadzać do ogrodów. Znalazło to swój wy-
raz zwłaszcza w ogrodach i parkach publicznych. Róże eksponowano ze względu na różnorodność 
formy i pokrój krzewów, barwę oraz zapach kwiatów. Pierwsze rosaria powstały na terenie Francji 
i Niemiec. Jednym z najważniejszych przykładów w sztuce ogrodowej jest najstarsze rosarium Roseraie 
du Val-de-Marne w l’Hay-les-Roses pod Paryżem. Powstało według projektu Édouarda Françoisa 
André, na zlecenie wielkiego miłośnika róż Juliusza Gravereaux. To moment przełomowy w historii 
ogrodów, gdyż powstaje ogród poświęcony głównie różom.
Słowa kluczowe: róża, historia stosowania róży, rosarium, l’Hay-les-Roses, konkurs róż
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1. INTRODUCTION

In the history of horticultural art there are plants and forms which have been used 
with pleasure since the dawn of history. There are also others which are in fashion for 
some time and then their popularity drops. What does the situation of the rose and 
rosariums, which are specialised gardens, look like? The rose is a timeless plant, which 
gardeners used during all historical periods. It has rich symbolism; the rose theme 
appears in architecture. This plant is deeply rooted in European tradition and culture. 
The rose was appreciated in ancient times; in the Middle Ages it was a plant with 
complicated symbolism. Later it was used in Renaissance, Baroque and scenic gardens, 
but its prime was in the late 19th century when the first rosariums were established. 
The rose became a valuable and extremely popular plant. Different varieties of roses 
were collected. It was used for more or less complicated arrangements in private 
and public gardens. In botanical gardens and parks there were rose collections 
which grouped botanical varieties, whereas in specialist gardens the diversity of rose 
shrubs was exhibited. The rose gardens which were formed in this manner are a kind 
of a theme garden. The rose garden is an example of a monoculture garden, whose 
name derives from the generic name of the rose. There are few plants with gardens 
dedicated especially to them, so this fact is an additional proof of the unique character 
of such gardens. A rosarium often became the showpiece of a park. There were 
competitions and exhibitions organised to attract tourists and lovers of roses. There 
were rosarian societies established and there were publications which maintained 
the popularity of roses.

The rose (Latin rosa, French Rosier (shrub), rose (flower), German Rose, Italian 
rosa)1 is often called the queen of flowers, which results from its decorative values and 
symbolic significance. The rose is also a decorative flower of very high aesthetic value. 
At present there are about 25,000 varieties which differ in habit, size, form, the colour 
and smell of flowers as well as thorns, leaves and fruit.

The rose is a plant with rich symbolism and emblematic significance. The whole 
variety of meanings and ambiguity appears in many cultures, regions, traditions 
ranging from antiquity to contemporary times. It is a symbol of indestructability, 
virtue and mystery. In ancient times the rose was believed to be Aphrodite’s flower. 
On the other hand, another myth says that red roses grew from the blood shed by 
Adonis when he had been injured by a wild boar. The island of Rhodes in the Aegean 
Sea owes its name to the rose flowers which are grown there2.

According to one of the legends, the rose was created in the ancient world when 
Venus was born. Therefore it symbolised pride and love. During feasts the Romans 
would hang the rose of silence on the dining hall ceiling, which was supposed to 
remind feasters of refraining from talking about those who were absent. The rose was 
also a symbol of mystery, because to speak sub rosa meant to tell somebody a secret. 
However, the rose was mostly related with Christianity as it symbolised resurrection 
after death. Therefore, it used to be laid on graves. Since the Middle Ages burial 
places were called rose gardens and the holidays related with remembrance and 
cult of the dead were called rosariums. The community of the saved in heaven was 
also compared to a rosarium and it was called the sanctorum rosarium. In the Middle 

1 M. Siewniak, A. Mitkowska, Tezaurus sztuki ogrodowej, RYTM, Warszawa 1998, 224.
2 W. Kopaliński, Słownik symboli, Wiedza Powszechna, Warszawa 1990, 361-364.
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Ages the rose was a symbol of eternity and heaven. Therefore, the Mother of God 
gave a rose flower to the children who were about to die.

The rose was usually connected with the cult of Blessed Virgin Mary, who in many 
Latin hymns was called the rose – rosa, rosa speciosa, rosa coeli, rosa mystica, but she 
was also called peccatorum medicina, i.e. a remedy for sinners, as Pope Innocent III 
called her in his hymn. Many legends say that in paradise roses did not have thorns. 
They only appeared on them after the fall of man so that he would remember that 
they bring pleasure and sorrow. That is why Mary, who was conceived without original 
sin, was called the rose without thorns: rosa spina carens. The Virgin Mary is often 
depicted in a rose garden, which is related with the belief that the rose is the most 
beautiful of all flowers and Mary is the most beautiful of all women. In the Middle 
Ages prayer was often identified with spiritual flowers and roses were identified with 
the rosary. Praying the rosary, which is often called the rose wreath, was a symbol 
of giving roses to the Blessed Virgin Mary. Roses were valuable Marian plants and red 
rose petals symbolised martyrs’ blood3.

The symbolic significance of the rose referred to four elements. By nature it could 
symbolise getting rid of vice; by form it could be a symbol of love; the white colour 
was a symbol of purity and the red symbolised not only suffering but also modesty 
and patience. The purple rose refers to Christ’s blood which He shed in the Passion. 
The red rose symbolised martyrs and as the rose expresses passion, by planting roses 
we express compassion in our bodies and souls. On the other hand, the Deity in Christ 
is compared to the scent of roses4.

In Christianity roses were attributed to saints. In iconography Dorothy and Elizabeth 
were depicted with a basket of roses and five rose petals symbolised Christ’s wounds. 
The mediaeval symbolism of roses was particularly common in France5.

Different symbolism is attributed to individual roses. The rose is considered 
to be the queen of flowers and is often identified with beauty. The Damask rose 
(R. damascena) is a symbol of incessant beauty, whereas the China rose (R. chinensis) 
is a symbol of eternal beauty and the musk rose (R. moschata) is a symbol 
of joyful beauty. As mentioned previously, this flower is often associated with love. 
The Provence rose (Rosa x centifolia) is considered to be a symbol of love, whereas 
the old moss cabbage rose buds (Rosa x centifolia ‘Muscosa’) symbolise fidelity 
in love. The French rose ‘Rosa Mundi’ (R. gallica) ‘Versicolor’ symbolises diversity, 
whereas the dog rose (R. canina) symbolises modesty and joy combined with pain. 
When we hand over a yellow rose (R. foetida), we confess that we find the person 
who receives the rose wonderful in all aspects6. Roses are still a symbol of success 
in life, especially in love7.

3 P. Hobhouse, Historia ogrodów, Arkady, Warszawa 2005, 104.
4 S. Kobielus, Florarium christianum. Symbolika roślin – chrześcijańska starożytność i średniowiecze, 

Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków 2006, 184-189.
5 M. Siewniak, A. Mitkowska, Tezaurus…, 224.
6 R. Markley, Róże. Poradnik praktyczny, Diogenes, Warszawa 2000, 8.
7 M. Siewniak, A. Mitkowska, Tezaurus…, 224.
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2. TERMINOLOGY AND THE STATE OF RESEARCH

This article discusses the oldest rosarium8 in the world – Roseraie du Val-de-Marne 
in l’Hay- les-Roses, which is situated about 10 km away from the capital of France. 
As Siewniak & Mitkowska (1998) define, the rose garden9 is one where roses are 
grown. At the turn of the 19th century there was a considerable development in rose 
growing and in consequence a large number of new varieties were developed and 
began to be widely introduced into gardens. Roses were exhibited due to the variety 
of their forms and the habit of the shrubs as well as the colour and scent of the flowers. 
Therefore special gardens where roses were grown began to appear. These were 
called rose gardens or rosariums and their main role was to provide decoration and 
to increase aesthetic values. However, apart from the decorativeness they were 
also supposed to be places for teaching, growing and research. Majdecki defines 
gardens which combine wild roses and a collection of garden cultivars as rosariums. 
Usually these are independent spatial establishments (the Szczecin rosarium) or 
separate parts of larger public parks (Bagatelle Park in Paris), parts of exhibitions or 
flower exhibitions, but they are rarely found in botanic gardens10.

The names used in this article – rose garden or rosarium (French: rosarium or 
rosearaie, German: Rosarium or Rosengarten, Italian: giardino di rose or roseto) 
– refer to the garden or its separate section where numerous varieties of roses are 
grown and exhibited. The main function of such a complex is to exhibit rose shrubs 
and their diversity at the time of florescence. These establishments usually become 
a collection of numerous varieties. This term also refers to the facilities which have 
been established since the 19th century. The backyard gardens where roses are 
grown due to their aesthetic value are also named rose gardens. They have different 
forms. Rose gardens are an example of a monoculture garden where roses are grown 
in flowerbeds. The regular form is a characteristic compositional element of these 
facilities, which are usually established on a square or circular plan. This form of the 
garden derives from the mediaeval tradition of hortus conclusus11, where roses were 
an important decorative motif and additionally they were related with the Marian 
cult. Rose flowerbeds were the main element of the garden. They were often enriched 
with garden furniture – pergolas or trellises on which climbing forms of roses were 
exhibited12.

There are different classifications of roses. Due to the fact that the Rosa L. genus 
has a large number of species which clearly differ in their appearance it is very 
complicated to classify them. However, in this article the specialist terminology 
concerning roses is limited to their classification according to utility groups: large-
flowered roses – hybrid tea roses, nostalgic roses, multiflora roses – bedding roses, 
climbing roses – park, groundcovers, miniature – dwarf roses, wild – natural roses, based 
on the division by Helena Wiśniewska-Grzeszkiewicz13. The botanical classification 

 8 Currently, the author is doing research and analysis work for her doctoral dissertation on the subject of rose 
gardens.

 9 M. Siewniak, A. Mitkowska, Tezaurus…, 224.
10  L. Majdecki, Historia ogrodów, vol. II, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, 446.
11 A. Böhm, A. Zachariasz, Architektura krajobrazu i sztuka ogrodowa. Ilustrowany słownik angielsko-polski, 

Vol. II, Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu, Warszawa 2000, 202.
12 M. Siewniak, A. Mitkowska, Tezaurus…, 224.
13 H. Wiśniewska-Grzeszkiewicz, Róże w ogrodzie, Warszawa 2009.
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of roses is very complex. Therefore, roses were classified according to the external 
traits of shrubs, e.g. the height of shrubs, growth intensity, fullness and shape of the 
flower and the usefulness for different purposes, both decorative and utility purposes, 
so the classification concerns the utility groups of roses.

3. ROSARIUMS IN THE 19TH AND 20TH CENTURY

In the 19th century Chinese varieties of roses were brought to Europe, but they 
were barely resistant to low temperatures. Therefore European and Chinese roses 
were crossbred. These were hybrid perpetual roses with recurrent blooming and tea 
roses with tea-coloured flowers. Another important moment was the time (before 
1868) when a multiflora rose (Rosa multiflora) was brought from Japan to Europe and 
polyantha – miniature multi-flowered roses with extended blooming were selected14.

For long years roses were placed in green spaces and rose collections were 
gathered in botanic gardens, but these collections consisted mainly of botanic forms 
and species. Only at the turn of the 19th century when there was very big development 
in rose growing did proper rosariums begin to be established, where wild and garden 
varieties of roses were collected. Usually these were spatial establishments were 
located independently of botanical gardens15.

Over the years rosariums changed, and there were three stages in these changes. 
The main premise of the first rosariums was to exhibit the largest possible number of as 
many varieties of roses as possible. One could say that these gardens were a ‘botanical 
corner’, where roses were exhibited in oblong plots surrounded with box hedges. 
They were arranged along straight lines so that the shrubs which were planted there 
could be well visible to visitors. During the interwar period there was a considerable 
difference in the design of rosariums. They began to assume the form of complicated 
spatial arrangements, where roses were grouped in colonies on a lawn or in larger 
oblong flowerbeds. The main idea of this grouping was to achieve a much better 
visual effect to attract visitors. The rose garden was no longer a botanical collection 
of roses. It became a decorative garden and roses grouped in colonies on a lawn 
resulted in better artistic effect due to the impression of colourful rose flowers on green 
grass. The last stage definitely changed the composition of rosariums. The leitmotif 
was freedom and naturalness, which contrasted with the geometrical composition 
that had been used so far, which was typical of the French or Italian style. The rose 
garden was supposed to be decorative and to exhibit a limited number of rose 
varieties in the most natural way so that the visitor would have the impression that 
the garden was formed without man’s interference with the surrounding landscape16. 
Contemporary rosarium design solutions are definitely different from earlier ones and 
new design tendencies are perfectly reflected by the rosariums in Tête-d’Or city 
park in Lyon, France or in General Jerzy Ziętek Province Culture and Recreation Park 
in Chorzów, Poland, where roses are exhibited in characteristic plots, which are similar 
in shape to a honeycomb17.

14 M. Siewniak, A. Mitkowska, Tezaurus…, 224.
15 L. Majdecki, Historia ogrodów…, 441-443.
16 S. Bernatt, Ogrody różane wczoraj i dziś, Rocznik Polskiego Towarzystwa Miłośników Róż, PWRiL, Warszawa 

1967, 91-96.
17 L. Majdecki, Historia ogrodów…, 446.
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4. THE FIRST ROSE GARDEN IN THE WORLD – THE L’HAY-LES-ROSES ROSARIUM

When Jules Gravereaux bought an eleven-hectare estate in the village of l’Hay- 
-les-Roses, 760 people lived there. Their main source of income was agriculture, but 
there were also plant nurseries. Gravereaux decided to devote his time to his interest 
in gardening, especially in roses. In the estate he had just bought there were an 
English landscape park, a chapel, adjacent areas and buildings, and a one-hectare 
vegetable garden. It was an area which would soon be transformed into a rose garden 
– a green theatre where rose collections would be exhibited. When Gravereaux 
started collecting, studying and crossbreeding roses in 1894, he managed to gather 
all the roses which were known at the time. He collected them in small square plots 
in the vegetable garden.

In 1899 Gravereaux managed to gather a collection of 1600 varieties. When he 
enlarged his collection, he decided to create a special garden where he could exhibit 
his specimens. Therefore, he commissioned Édouard François André, a well-known 
landscape architect and practising botanist to create the first rose garden in the world, 
and so a new garden style was developed. A rose garden named ‘The Rose Lover’s 
Garden’ was created on a triangular plan in an area of 2,320 m2. It was surrounded 
with tunnels – pergolas and a trellis, which was called the cradle of roses. Metal and 
stone statues and vases and other items of garden furniture were important details. 
In the centre of the garden a private collection of roses grown by Jules Gravereaux 
was exhibited. He continued extending his collection, which included more than 
4000 varieties in 1902. Therefore, he enlarged the rosarium, leaving ‘The Rose Lover’s 
Garden’ unchanged. He introduced the new collection in the outermost parcel of the 
vegetable garden as an extensive plot shaped as an open pair of dividers. Similarly 
to the first part, it was geometrically arranged, but it was a collection of botanical 
varieties which were distributed according to the classification of roses developed 
by François Crépin – a Belgian botanist who divided all wild roses into 16 sections 
according to their external (morphological) traits, selecting a particular rose species 
as a standard type for each section. He included all the roses which were the most 
similar to the species set as a standard type of the wild rose variety18. In the new 
parcel the rural style was prevalent. There were thatched porches, wooden props 
from unbarked pegs and wells. The world’s first rosarium, which was established as 
early as 1902, became a rose garden – a rose collection. Therefore the garden was 
called ‘The Collector’s Garden’.

The rosarium was a place for family meetings. However, when Jules Gravereaux 
encountered the humanist society Rosati, which had been established in the late 
18th century to venerate roses, the woman and love, he became a member. He 
realised that one day the society might like to perform in the rosarium, but there was 
no suitable place in the garden which was adapted to the needs of a performance 
of such a versatile society. Therefore he decided to prepare a special corner. 
In 1906 he established the Rose Theatre, where its inauguration was combined with 
a Rosati performance. The theatre was built on a lyre-shaped plan in the southern 
part of the vegetable garden, at the end of the rose garden, in the surroundings 
of conspicuous Sophora sp. trees. The theatre consisted of benches for the audience, 
which made the amphitheatre and stage, and a place for the orchestra and prompter 
on the lawn. In the background of the stage there was a semi-circular colonnade 

18 L. Vecera, Mały atlas róż, PWRiL, Warsaw 1974, 14-15.
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styled similarly to the Petit Trianon – a small chateaux in Versailles. The Rose Theatre 
with its abundant vegetation, lawns, rose flowerbeds, and roses in vases became 
the site for prestigious open-air performances for people related with politics and art. 
As a result of these transformations another part of the garden was created, namely 
‘The World Garden – Rose Theatre’.

The final form of the rosarium, which can still be seen today, was developed 
in 1910. It is called the ‘Theme Garden’. So far Jules Gravereaux had been presenting 
the richness of the rose and he had been collecting, studying and creating roses, 
but there came a moment when creating new varieties stopped being the most 
important thing for him. He became interested in the history of the rose. In 1910 
the results of his collection were presented in the rosarium. He started collecting 
everything that was related to the rose and could be found in literature and art. And 
so his son, Henri Gravereaux, drew up a new design for the rosarium to guarantee 
mutual penetration between the existing sections, i.e. ‘The Rose Lover’s Garden’, 
‘The Collector’s Garden’ and ‘The Rose Theatre’. He distributed the whole collection 
in the entire area of the former vegetable garden again. As a result, the rosarium 
became ‘The Theme Garden’ related to the rose. It told the history, geography 
and stages of development of the rose. It was like an open book, where each 
of the 12 paths was a chapter. There were 12 theme gardens – collections in an area 
of 1.5 ha. The central axis ran from the pavilion eastwards of the rosarium, whose 
composition was symmetrical to the axis. In both parts of the rosarium the arrangement 
of the composition was retained, but the proportions were different. The pavilion was 
situated in the central part of the facility, which was called ‘The Most Beautiful Roses’. 
It included a reservoir, plots with roses, a pergola and roses in chests. In the southern 
part of the garden old varieties of roses were exhibited, whereas in the northern part 
new, modern varieties could be found. Items of garden furniture, such as pergolas 
and benches played an important role in the facility. As a result of the transformations 
made by Henri Gravereaux there was a garden which retained the compositional 
arrangement of the facility designed by his father and the landscape architect André. 
There were only changes in the layout of the plots with individual varieties of roses. 
In consequence there was a garden where the visitor could travel in space and time, 
with a panorama of the evolution of the rose. It was a garden of all the colours, forms 
and scents of roses.

The private garden, where the rosarium was created by the great French architect, 
simultaneously became an exhibition of an abundant collection of roses gathered by 
a gardener, theoretician and practitioner. Jules Gravereaux became a well-known 
expert on roses. He became the President of the Rose Section in the French National 
Association of Gardeners. Since 1916 he had been a qualified rodologist.

When the Gravereaux family sold the estate in 1937, it was taken over by the Seine 
Department (Département de la Seine) and since that moment it gradually became 
a public rosarium. When the Val-de-Marne Department (Département du Val-de- 
-Marne) was established in 1968, it took responsibility for the rosarium and organised 
restoration work so that the rose garden would be presented in the best possible way.

In the beginning Gravereaux’s rose collection was very rich not only due to 
the owner’s contact with botanical gardens all over the world but also due to his 
contact with other rose growers, especially from France, who were in the vast majority 
at the time. However, from 1926 on there were financial problems. Unfortunately, this 
situation could be seen in the rosarium, which began to decline. As a result about 
200 varieties, which were chiefly hybrids, had been lost by 1945. It was mainly large 
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roses, which Gravereaux introduced after 1903, that were lost due to the failure 
to provide proper care. However, the French rose (Rosa gallica) collection was 
well preserved. In spite of considerable loss the rosarium is still the only facility with 
such a precious collection of roses. The collection includes varieties which cannot 
be purchased at present. 85% of the roses are varieties developed before 1950. 
Thus today the rosarium is a conservatory of old varieties of roses of growers from 

Ill. 1. The rose garden in: a) 1899, b) 1902, c) 1906, d) 1910 (edited by M. Jeleniewska)
Il. 1. Ogród różany w: a) 1899, b) 1902, c) 1906, d) 1910 (oprac. M. Jeleniewska)
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all over the world. In 1990 the Friends of the Roseraie du Val-de-Marne Association 
(L’association des Amis de la Roseraie du Val-de-Marne) was established. Its main 
goal is to promote the rose among specialists and amateurs, acquire knowledge 
about the rosarium and to conserve and protect the facility.

5. THEME SECTORS AS A PRESENTATION OF THE ROSE EVOLUTION

At present the rosarium occupies an area of 1.7 ha, where 35,000 roses 
of 3,300 varieties are exhibited, including 185 botanical varieties. Box borders run 
along a total length of 5 km, garden furniture, such as pergolas and trellises which 
additionally show the diversity of forms of rose shrubs and numerous sculptures and 
fountains are important compositional elements. Today the rosarium exhibits roses 
in 13 theme sectors, 12 of which were preserved from the 1910 design. The 13th sector 
was introduced for future generations as a parcel exhibiting current rose growing 
achievements. It is particularly important for future generations for whom current 
rose growing novelties will be another stage in the history of the rose. The main task 
of the rosarium is to make a chronological presentation of the evolution of the rose, 
from old to current species.

There are 13 rose collections in one garden. The Botanical Rose Avenue (L’allée 
des rosiers botaniques) is the section where botanical roses are exhibited, which are 
also known as wild growing roses (R. canina). The Large-Flowered Roses – Hybrid 
Tea Avenue (L’allée des roses thé) contains old rose varieties from the 19th century. 
In contrast to contemporary tea roses they are very sensitive to frost. That is why they 

Ill. 2. Rose garden, l’Hay-les-Roses (photo by M. Jeleniewska)
Il. 2. Rosarium, l’Hay-les-Roses (fot. M. Jeleniewska)
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were planted along the wall in a very sunlit location. The ’Madame Constant Soupert’ 
rose is a noteworthy flower exhibited in that section. The Modern Foreign Rose Garden 
(Le jardin des roses étrangères modernes) is the place where garden rose varieties 
of the largest English, German, Belgian and North American growers are exhibited. 
It is a collection of large-flowered roses which is enriched with new varieties every 
year. The Modern French Rose Garden (Le Jardin des roses françaises modernes) is 
the sector presenting new rose varieties from the largest French growers. Roses are 
exhibited around the ‘Temple of Love’ (Temple de l’Amour), which is the oldest part 
of the rosarium. The following roses decorate this section: Adam, Cosmos, Gaston 
Lenôtre, Chartreuse de Parme, Persane, Coraline, Pénélope, Cabaret, Poker, 
Sourire d’enfant. Mrs Gravereaux’s Rosarium (La roseraie de Madame Gravereaux), 
is a collection featuring modern roses grown by amateurs. The Malmaison Rose 
Avenue (L’allée des roses de la Malmaison) is a collection of roses which the first wife 
of Napoleon I created in her estate in Malmaison in the 19th century. The collection 
includes such roses as: Aimable Amie, Belle Aurore, Cuisse de Nymphe émue, Chapeau 
de Napoléon, Passe velours. The Old Horticultural Rose Garden (Le Jardin des roses 
horticoles anciennes) presents rose varieties bred between 1850 and 1940, such as: 
Dorothy Perkins, Aglaia, Mlle Cécile Brenner. The Flowerbed Rose Avenue (L’allée des 
rosiers pimprenelle) is a collection of large-sized flowerbed roses with delicate foliage, 
e.g. pimpinellifolia rose, Double Pink Eden. The History-of-the-Rose Avenue (L’allée de 
l’histoire de la rose) is a chronological selection of the most important rose varieties 
which show the history of the development of the Rosa genus: R. canina, R. gallica, 

R. moschata, R. damascena, R. centifolia. The Old Rose Garden (Le jardin des roses 
galliques) is a collection of historical French roses, which were the only known rose 
species in Europe until the 17th century: R. centifolia, R. damascena. The Asian Rose 
Garden is a garden with a collection of roses from China, Japan, India, e.g. R. faetida 

Ill. 3. Rose garden, l’Hay-les-Roses (photo by M. Jeleniewska)
Il. 3. Rosarium, l’Hay-les-Roses (fot. M. Jeleniewska
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bicolor. The Decorative Rosarium (La roseraie decorative) is the part of the rosarium 
that dates back to 1910. It is called ‘The Most Beautiful Rose Garden’, where roses 
are exhibited around a reservoir and climbing forms of roses can be admired on 
trellises, e.g. Alexandre Girault, Paul’s Scarlet Climber, Mme Raymond Poincare. 
The Rough Rose Avenue (L’allée des rosiers rugueux) is a collection of the offspring 

Ill. 4. Pond in Rose garden, l’Hay-les-Roses (photo by M. Jeleniewska)
Il. 4. Zbiornik wodny w rosarium, l’Hay-les-Roses (fot. M. Jeleniewska)

Ill. 5. “Temple de l’ Amour” Rose garden, l’Hay-les-Roses (photo by M. Jeleniewska)
Il. 5. „Temple de l’ Amour” Rosarium, l’Hay-les-Roses (fot. M. Jeleniewska)
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of the rugosa rose (R. rugosa). These are durable, resistant and very decorative roses 
with characteristic foliage which come from Japan, such as: Roseraie de L’Haÿ, Blanc 
Double de Coubert.

The establishment of the rosarium in l’Hay-les’Roses is a breakthrough moment 
in the garden history. The establishing of a garden dedicated to roses shows that it 
is possible to make a decorative garden with only one species of plants, e.g. roses19.

6. THE CONTEMPORARY RANK OF THE ROSE COLLECTION IN L’HAY-LES-ROSES

The late 19th century and the early 20th century was the time when the principles 
of crossbreeding and inheritance became widely known to scientists and botanists 
and when great expeditions of discovery came to an end. Scientists began to 
concentrate on the adaptation and growing of new varieties which would be more 
interesting than the existing botanical varieties. Jules Gravereaux was in a similar 
situation. He was employed by the Minister of Agriculture and was in charge of fragrant 
roses. At the same time he created new varieties of roses.

The number of rose varieties grown in the late 19th century was sufficient to create 
a versatile rose collection in l’Hay-les-Roses. That period marked the beginning of rose 
growing. Unfortunately, over the years many former varieties have disappeared from 
the collection in the rosarium, chiefly due to the severe winter of 1985 and 1986. 
The recovery of the old collection was difficult but possible thanks to international 
contacts. That is why the rosarium still plays an important role and is an original, 
valuable and recommended rose collection. However, prospective management 
of the rosarium is necessary to keep this position.

These are mostly old varieties of roses. The climbing rose ‘Alexandre Girault’, which 
is exhibited on a pergola, is over 80 years old. Unfortunately, most younger varieties 
of roses were lost. The impoverishment of the rose collection was caused by current soil 
conditions and by the monoculture of the rose collection. Because roses have been 
in the same place for more than one hundred years their root system secretes toxins. 
These two arguments caused the management of the rosarium to make a decision 
to systematically renew old varieties and to exchange the soil, which has been done 
since 1985.

The collection of l’Hay-les-Roses is preserved heritage. It reflects the past and 
presents the history of the evolution of the rose. It is an important stage in the 
history of horticultural art. When the garden dedicated to the rose was established, 
it presented the advancements in rose growing. Thanks to this, Jules Gravereaux was 
able to create a rich collection of roses20.

At present it is impossible to make such a versatile collection because today 
the number of varieties grown is taken into account rather than their diversity. 
However, the model collection, as the one in l’Hay-les-Roses is called, cannot be 
limited to the varieties from one period. It must continue telling the story of the evolution 
of the rose. Therefore, it is necessary to introduce new varieties into the rosarium. 
The varieties developed now could be presented to new generations in the future, 
because they will be part of history for them.

19 M. Jeleniewska, P. Urbański, Ogrody różane w krajobrazie, Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów 
Krajobrazowych PAN, Lublin (in press).

20 L. Mailliet, Memoires de Roses. La Roseraie de Jules Gravereaux 1894-1916, S.C.I.I., Paris 1994, 20.
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This approach resulted in the establishment of the Association of Friends of the Val- 
-de-Marne Rosarium (L’association des Amis de la Roseraie du Val-de-Marne), which 
propagates the contemporary goals of the rosarium and acts in three areas:
 – enriching the old varieties developed before 1950,
 – supplementing the botanical varieties,
 – introducing new roses, which are interesting due to their quality or innovativeness.

The contemporary position of the rose collection in l’Hay-les-Roses is noteworthy 
and deserves conservation due to many aspects. The rosarium perfectly matches 
the surrounding landscape, preserving its original arrangement, layout and borders. 
Therefore, it is impossible to introduce a larger number of roses. There have been 
frequent proposals to extend the rosarium at the expense of the surrounding park. 
However, this idea was rejected for compositional and social reasons. Therefore, 
there is a proposal to create a new rosarium in Lilas Park in Vitry-sur-Seine Highland. 
The rosarium should continue the collection of the rose garden in l’Hay-les-Roses, 
retaining the original compositional assumptions, elegance and representativeness 
of the garden but with a contemporary layout so that the neighbourhood of both 
facilities would not cause negative comparisons in spite of small differences between 
them. The Vitry-Thiais Highland is a perfect place to exhibit the varieties of park or 
covering roses, which would additionally enhance the scenic values of the locality. 
The main goal of the Green Space Management is to make the community of scientists 
and practitioners regard the rosarium in l’Hay-les-Roses as a rose conservatory. 
Therefore, they set the main tasks in their activity:
 – to increase the rate of renewal of rose flowerbeds, which would provided an 
opportunity to achieve a healthy collection at an appropriate sanitary level,

 – to provide appropriate monitoring of rose varieties and strict control of new 
plantings.
The renewal and checking the credibility of rose varieties would be possible thanks 

to an experimental garden, which could be established in the direct neighbourhood 
of the l’Hay-les-Roses rosarium21.

7. SUMMARY

Due to the development in rose growing at the turn of the 20th century, when new 
varieties of roses were developed, rose gardens were established in public parks and 
gardens where abundant collections of roses were exhibited that frequently included 
new varieties. Rosariums attracted tourists, lovers of roses and gardeners, and often 
involved the organisation of rose exhibitions, competitions and symposiums. The rose 
garden with a regular, geometrical layout is a rose exhibition. It shows the diversity 
of roses and it is additionally enriched with the items of garden furniture, such as 
pergolas, stone benches, vases, and statues. The rose garden marks an important 
stage in the history of garden art. It is the first monoculture garden which proves that 
the garden that shows a collection of one species of plants is a decorative garden. 
In addition to this, the diversity and abundance of the rose collection caused 
the establishment of the first garden dedicated only to roses. The Park, covering 

21 M. Courty- Schnapper, La Roseraie Departementale a l’ Hay – les – Roses. Sa gestion – son avenir. Direction 
Des Espaces Verts Départementaux S.G.A. – S. G. O. Dokumentacja La Roseraie Departementale, Archiwum 
Rosarium, 1991.
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miniature and climbing roses exhibited on pergolas or trellises shows the richness 
of forms that roses can take. But the rose also builds the three-dimensionality and 
enhances the perspective in a landscape and decorates it. That is why the French 
landscape architect, Édouard François André was commissioned by the lover of roses 
Jules Gravereaux to create a new garden style, i.e. the rose garden. The collection 
in l’Hay-les-Roses is preserved heritage. It reflects the past and presents the history 
of the evolution of the rose. It is an important stage in the history of horticultural art. 
When the garden dedicated to the rose was established, it proved the advancement 
in rose growing. Thanks to this, Jules Gravereaux was able to create a rich collection 
of roses.

The author of the article used the documentation of the Roseraie du Val-de-Marne in l’Hay- 
-les-Roses, Rosarium Archive (no year of publication) and her own materials and photo 
documentation which she collected during research work for her doctoral dissertation  
(2011–2013).
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1. WSTĘP

W historii sztuki ogrodowej istnieją rośliny i formy stosowane z upodobaniem od 
zarania dziejów, są i takie, które występują przez pewien czas, panuje na nie moda, 
a potem ich popularność spada. Jak zatem wygląda sytuacja róży i tworzonych 
z niej rosariów – ogrodów specjalistycznych. Róża to roślina ponadczasowa, która 
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wprowadzana była przez ogrodników w każdej epoce. Ma bogatą symbolikę, jest 
rośliną głęboko osadzoną w tradycji i kulturze europejskiej. Motyw róży pojawia się 
w architekturze. Różę cenili starożytni. W średniowieczu należała do roślin o skompliko-
wanej symbolice, później wykorzystywana była w ogrodach renesansowych, baroko-
wych i krajobrazowych, ale czas jej świetności przypada na schyłek XIX wieku, kiedy 
powstawać zaczęły pierwsze rosaria. Róża stała się rośliną cenioną i niezwykle popu-
larną, kolekcjonowano jej odmiany, tworzono z niej mniej i bardziej skomplikowane 
układy, stosowano ją w ogrodach prywatnych i publicznych. W ogrodach botanicz-
nych, parkach pojawiały się kolekcje róż, gromadzące odmiany botaniczne, nato-
miast w specjalistycznych ogrodach eksponowano różnorodność krzewów różanych. 
Tak powstałe różanki są rodzajem ogrodu tematycznego. Ogród różany jest przykła-
dem ogrodu monokulturowego, którego nazwa pochodzi od nazwy rodzajowej róży, 
a niewiele jest takich roślin, którym poświęcono ogrody, co dodatkowo świadczy o ich 
wyjątkowości. Rosarium często stawało się wizytówką parku, organizowano konkursy, 
wystawy, które przyciągały turystów i sympatyków róż. Powstawały stowarzyszenia 
miłośników tej rośliny, pojawiały się publikacje, utrwalające popularność róży.

2. TERMINOLOGIA I STAN BADAŃ

W niniejszym artykule rozważane jest najstarsze na świecie rosarium22 – Roseraie du 
Val-de-Marne w l’Hay-les-Roses, położone około 10 km od stolicy Francji. Termin ogród 
różany23, jak określają Marek Siewniak i Anna Mitkowska (1998), to ten, w których upra-
wiane są róże. Przełom XIX i XX wieku charakteryzował się dużym rozwojem hodow-
li róż, a co za tym idzie powstaniem wielu nowych odmian, które zaczęto masowo 
wprowadzać do ogrodów. Róże eksponowano ze względu na różnorodność formy 
i pokrój krzewów, barwę oraz zapach kwiatów. Dlatego zaczęły powstawać specjal-
ne ogrody, w których uprawiane były róże, ogrody zwane różanymi, różankami, a ich 
główną rolą była dekoracyjność i podnoszenie walorów estetycznych. Jednak poza 
ozdobnością miały również pełnić rolę dydaktyczną, hodowlaną i badawczą – takie 
ogrody, będące połączeniem dzikich róż i kolekcji odmian ogrodowych, nazwane 
są przez Majdeckiego rosariami. Zazwyczaj jako samodzielne założenia przestrzen-
ne (szczecińska Różanka) bądź wyodrębnione części większych parków publicznych 
(paryski Park Bagatelle), na terenach wystaw czy jako wystawy róż, jednak rzadko 
na terenie ogrodów botanicznych24.

Stosowane w niniejszym artykule określenia – ogród różany, rosarium czy różan-
ka (ang. rose-garden lub rosary, franc. rosarium lub roseraie, niem. Rosarium lub 
Rosengarten, wł. giardino di rose lub roseto) – odnoszą się do ogrodu lub jego wyod-
rębnionego fragmentu, w którym uprawiane i eksponowane są liczne odmiany róż. 
Główną funkcją takiego zespołu jest ekspozycja krzewów róż, ich różnorodności w po-
rze kwitnienia. Często założenia te stają się kolekcją wielu odmian. Termin ten odnosi 
się do obiektów zakładanych od XIX wieku aż do współczesności. Często mianem 

22 Aktualnie prowadzone są przez autorkę badania i analizy w ramach pracy doktorskiej, dotyczącej tematyki 
ogrodów różanych.

23 Ogród różany (rosarium, różanka) – ogród lub wyodrębniony jego fragment, w którym uprawiane są liczne 
i różnorodne odmiany róż. Ogród ten stanowi jednocześnie ekspozycję kwiatów. Rosarium tego typu 
rozpowszechnione jest od końca XIX wieku. Często przyjmuje kształt regularny. M. Siewniak, A. Mitkowska, 
Tezaurus sztuki ogrodowej, Rytm, Warszawa 1998, 224.

24 L. Majdecki, Historia ogrodów, t. II, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, 446.
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ogrodu różanego określane są także ogrody przydomowe, w których róże uprawia-
ne są ze względu na ich walory estetyczne. Przybierają różne formy. Ogrody róża-
ne są przykładem ogrodu rodzajowego, w którym na rabatach uprawiane są róże. 
Regularna forma jest charakterystycznym elementem kompozycyjnym założeń, które 
najczęściej zakładane są na planie kwadratu lub okręgu. Ogród o takiej formie wy-
wodzi się ze średniowiecznej tradycji hortus conclusus25, w którym ważnym motywem 
ozdobnym były róże, dodatkowo związane z kultem maryjnym. Głównym elementem 
ogrodu są różane rabaty, wzbogacane często elementami małej architektury – per-
golami bądź treliażami, na których eksponowane są pnące formy róż26.

Ponieważ rodzaj Rosa L. posiada wiele gatunków, które różnią się wyglądem ze-
wnętrznym, klasyfikacja botaniczna róż jest bardzo rozbudowana, dlatego w niniej-
szym artykule terminologia specjalistyczna róż ogranicza się do ich klasyfikacji według 
grup użytkowych: róże wielkokwiatowe – mieszańce herbatnie, nostalgiczne, wielo-
kwiatowe – rabatowe, pnące – czepne, parkowe, okrywowe, miniaturowe – karło-
we, dzikie – naturalne, na podstawie podziału dr Heleny Wiśniewskiej-Grzeszkiewicz27. 
Róże dzieli się na grupy użytkowe, biorąc pod uwagę cechy zewnętrzne krzewów, ta-
kie jak: ich wysokość, intensywność wzrostu, pełność i kształt kwiatu oraz przydatność 
do różnych celów, zarówno ozdobnych, jak i użytkowych.

3. HISTORIA I SYMBOLIKA RÓŻ

Historia róż jest zdecydowanie o wiele starsza aniżeli historia ludzkości. Na podsta-
wie fosylii wiemy, że pojawiły się one na naszej planecie co najmniej 25 milionów lat 
temu, czyli zdecydowanie wcześniej niż gatunek ludzki. Przedhistoryczne szczątki róż 
odciśnięte na skałach: odciśnięte kawałki liści, pędów, kolców i w jednym przypadku 
odcisk pąka, są dowodem, że na tych obszarach, na których je znaleziono, róże rosły 
od ponad 25 milionów lat. Miejsce ich znalezienia, głównie Japonia i Chiny, wskazuje, 
że ojczyzną róży jest prawdopodobnie Azja. Dzięki pracom badawczym archeologów 
wiemy, że pierwsze wzmianki dotyczące róż pochodzą z okresu panowania sumeryj-
skiego króla Sargona I, który panował przed 5000 lat w mieście Ur, w kraju między 
Eufratem i Tygrysem. Brytyjski archeolog Leonard Woolley znalazł napisy nagrobne, 
które zawierały pierwsze wzmianki o różach, które król Sargon I przywiózł z wyprawy 
wojennej do swojego kraju, czyli na tereny dzisiejszej Turcji28.

Jak wspomniano wcześniej, róże mają swoje korzenie w Chinach, następnie poja-
wiły się na Bliskim Wschodzie, a dopiero potem w Grecji i Rzymie29.

25 Hortus conclusus – dosł. zamknięty ogród, tajemniczy ogród wewnątrz ogrodu (por. giardino segreto). 
Religijnie, symbolicznie, literacko związany z Pieśnią nad pieśniami (Song of Songs), która łączona jest 
z Marią Dziewicą przez termin – enclosed – oznaczający jej nienaruszoną dziewiczość. Ogród ten był 
często przeciwstawiany rajowi utraconemu. Wraz ze wzrostem średniowiecznego kultu Dziewicy, Maria 
identyfikowana byłą często z różą, ale „ogród Marii” (Mary gardens) mógł zawierać kwiaty o własnym 
znaczeniu. W praktyce zamknięte ogrody często posiadały ogród różany z fontannami, ławę darniową, 
trawniki i ścieżki oraz altanę, zaułek lub niszę, otoczone przez żywopłot lub mur. Alternatywnie dla takiego 
ogrodu stosowany był jako synonim termin herber. Ogród mógł być kościelny, świecki, ale zawsze służył 
przyjemności i zabawom. A. Böhm, A. Zachariasz, Architektura krajobrazu i sztuka ogrodowa. Ilustrowany 
słownik angielsko-polski, T. II, Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu, Warszawa 2000, 202.

26 M. Siewniak, A. Mitkowska, Tezaurus…, 224.
27 H. Wiśniewska-Grzeszkiewicz, Róże w ogrodzie, Multico, Warszawa 2009.
28 L. Vecera, Mały atlas róż, PWRiL, Warszawa 1974, 5-6.
29 W. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1988, 1001.
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Historia uprawy róż w Europie sięga czasów średniowiecza, kiedy szczepionki róż 
przywędrowały do Europy Zachodniej wraz z powracającymi uczestnikami wypraw 
krzyżowych. Mówiąc o ogrodzie różanym, należy wspomnieć o hortus conclusus30. 
W dosłownym znaczeniu to „ogród zamknięty”, intymny, sekretny, który znajdował 
się wewnątrz ogrodu. Bez względu na to, czy był to ogród świecki, czy kościelny, był 
przeznaczony do wypoczynku i zabaw31. To typ ogrodu charakterystyczny dla śre-
dniowiecza, którego głównym założeniem kompozycyjnym była geometryczna for-
ma i prosty przebieg ścieżek. Wydzielony zwykle ogrodzeniem, tak aby stworzyć na-
strój tajemniczości, często pojawiał się w otoczeniu zamku. Na przecięciach ścieżek 
znajdowały się placyki, na których lokalizowano fontanny bądź studnie, natomiast 
centrum zdobiły rabaty kwiatowe. Kwiaty zdobiły trawniki, a w specjalnie wydzielo-
nych miejscach mogły pojawiać się zioła. Ogrody zamknięte miały służyć wypoczyn-
kowi, dlatego też ocienione miejsca do siedzenia lokalizowane były wzdłuż murów 
w postaci ław darniowych urządzanych w altanach, pergolach bądź pod soliterami 
drzew. Hortus conclusus w średniowieczu był związany z kultem maryjnym, często na-
zywany był ogrodem maryjnym, uprawiano w nim kwiaty, często róże i dlatego też 
ogrody takie zwano różanymi32.

W średniowieczu we Francji i Niemczech róża wyróżniała się jako roślina lecznicza, 
niekoniecznie ze względu na wartości ozdobne. Jednak już w renesansie zamożni 
mieszczanie zaczęli sadzić róże w ogrodach jako roślinę dekoracyjną. Pojawiały się 
one na obrazach, herbach i ornamentach. Około 1400 roku uprawiano wiele róż 
we Francji, zyskały też dużą popularność w Holandii, gdzie w XVII wieku powstały 
odmiany róży stulistnej (Rosa centyfolia). W XVIII wieku w ogrodach znajdowały się 
kolekcje nawet do kilkuset odmian róż33. Najbardziej jednak róże stały się popularne 
od 1812 roku, kiedy w Malmaison powstał ogród Józefiny de Beauharnais34, w którym 
zgromadziła ona przede wszystkim odmiany botaniczne róż (250 odmian). Krzewy 
róż sadzono w parku w grupach lub w czerwcu wynoszono je w donicach. Róże 
do kolekcji Józefiny pochodziły m.in. z Chin, Holandii, a także z ogrodu różanego 
w Wilhelmshöhe w Kassel, gdzie uprawę róż na szerszą skalę rozpoczęto w 1766 roku 
dla landgrafa Friedricha II, w czasie gdy barokowe ogrody poddawano przekształ-
ceniom w stylu angielskim. Rozpoczęła się hodowla róż, która trwała przez cały 
XIX wiek35.

Róża (łac. rosa, ang. rose, fr. rosier (krzew), rose (kwiat), niem. Rose, wł. rosa)36 
zwana jest czasem królową kwiatów, co wynika z jej walorów ozdobnych i znacze-
nia symbolicznego. Róża to też ozdobny kwiat o bardzo dużych walorach este-
tycznych. Obecnie istnieje około 25 000 odmian, które różnią się między sobą po-
krojem, wielkością, formą, barwą i zapachem kwiatów, ale również kolcami, liśćmi  
i owocami.

30 M. Siewniak, A. Mitkowska, Tezaurus…, 224.
31 A. Böhm, A. Zachariasz, Architektura krajobrazu…, 202-203.
32 M. Siewniak, A. Mitkowska, Tezaurus…, 96.
33 W. Gottschalk, Poradnik dla miłośników róż, PWRiL, Warszawa 1991, 10-11.
34 Józefina de Beauharnais (1763-1814), pierwsza żona Napoleona I, cesarzowa Francji. W Malmaison stworzyła 

ogromną kolekcję róż, sprowadzając je ze swojej rodzinnej Martyniki i z innych miejsc na całym świecie. 
Cesarzowa poprosiła belgijskiego artystę Pierre’a-Josepha Redouté, aby sklasyfikował i opisał jej róże i irysy. 
Powstałe w tym czasie rysunki róż, przygotowane przez Redouté dla Józefiny, znane są do dziś.

35 P. Hobhouse, Plants in garden history, Pavilion, London 1991, 219.
36 M. Siewniak, A. Mitkowska, Tezaurus…, 224.
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Róża zaliczana jest do roślin o bogatej symbolice i znaczeniu emblematycznym. 
Całe bogactwo znaczeń i niejednoznaczność pojawia się w wielu kulturach, religiach 
i tradycjach od czasów starożytnych do współczesności. Jest symbolem niezniszczal-
ności, cnoty i tajemnicy. W starożytności uznawana była za kwiat Afrodyty, inny mit 
natomiast podaje, że czerwone róże wyrosły z krwi wylanej przez Adonisa, gdy został 
on poszarpany przez dzika. Wyspa Rodos na Morzu Egejskim swoją nazwę zawdzięcza 
uprawianym tam kwiatom róży37.

Jedna z legend podaje, że powstała ona już w świecie antycznym, podczas na-
rodzin Wenus, dlatego też symbolizowała dumę i miłość. Rzymianie podczas uczty 
u stropu sali biesiadnej zawieszali różę milczenia, która miała przypominać biesiadują-
cym o powściągliwości od mówienia o nieobecnych. Róża była też symbolem tajem-
nicy, gdyż mówić sub rosa oznaczało mówić komuś coś sekretnego. Jednak najbar-
dziej róże wiązano z chrześcijaństwem: symbolizowała ona między innymi odrodzenie 
po śmierci, dlatego też kładziono ją na grobach zmarłych, a od średniowiecza miej-
sca pochówków zwano ogrodami różanymi, natomiast święta związane z pamięcią 
i kultem zmarłych rosariami. Do rosarium porównywano też społeczność zbawionych 
w niebie, którą nazywano sanctorum rosarium. Róża w średniowieczu była też symbo-
lem wieczności i nieba, dlatego Matka Boża wręczała kwiat róży tym dzieciom, które 
miały niebawem umrzeć.

Róża najczęściej wiązana była z kultem Najświętszej Maryi Panny, która w wielu 
hymnach łacińskich nazywana jest różą: rosa, rosa speciosa, rosa coeli, rosa mystica, 
ale również jako peccatorum medicina, czyli lekarstwo dla grzeszników, jak nazwał 
ją w swoim hymnie papież Innocenty III. Wiele legend podaje, że w raju róże nie miały 
kolców, pojawiły się one dopiero po upadku człowieka, aby zapamiętał, że rozkosz 
niesie za sobą smutek, w związku z czym Maryję bez grzechu pierworodnego nazywa-
no różą pozbawioną kolców: rosa spina carens. Maryja Panna często przedstawiana 
jest w ogrodzie różanym, co związane jest z przekonaniem, że tak jak róża jest naj-
piękniejsza ze wszystkich kwiatów, tak Maryja jest uznawana za najpiękniejszą spo-
śród wszystkich niewiast. Maryja określana jest jako róża rajska, trzymana w ręku Króla 
niebios, róża bardzo cenna, która nie więdnie i nie ginie38. Arcybiskup Toledo Ildefons 
pisze, że róża jest: „ponad wszystkie kwiaty i jest rozkoszna z racji swej wyborności, 
pięknego i wdzięcznego wyglądu, cudownego zapachu oraz przydatności do lecze-
nia różnorakich dolegliwości”39. W literaturze Maryja jest często przeciwstawiana Ewie, 
która nazywana jest kolcem czy cierniem z powodu ran, które zadała. Natomiast 
Maryja uśmierzająca ból jest różą białą z powodu: dziewictwa, ciała, naśladowania 
cnoty, oczyszczania uczuć, miłowania Boga, a czerwoną z powodu: miłości, umysłu, 
unikania występku, umartwienia ciała i współczucia bliźniemu.

W średniowieczu często utożsamiano modlitwę z duchowymi kwiatami, a róże 
z modlitwą różańcową. Odmawianie różańca, nazywanym często wieńcem róża-
nym, było symbolem ofiarowania róż Najświętszej Maryi Pannie. Średniowieczna sym-
bolika róż rozpowszechniona była przede wszystkim we Francji.

Symboliczne znaczenie róży odnosiło się do czterech elementów: przez naturę 
mogła symbolizować wyzbycie się wad, przez kształt mogła być symbolem miłości, 

37 W. Kopaliński, Słownik symboli, Wiedza Powszechna, Warszawa 1990, 361-364.
38 S. Kobielus, Florarium christianum. Symbolika roślin – chrześcijańska starożytność i średniowiecze, 

Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków 2006, 187.
39 H. Toletanus, De corona Virginis, Tabulas ex MGS Privata Bibl Administator Ipse Exquisivit, Patrologia Latina 

96, 302, za: S. Kobielus, Florarium christianum…, 187.
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kolorem białym czystością, a czerwonym – cierpieniem, ale też skromnością i cier-
pliwością. Purpurowa róża odnosi się do krwi Chrystusa, wylanej podczas jego męki. 
Czerwień symbolizowała męczenników i tak jak róża przez swą czerwień wyraża pa-
sję, tak my sadząc róże wyrażamy współcierpienie w ciele i duszy. Natomiast do za-
pachu różanego porównywane jest bóstwo w Chrystusie. Wiosenne kwiaty róż były 
symbolem krwi męczenników z początków historii Kościoła, co nawiązywać miało 
do teorii, według której róże powstawały podczas walk, stąd też symbol krwi. Róża 
jest też znakiem pasji i zmartwychwstania Chrystusa i dlatego papieże, począwszy 
od pontyfikatu papieża Leona IX, w każdą czwartą niedzielę Wielkiego Postu, trzy-
mając w rękach złotą różę nasączoną zapachem piżma i balsamu, udawali się do 
bazyliki Świętego Krzyża Jerozolimskiego w Rzymie, gdzie błogosławili Złotą Różę, któ-
ra po błogosławieństwie symbolizowała moc, zmartwychwstanie i nieśmiertelność. 
Złoto, piżmo i balsam symbolizowały trojaką naturę Chrystusa: bóstwo, ciało i duszę 
– i tak ciało łączy się z bóstwem przez duszę. Już od XI wieku Złotą Różą obdarowane 
były ważne osobistości Kurii, a późnej władcy. Złotą Różę, zwaną „papieską”, papież 
składał w hołdzie najważniejszym sanktuariom świata. Zachowały się trzy średnio-
wieczne róże: w Cluny (początek XIV w.), w Andechs (z 1454 r.) i w Polsce (z 1485 r.) 
w Częstochowie dla Matki Bożej Kalwaryjskiej. Również papież Jan Paweł II przywiózł 
do Polski Złotą Różę, którą złożył na Jasnej Górze podczas pierwszej pielgrzymki do 
ojczyzny – 4 czerwca 1979 roku. Podczas pielgrzymki w 1983 roku złożył na niej złote 
serce, symbolizujące ocalenie podczas zamachu. Natomiast podczas trzeciej piel-
grzymki złożył Złotą Różę podczas obchodów stulecia koronacji cudownego obrazu 
Matki Bożej Kalwaryjskiej40.

W chrześcijaństwie róże przypisywano świętym i tak też w ikonografii święte Dorota 
i Elżbieta przedstawiane są z koszykiem róż41.

Również poszczególnym różom przypisywana jest różna symbolika. Róża, uważa-
na za królową kwiatów, często jest utożsamiana z pięknem. I tak róża damasceń-
ska (R. damascena) jest symbolem nieustającego piękna, róża chińska (R. chinen-
sis) – wiecznego piękna, a piżmowa róża (R. moschata) to wesołe piękno. Jak już 
wspomniano wcześniej, często kwiat ten łączony jest z miłością – róża stulistna (Rosa 
x centyfolia) uważana jest za ambasadora miłości, a obdarowując kogoś tą różą 
wyznajemy: „moje serce stoi w płomieniach”. Natomiast trwałość, wierność w mi-
łości symbolizują pąki róży omszonej Rosa x centyfolia ‘Muscosa’. Róża francuska 
‘Rosa Mundi’ (R. gallica) ‘Versicolor’ symbolizuje różnorodność, natomiast róża dzika  
(R. canina) skromność i radość połączoną z bólem. Wręczając różę żółtą (R. foetida), 
wyznajemy, że wszystko w obdarowywanej osobie jest według nas cudowne42.

W Starym Testamencie w „Pieśni nad Pieśniami”, zwanej „Pieśnią Salomona”, 
pojawia się koncepcja idealnego ogrodu rajskiego. Według pierwszej interpretacji 
chrześcijańskiej ogród zamknięty symbolizował Kościół, jednak z czasem interpreta-
cja ta uległa poszerzeniu, a ogród zamknięty symbolizował Kościół w każdym czło-
wieku. W Nowym Testamencie ogród zamknięty łączony był z symboliką maryjną. 
Również kwiatom znajdującym się w hortus conclusus nadawano odpowiedni wy-
dźwięk religijny, łącząc go z kultem maryjnym. Białe płatki lilii symbolizowały czystość 
Maryi Dziewicy, a złote pręciki promieniejące światło jej duszy. Róże były cenionymi 

40 S. Kobielus, Florarium christianum…, 184-189.
41 M. Siewniak, A. Mitkowska, Tezaurus…, 224.
42 R. Markley, Róże. Poradnik praktyczny, Diogenes, Warszawa 2000, 8.
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roślinami maryjnymi, a płatki czerwonych róż symbolizowały krew męczenników43. 
Do dziś są symbolem powodzenia w życiu, a zwłaszcza w miłości44.

4. ROSARIA W XIX I XX WIEKU

W XIX wieku do Europy sprowadzono chińskie odmiany róż. Niestety, były one 
mało odporne na niskie temperatury, dlatego powstały krzyżówki róż europejskich 
i chińskich – róże remontujące (tzw. remontantki), czyli powtarzające kwitnienie, i róże 
herbaciane o kwiatach koloru herbatniego. Kolejnym ważnym etapem jest okres 
(przed 1868 r.), kiedy do Europy sprowadzono z Japonii różę wielokwiatową (Rosa 
multiflora) oraz wyselekcjonowano róże polyantowe – wielokwiatowe róże w formie 
miniaturowej o wydłużonym okresie kwitnienia45.

Róże od dawna były wprowadzane w terenach zieleni, a kolekcje róż gromadzo-
ne w ogrodach botanicznych. Jednak kolekcje te posiadały przede wszystkim ga-
tunki i formy botaniczne. Dopiero na przełomie XIX i XX wieku, kiedy nastąpił znaczny 
rozwój hodowli róż, zaczęły powstawać właściwe rosaria, które gromadziły róże dzikie 
i odmiany ogrodowe. Były to zazwyczaj założenia przestrzenne, które powstały poza 
ogrodami botanicznymi46.

Rosaria zmieniały się na przestrzeni lat, a zmiany te dokonywały się w trzech eta-
pach. Głównym założeniem pierwszych rosariów była możliwie jak największa ekspo-
zycja, jak największej ilości odmian róż. Rzec by można, iż ogrody te były „zakątkiem 
botanicznym”, w którym róże eksponowano w podłużnych grządkach, otoczonych 
bukszpanem. Róże prezentowane były w podłużnych kwaterach, szeregowanych 
w liniach prostych, aby posadzone w nich krzewy były dobrze widoczne dla zwiedza-
jących. W okresie międzywojennym nastąpiła znaczna zmiana w projektowaniu rosa-
riów. Zaczęły przybierać one formę skomplikowanych układów przestrzennych, w któ-
rych róże grupowano koloniami na trawniku lub na większych podłużnych rabatach. 
Głównym celem takiej ekspozycji w postaci barwnych różanych plam na zielonym 
trawniku było uzyskanie zdecydowanie lepszych efektów wizualnych. Ogród różany 
przestał być „kolekcją botaniczną” róż, a stał się ogrodem ozdobnym. Ostatni z eta-
pów zdecydowanie zmienił kompozycję rosariów. Głównym motywem przewodnim 
była swoboda, naturalność, czyli przeciwieństwo stosowanej do tej pory kompozy-
cji geometrycznej, typowej dla stylu francuskiego czy włoskiego. Ogród różany miał 
być dekoracyjny, miał eksponować ograniczoną ilość odmian róż w jak najbardziej 
naturalny sposób, tak aby zwiedzający miał wrażenie, iż ogród ten powstał bez inge-
rencji człowieka w otaczający go krajobraz47. Współczesne rozwiązania w kształto-
waniu rosariów zdecydowanie różnią się od wcześniejszych, a nowe tendencje w ich 
kształtowaniu doskonale przedstawiają rosaria znajdujące się na terenie parku miej-
skiego Tête-d’Or w Lyonie we Francji czy w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku 
w Chorzowie, gdzie róże eksponowane są w charakterystycznych kwaterach, kształ-
tem przypominających plastry miodu48.

43 P. Hobhouse, Historia ogrodów, Arkady, Warszawa 2005, 104.
44 M. Siewniak, A. Mitkowska, Tezaurus…, 224.
45 Ibidem, 224.
46 L. Majdecki, Historia ogrodów…, 441-443.
47 S. Bernatt, Ogrody różane wczoraj i dziś, Rocznik Polskiego Towarzystwa Miłośników Róż, PWRiL, Warszawa 

1967, 91-96.
48 L. Majdecki, Historia ogrodów…, 446.
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5. PIERWSZY OGRÓD RÓŻANY NA ŚWIECIE – ROSARIUM W L’HAY-LES-ROSES

Kiedy w 1892 roku Juliusz Gravereaux kupił posiadłość w l’Hay-les-Roses, zdecy-
dował poświęcić się swoim zainteresowaniom ogrodniczym, a zwłaszcza różom. 
Powiększając swoją kolekcję, postanowił stworzyć specjalny ogród poświęcony eks-
pozycji swoich zbiorów. I tak w 1899 roku powstaje rosarium projektu wybitnego fran-
cuskiego architekta krajobrazu Édouarda Françoisa André49. Pierwsze rosarium, które 
powstaje na świecie już w 1902 roku, staje się ogrodem – kolekcją. Ostateczna forma 
rosarium, która zachowała się do dziś, powstaje w 1910 roku. Ogród prywatny, w któ-
rym rosarium będące dziełem wielkiego francuskiego twórcy ogrodów, jest jedno-
cześnie ekspozycją bogatej kolekcji róż, stworzonej ręką ogrodnika pasjonata. Kiedy 
rodzina Gravereux sprzedaje posiadłość w 1937 roku, przechodzi ona we władanie 
Département de la Seine i od tego momentu rosarium stopniowo zyskuje miano rosa-
rium publicznego, ogólnodostępnego. Kiedy w 1968 roku powstaje Département du 
Val-de-Marne, to on sprawuje pieczę nad rosarium i organizuje prace restauratorskie, 
aby obiekt prezentował się w jak najlepszym świetle.

Początkowo kolekcja róż, zgromadzona przez Graveraux, była bardzo bogata, co 
miłośnik róż zawdzięczał kontaktom z licznymi ogrodami botanicznymi na całym świe-
cie, jak również głównym hodowcom róż, którymi w tym okresie byli głównie Francuzi. 
Jednak od 1926 roku zaczyna brakować środków finansowych. Niestety, ma to od-
zwierciedlenie również w rosarium, które zaczyna zamierać. Powoduje to do 1945 roku 
stratę około 200 odmian, głównie mieszańców. Najprawdopodobniej straty róży fran-
cuskiej (rosa Gallica L.) były niewielkie, w przeciwieństwie do róży wielkokwiatowej, 
która wprowadzona została przez Graveraux po 1903 roku. Straty te spowodowane 
były brakiem odpowiedniej pielęgnacji. Mimo to rosarium nadal jest jedynym obiek-
tem z tak cenną kolekcją róż i odmian, których nie ma w sprzedaży. To 85% róż, które 
powstały przed 1950 roku. Dzięki temu rosarium uznawane jest za swoistą kolekcję kon-
serwatorską odmian hodowców nie tylko francuskich, ale z całego świata. Dlatego 
też w 1990 roku powstaje stowarzyszenie, którego głównym celem jest promocja róży 
wśród specjalistów i amatorów, poznawanie rosarium, jego konserwacja i ochrona.

Obecnie rosarium zajmuje powierzchnię 1,7 ha, na której eksponowane jest obec-
nie 35 000 róż w 3300 odmianach, w tym 185 odmian botanicznych. Ważnym ele-
mentem są bukszpanowe obwódki o łącznej długości 5 km, stanowiące oprawę dla 
kwater.

6. PREZENTACJA EWOLUCJI RÓŻ W SEKTORACH TEMATYCZNYCH

Rosarium o regularnym układzie do 1902 roku eksponowało aż 1700 odmian róż. 
Wzbogacone było elementami małej architektury, takimi jak pergole, trejaże oraz 
liczne rzeźby i fontanny. Dziś rosarium liczy aż 3300 odmian róż, które eksponowane 
są w 13 sektorach tematycznych, zaprojektowanych przez Juliusza Gravereaux. Ich 
głównym zadaniem jest chronologiczne przedstawienie ewolucji róż, od gatunków 
dawnych aż do współczesnych.

49 Édouard François André (1840-1911), francuski architekt krajobrazu, ogrodnik planista, autor założeń 
ogrodowych w Monte Carlo, Montevideo i Połondze. Około 1898 r. projektował ogrody w Wace, 
Lendwardowie i Zatroczu, za: G. Ciołek, W. Plapis, Materiały do słownika twórców ogrodów polskich, PWN, 
Warszawa 1968, 9.
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W jednym ogrodzie znajduje się 13 kolekcji róż: 1. Ścieżka odmian róż botanicz-
nych (L’allée des rosiers botaniques), gdzie eksponowane są róże botaniczne, zwa-
ne również dzikimi, rosnące dziko (R. canina, …); 2. Ścieżka róż wielkokwiatowych 
– mieszańców herbatnich (L’allée des roses thé) – to stare odmiany róż z XIX wieku, 
w odróżnieniu od współczesnych róż herbatnich odznaczają się dużą wrażliwością 
na mróz, dlatego posadzone są wzdłuż muru, na miejscu bardzo nasłonecznio-
nym (’Mme Constant Soupert’); 3. Ogród róż współczesnych obcego pochodzenia 
(Le Jardin des roses étrangères modernes), gdzie eksponowane są odmiany ogrod-
nicze róż największych angielskich, niemieckich, belgijskich czy północnoamerykań-
skich hodowców, to kolekcja róż wielkokwiatowych, która corocznie wzbogacana 
jest nowymi odmianami; 4. Ogród współczesnych odmian róż hodowców francu-
skich (Le Jardin des roses françaises modernes), sektor prezentujący nowe odmiany 
róż największych francuskich hodowców, które eksponowane są wokół tzw. Świątyni 
Miłości (Temple de l’Amour), będącej najstarszą częścią rosarium: (Rouge Adam 
(Adam), Cosmos (Combe), Gaston Lenôtre (Croix), Chartreuse de Parme (Delbard), 
Persane (Dorieux), Coraline (Eve), Pénélope (Gaujard), Cabaret (Laperrière), Poker 
(Meilland), Sourire d’enfant (Orard), …); 5. Rosarium Pani Gravereaux (La roseraie 
de Madame Gravereaux) to kolekcja stworzona z róż nowoczesnych, wyhodowa-
nych przez amatorów; 6. Ścieżka róż z Malmaison (L’allée des roses de la Malmaison) 
to kolekcja róż stworzona w XIX wieku przez pierwszą żonę Napoleona I w swojej 
posiadłości w Malmaison (Aimable Amie, Belle Aurore, Cuisse de Nymphe émue, 
Chapeau de Napoléon, Passe velours, …); 7. Ogród dawnych odmian róż ogrodni-
czych (Le Jardin des roses horticoles anciennes), prezentujący odmiany róż wyho-
dowanych między 1850 a 1940 roku (Dorothy Perkins (descendant de R. wichura), 
Aglaia (multiflora), Mlle Cécile Brunner (polyantha), …); 8. Ścieżka róż rabatowych 
(L’allée des rosiers pimprenelle) to kolekcja róż rabatowych o dużych rozmiarach 
i delikatnym ulistnieniu (R. pimpinellifolia, Double Pink Eden, …); 9. Ścieżka historii 
róży (L’ allée de l’ histoire de la rose) to chronologiczna selekcja najważniejszych 
odmian róż, które przedstawiają historię rozwoju rodzaju Rosa (R. canina, R. gallica,  

R. moschata, R. damascena, R. centyfolia, …); 10. Ogród dawnych róż (Le jardin 
des roses galliques) to kolekcja francuskich róż historycznych, jedynych znanych 
w Europie do XVII wieku (Rosa centyfolia, Rosa damascena, …); 11. Ogród róż po-
chodzących z Azji (Le jardin des roses d’ Extrême-Orient) to ogród przedstawiający 
kolekcję róż pochodzących z Chin, Japonii i Indii (R. faetida bicolor); 12. Ozdobne 
Rosarium (La roseraie decorative), część rosarium datowana na 1910 roku, często 
określana „ogrodem najpiękniejszych róż”, gdzie róże eksponowane są wokół zbior-
nika wodnego, a pnące formy róż wspinają się na trejażach (Alexandre Girault, 
Paul’s Scarlet Climber, Mme Raymond Poincare, …); 13. Ścieżka róż szorstkich (L’allée 
des rosiers rugueux) to kolekcja potomków Rosa rugosa, to róże wytrzymałe, odpor-
ne, bardzo dekoracyjne, o charakterystycznym ulistnieniu, pochodzące z Japonii 
(Roseraie de L’Haÿ, Blanc Double de Coubert, …).

Założenie rosarium w l’Hay-les’Roses to moment przełomowy w historii ogrodów, 
kiedy powstaje ogród poświęcony różom. Ogród, który przedstawia bogactwo róż, 
pokazuje, że możliwe jest stworzenie ogrodu dekoracyjnego tylko przy zastosowaniu 
jednego gatunku roślin, w tym przypadku róż50.

50 M. Jeleniewska, P. Urbański, Ogrody różane w krajobrazie wybranych miast na świecie, [w:] Planowanie 
krajobrazu. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Lublin 
2013, 76-89.
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7. WSPÓŁCZESNA RANGA KOLEKCJI RÓŻ W L’HAY-LES-ROSES

Koniec XIX i początek XX wieku to okres, kiedy prawo krzyżowania i dziedziczenia 
stają się powszechnie znane naukowcom i botanikom, a wielkie wyprawy odkrywcze 
dobiegają końca. Zainteresowania naukowców skupiają się na adaptacji i wyhodo-
waniu nowych odmian, które będą bardziej interesujące niż istniejące odmiany dzi-
kie, botaniczne. W takiej sytuacji znajduje się Juliusz Gravereaux, który – zatrudniony 
przez Ministra Rolnictwa – zajmuje się różami pachnącymi i sam tworzy odmiany róż.

Ilość odmian róż, które zostały wyhodowane pod koniec XIX wieku, pozwoliła stwo-
rzyć wszechstronną kolekcję róż w l’Hay-les-Roses. Okres ten jest początkiem hodowli 
róż. Niestety, na przestrzeni lat wiele dawnych odmian zniknęło z kolekcji rosarium, 
przede wszystkim wskutek ostrej zimy w 1985 i 1986 roku. Odtworzenie dawnej kolekcji 
było i nadal jest możliwe dzięki kontaktom międzynarodowym. Dlatego też rosarium 
dalej odgrywa ważną rolę, jest oryginalną, wartościową i rekomendowaną kolekcją 
róż. Jednak, aby zachować ten tytuł, konieczne jest odpowiednie kierowanie rosa-
rium oraz określenie perspektyw jego rozwoju.

Ponieważ kolekcję tę w większości stanowią stare odmiany róż – ponad 80 lat 
ma róża pnąca ‘Alexandre Girault’ eksponowana na pergoli, jednak niestety część 
młodszych odmian róż została utracona. Zubożenie kolekcji jest spowodowane pa-
nującymi warunkami glebowymi, jak również monokulturą róż, które będąc od wie-
ku w tym samym miejscu, przez system korzeniowy wydzielają niekorzystne toksyny. 
Te dwa argumenty spowodowały, że kierujący rosarium podjęli decyzję o systema-
tycznym odnawianiu starych odmian wraz z wymianą gruntu, które trwa od 1985 roku.

Ważne jest zachowanie kolekcji róż z wieloma odmianami, ale też ochrona daw-
nych róż przed ich wyginięciem. Jest to możliwe dzięki mnożeniu odmian przez szcze-
pienie, dzięki któremu można łatwo otrzymać odmiany identyczne.

Kolekcja przedstawiona w l’Hay-les-Roses jest ważnym elementem dziedzictwa, 
przedstawia historię ewolucji róży, dokumentuje rozwój hodowli i sposobów ekspo-
zycji. Jest też ważnym etapem w historii sztuki ogrodowej, kiedy powstaje ogród po-
święcony róży. Świadczy to o zaawansowaniu hodowli róż, w wyniku którego Juliusz 
Gravereaux mógł wykreować bogatą kolekcję tych pięknych roślin51.

Obecnie niemożliwe jest stworzenie tak wszechstronnej kolekcji, gdyż dziś zwraca 
się uwagę na ilość hodowanych odmian, a nie na ich różnorodność. Jednak kolekcja 
wzorcowa, jak określa się tę w l’Hay-les-Roses, nie może zakończyć się na odmianach 
jednej epoki i musi kontynuować opowiadaną historię o ewolucji róży. Dlatego też na-
leży wprowadzać do rosarium nowe odmiany, obecnie kreowane, aby w przyszłości 
przedstawić je potomnym, bo dla nich będą one historią.

Uznano, że konieczne jest zastanowienie się nad przyszłością kolekcji w l’Hay-les-
-Roses, którą należy uzupełnić w odmiany dawne, ale i te obecnie hodowane, aby 
kontynuować tradycję. Doprowadziło to do powołania stowarzyszenia Amis de la 
Roseraie, które propaguje współczesne cele rosarium i działa w zakresie trzech blo-
ków tematycznych:
 – wzbogacanie starych odmian sprzed 1950 roku,
 – uzupełnianie odmian botanicznych,
 – wprowadzanie nowych róż przedstawiających ich jakość lub innowacyjność.

Rosarium doskonale wpisuje się w otaczający je krajobraz, zachowano jego pier-
wotny układ, rozplanowanie, granice, dlatego też niemożliwe jest wprowadzenie 

51 L. Mailliet, Memoires de Roses. La Roseraie de Jules Gravereaux 1894-1916, S.C.I.I., Paris 1994, 20.
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większej ilości róż. Często pojawiały się propozycje powiększenia rosarium kosztem 
otaczającego go parku. Jednak ze względów kompozycyjnych oraz społecznych 
jest to niemożliwe. Dlatego też pojawia się propozycja stworzenia nowego rosarium 
w parku Lilas na wyżynie Vitry-sur-Seine. Rosarium to miałoby być kontynuacją kolekcji 
róż z rosarium w l’Hay-les-Roses, zachowując pierwotne założenia kompozycyjne, ele-
gancję i reprezentacyjność, ale ze współczesnym układem, tak aby – mimo niewiel-
kich różnic – sąsiedztwo rosariów nie powodowało negatywnych porównań. Wyżyna 
Vitry-Thiais jest doskonałym miejscem do ekspozycji odmian róż parkowych lub okry-
wowych, które obecnie nie mogą być eksponowane w l’Hay-les-Roses ze względu 
na brak przestrzeni. W nowym miejscu na znacznie bardziej rozległej przestrzeni do-
datkowo zostaną podkreślone walory krajobrazowe tych odmian.

Dyrekcja Terenów Zieleni i Krajobrazu Departamentu Val-de-Marne (Direction des 
Espaces Verts et du Paysage de Département du Val-de-Marne) za główny cel po-
stawiła sobie, aby rosarium w l’Hay-les-Roses było uznawane przez społeczność na-
ukowców i praktyków za kolekcję konserwatorską róż. Dlatego też do podstawowych 
zadań należy:
 – zwiększenie tempa odnowy rabat różanych, co pozwoli uzyskać zdrową kolekcję 
na odpowiednim poziomie sanitarnym,

 – ustalenie właściwego monitorowania odmian róż i ścisłe kontrolowanie nowych na-
sadzeń.
Odnowienie i sprawdzenie wiarygodności odmian róż będzie możliwe, gdy po-

wstanie ogród eksperymentalny, który będzie pozostawać w bezpośrednim kontak-
cie z rosarium w l’Hay-les-Roses52.

8. PODSUMOWANIE

W związku z rozwojem hodowli róż na przełomie XIX i XX wieku, kiedy zaczę-
ły powstawać nowe odmiany róż, w parkach i ogrodach publicznych zakładano 
ogrody różane, gdzie eksponowano bogate kolekcje i częstokroć nowe odmiany. 
Różnorodność i bogactwo kolekcji róż przyczyniły się do powstania pierwszego ogro-
du poświęconego tylko tym roślinom. Francuski architekt krajobrazu Édouard François 
André, na zlecenie miłośnika róż Juliusza Gravereaux, tworzy nowy typ ogrodu, ja-
kim jest ogród różany. Ogród różany o regularnym geometrycznym układzie stanowi 
ekspozycję róż, pokazuje ich rozmaitość, a jego wizerunek dodatkowo wzbogacony 
jest elementami małej architektury: pergolami, kamiennymi ławami, wazami i posą-
gami. Rosarium znaczy ważny etap w historii sztuki ogrodowej. Jest to pierwszy ogród 
monokulturowy, który udowadnia, że obiekt przedstawiający kolekcję roślin jednego 
gatunku jest ogrodem dekoracyjnym.

Rosaria zawsze przyciągały turystów, miłośników róż, ogrodników, przyczyniły się 
do rozwoju i popularyzacji wystaw ogrodniczych, konkursów i sympozjów tym roślinom 
poświęconym.

W pracy wykorzystano dokumentację Roseraie du Val-de-Marne w l’Hay-les-Roses oraz mate-
riały autorskie i dokumentację fotograficzną, które autorka artykułu wykonała podczas badań 
do realizacji tematu pracy doktorskiej (2011–2013).

52 M. Courty-Schnapper, La Roseraie Departementale a l’Hay-les-Roses. Sa gestion – son avenir, Direction Des 
Espaces Verts Départementaux S.G.A. – S.G.O., La Roseraie Departementale, Archiwum Rosarium, b.r.w.
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1. INTRODUCTION

Apart from the historical parks (belonging to the city and formerly to Lódź 
industrialists), twelve of which have been listed in the Register of Historical Monuments 
and two have been additionally regarded as collective natural monuments (Źródliska 
I and Źródliska II)1, as well as several smaller, less known post-industrial residence 
gardens2, the historical greenery of Lódź also consists of the arranged greenery 
of historical multi-denominational cemeteries3 and the flora of residential estates built 
in the inter-war period, following Ebenezer Howard’s idea of garden cities4.

Historical greenery is a part of the short and vibrant history of the industrial 
development of the city. Regrettably, neither the status of a historical monument nor 
the revitalization of individual sites has been able to ensure proper surroundings for 
the green monuments.

2. THE PHENOMENON OF HISTORICAL PARKS IN LÓDŹ – INDUSTRIAL SURROUNDINGS

Since the second decade of the 19th c., Lódź5 has been going through consecutive 
stages of planned urban development6, motivated by the continuous inflow of settlers 
from other parts of the country and abroad7. At the time when the New District 

 1 Źródliska I and Źródliska II Parks were set up as one city park, called Ogród Spacerowy (The Stroll Garden) 
or Ogród angielski (The English Park). In the late 1850s, the garden was divided: its western part – today’s 
Źródliska II – was sold to industrialist K. Scheibler, and the eastern part – today’s Źródliska I – continued to 
function as a city park. See more in: Parki i ogrody Łodzi. Park Źródliska I., (ed.) R. Olaczek, Stowarzyszenie 
Film–Przyroda–Kultura, Łódź 2006, and B. Wycichowska, Zabytkowe parki Łodzi – żywe symbole poindustrialnej 
przeszłości miasta, [in:] Studia Krajobrazowe Krajobrazy zdefiniowane – znaki i symbole w krajobrazie, (ed.) 
J. Łacja, A. Zaręba, Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2012, 337.

 2 Karol Poznański’s palace complex at 32 Gdańska Str., Alfred Biedermann’s palace-park complex at 
1/5 Franciszkańska Str., G.K. Kiper’s palace complex, 38, Gdańska Str., Juliusz Heinzl’s palace complex, 
166 Okólna Str., Siemens’ villa complex, 180/182 Pabianicka Str., Habik’s villa, 238 Pabianicka Str., Emma 
and Robert Schweikert’s palace complex, 262 Piotrkowska Str., Z. Krotoszyński’s villa complex, Rewolucji 
1905 Str., Mullers’ villa complex, 6 Senatorska Str., Henryk Michel’s villa complex, 10 Sienkiewicza Str., Ludwik 
Grohman’s villa complex, 9/11 Tylna Str., Alfred Grohman’s residence, 14 Tylna Str., Henryk Grohman’s 
residence, 22/24 Tymienieckiego Str., Wilhelm Teszemacher’s villa complex, 12a Wigury Str., Edward Herbst’s 
residence in Księży Młyn. Based on Łódź Historical Monuments Register, 31.5.2012, http://www.tonz.org.pl/
lodz/wp-content/uploads/2012/06/Ewidencja-Zabytków-Łodzi-2012-tmp.pdf (access: 13.09.2013).

 3 First of all the Jewish Cemetery, the multi-denominational Cmentarz Stary and multi-denominational 
Cmentarz na Dołach.

 4 Józef Montwiłł Mirecki Housing Estate, Social Insurance (ZUS) Housing Estate, Houses for IRS Workers Estate 
and Upper Blocks Housing Estate, built by the Workers’ Estates Society in Stoki. See more in: B. Wycichowska, 
Zielone miasto – idea a rzeczywistość. Przykład Łodzi, [in:] Zieleń osiedlowa – stan obecny i wskazania 
do poprawy, Toruń 2012, 115-129.

 5 On 30th January 1821, the Government Commission of Internal Affairs and Police, on the basis of the resolution 
passed by the Kingdom of Poland Governor, Józef Zajączek on 18th September 1820, allowing industrial 
settlements for clothiers, weavers and spinners to be built in government towns, on application by Rajmund 
Rembieliński, the Chairman of Mazovian Province Commission, issued permission to establish an industrial 
settlement in Lodz. See more in: A. Jewtuchowicz, A. Suliborski, Kształtowanie się funkcji gospodarczych 
Łodzi do 1918 roku, [in:] Łódź monografia miasta, (ed.) S. Liszewski, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 
2009, 132.

 6 In 1821, a clothiers’ settlement called New Town was founded on both sides of Piotrków road; in 1823 plans 
were made to set up a linen-cotton settlement called Łódka; in 1840 the New District was established east 
of the Łódka River. See more in: A. Rynkowska, Ulica Piotrkowska, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1970, 5-8.

 7 The majority of foreign settlers were Germans and Jews. After the January Uprising they were joined by 
Russians and in 1864, after the abolition of serfdom, rural population started to migrate to the city. In 1820, 
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was being built in 1940, the first city park was established, called Ogród Spacerowy 
(The Stroll Garden)8, and thjis was followed by other parks. At the same time, 
industrialists had their gardens arranged around their palaces and villas, usually built 
next to their factories (Reymont Park, Alfred Bieddermann’s palace and park complex 
at 1/5 Franciszkańska Str., Poznański’s palace garden bordering on today’s Manufaktura) 
and, less often, close to the workers’ district (Edward Herbst’s residence bordering 
on the industrial-residential complex called Księży Młyn). These unconventional 
surroundings, where exquisite, green residential complexes were built next to smoking 
factory chimneys, were a special attribute of industrial Lódź9.

Unfortunately, without proper care, this unusual phenomenon started to disappear. 
The most extensive demolitions of post-industrial complexes have taken place 
in the 21st century – at a time of decisions by influential developers and lack of care 
in administration. After the spatial management plans for the city became invalid, 
the buildings/sites entered on the historical monuments list practically stopped being 
protected10, and their owners took advantage of this. Also buildings/sites placed 
in the Register of Historical Monuments were being mercilessly demolished in Lódź. 
Cool calculation was always the deciding factor – the penalties for demolition were 
many times smaller than the potential costs of revalorization.

Parts of the historical parks and post-industrial gardens have survived, but most 
of them have lost their priceless industrial surroundings forever (e.g. Helenowski, 
Reymonta, Kilińskiego Parks). Paradoxically, in this situation, the industrial past of Lódź 
is borne witness to by the green historical monuments.

3. THE GROWING PROBLEM OF THE CONFRONTATIONAL NEIGHBOURHOOD 
OF THE HISTORICAL GREENERY IN LÓDŹ

The attractiveness of historical greenery was quickly realized by investors, who 
have ruthlessly invaded the the active and passive exposition zone of the historical 
parks. The fragmentary character of spatial planning, lack of clear legislation, vague 
property market, and the carelessness of officials has enabled developers to build 
their houses directly next to green historical monuments to the detriment of the parks 
and cityscape.

The problems of the confrontational neighbourhood of city parks
The revitalization of individual historical greenery sites11 (planting revitalization) is 

insufficient to maintain the naturally isolated green structures in good condition.

Lodz was inhabited by only 762 people, while in the early 20th c. – by 320,000 (!). See more in: S. Pytlas, Rola 
poszczególnych grup narodowościowych w rozwoju gospodarczym miasta, [in:] Wpływ Wielonarodowego 
Dziedzictwa Kulturowego Łodzi na współczesne oblicze miasta, (ed.) M. Koter, M. Kulesza, W. Puś, S. Pytlas, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005, 412-46.

 8 See footnote 1.
 9 B. Wycichowska, Zabytkowe parki Łodzi…, 333-346.
10 W. Szegendowski, F. Tomaszewski, Mankamenty prawnej ochrony. Zatrzymajmy destrukcję zabytków miasta, 

[in:] Kronika Miasta Łodzi, Urząd Miasta Łodzi, Łódź 2006, 70-71.
11 Revitalization was implemented in the 1990s and in the early 21st c. It included the modernization of water 

systems, care for all trees-monuments, modernization of surfaces, planting of new trees, and even fencing 
Sienkiewicza Park. See more in: G. Ojrzyńska, Rola ogrodnika miejskiego w systemie zarządzania terenami 
zieleni na przykładzie 15-letnich doświadczeń w Łodzi, [in:] Zieleń – naturalne bogactwo miasta. Zasady 
gospodarowania i ochrona, (ed.) E. Olesiejuk, J. Piotrowiak, Toruń 2005, 101-110.
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The problems include the progressive modernization of the city transport system 
at the expense of park greenery, the construction of commercial buildings at the 
expense of active or/and passive exposition of green historical monuments, and 
a lack of integrated activity aiming at the natural revitalization of the city. The 
degradation of the green historical monuments surroundings points to the fact that 
spatial economy is governed by the commercialized property market manipulated 
by influential developers.

The growing problem of the transport system
Roadwork investments caused clear depreciation in historical green structures, 

mostly due to the development/extension of streets at the expense of park areas12 
and an increase in the air pollution affecting park greenery.

During the Polish People’s Republic, it was debated whether to extend Sterlinga 
Street across Helenowski Park to the north (beyond Północna Street). Fortunately, 
the city authorities abandoned that idea, but while the decision was being made 
the historical park was completely neglected. It is shocking that this old idea is being 
reconsidered in the 21st century.13.

Some concepts of streamlining the city transport at the cost of historical parks have 
been put into practice: the reconstruction of the Konstantynowska/Krakowska Street 
junction and the construction of Bandurskiego Street did not spare even the largest 
park in Lódź – the historic Piłsudskiego Park14; in order to widen Pabianicka Street and 
develop an area for a petrol station, a fragment of the historical Sielanka Park15 was 
taken up.

Though repeatedly criticized in the media, the abovementioned examples 
of urban transport system modernization at the cost of historical greenery did not 
teach the local authorities anything. On the contrary, new plans appeared to build 
heavy traffic arteries which may lead to creating a grid of troublesome (noise, 
pollution) streets, cutting up the city centre. It contradicts the Lódź development 
strategy, which stresses the need to restore the residential function in the city  
centre16.

The undertakings which raise most controversy include the following:
 – an extension of the Targowa/Orla Street junction, invading the area of the oldest 
and most titled park in Lódź – Źródliska17,

 – a widening of Unii Avenue and building Tomaszewskiego Avenue at the back 
of Atlas Arena, at the expense of Piłsudskiego Park,

12 Building Mickiewicza Avenue (a fragment of the East-West Route) and Włókniarzy Avenue at the expense 
of Poniatowskiego Park; extending Uniwersytecka Street at the expense of Staszica Park, modernizing 
Politechniki Avenue at the expense of Słowackiego Park.

13 A letter from the Roads and Transport Department to the Social Group for Friendly Transport, 10 June 2011, 
http://zdit.uml.lodz.pl/files/dane/dokumenty_do_pobrania/konsultacje_spoleczne/skanuj0007.pdf (access: 
1.9.2013).

14 The city does not need wide streets, http://forum.gazeta.pl/forum/w,755,103928644,104038923,Re_Miasto_ 
wcale_nie_potrzebuje_szerokich_ulic.html (access: 1.9.2013).

15 The park was set up in the late 19th c.; it includes the former F König’s palace park and recreation garden 
called Sielanka; it is not entered in the historical monuments register.

16 Zmiany w projekcie rozwoju przestrzennego Łodzi, „Dziennik Łódzki”, 15.11.2012.
17 Źródliska I and II Parks are entered in the register of historical monuments and are both regarded as 

collective natural monuments. In December 2007, in a competition held by Briggs & Stratton, Źródliska were 
announced to be the most beautiful park in Poland and the fifth most beautiful in Europe.
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 – cutting 3rd May Park and Robert Baden-Powell Park with Konstytucyjna Street18,
 – modernizing Bednarska Street (planned: a four-lane street)19 – the first variant 
assumes the street cutting through the area of the historical Legionów Park and 
Dąbrowskiego Park, while according to the second variant – “only” the “young” 
Dąbrowskiego Park20 will be cut in two (similar to variant I, but building the four lanes 
would certainly lead to the liquidation of the park).
New plans concerning the modernization of Lódź transport system continue to 

seriously affect the historical greenery resources, but luckily they are opposed by 
the community (e.g. “Konstytucyjna” Protest organised by the “Rational Konstytucyjna 
Association”21).

The degradation of historical park surroundings – changes in the active and passive 
exposition of parks

It may seem that the closeness of industrial buildings may decrease the value 
of the surrounding park, but it is not the case in Lódź. Lódź factories are/were 
exceptional – they are evidence of the rich history, architecture and industrial 
construction from the 1820s to the Second World War. They present different 
architectural styles (classicism, historism, secession, modernism, elements of the 
Gothic) and are still of high aesthetic value22.

Many valuable factory/industrial complexes built close to parks were demolished. 
Some of the post-demolition areas are found in the zone of the active exposition 
of parks: for Kilińskiego Park – it is a new fenced residential estate Barciński Park, built 
in the area left after the demolition of Barciński’s factory; for Poniatowskiego Park – 
the area left after the demolition of Eeisert’s industrial complex; for Helenowski Park 
– the area after the demolition of Biedermann’s factory23; and for Reymonta park – 
the area left after the demolition of Geyer’s industrial complex.

The active and passive exposition of parks is visibly disturbed by commercial 
building, mainly the developers’ housing estates and hotels.

The closeness of greenery considerably raises the attractiveness of apartments 
because the biologically active area within the premises of the building plot is usually 
limited to the minimum, which, paradoxically, is sanctioned by law24.

18 Konstytucyjna Street would run nearly one km east of Kopcińskiego Street (the road built in the 1960s), which 
sounds awkward enough. Lodz needs a “real” eastern belt road and not copying the existing roads at 
the expense of the city centre, with developing residential function and valuable historical parks.

19 Several hundred metres from Bandurskiego Street, there is Paderewskiego Street, which after building  
Trasa Górna (Upper Road) will not be burdened with transit traffic, so it will not have to be additionally 
supported.

20 The park was set up in 1960 (according to K. Chrablewski’s design); it is situated between Rzgowska, 
Dąbrowskiego, Podmiejska and Jachowicza Streets, in the Górna District.

21 Protest Konstytucyjna, http://www.protest-konstytucyjna.pl/spotkanie-protestujacych/ (access: 1.9.2013).
22 M. Kronenberg, Wpływ zasobów dziedzictwa przemysłowego na atrakcyjność turystyczną miasta. Przykład 

Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, 97-99.
23 Only a water tower and a dust tower were preserved within the factory premises.
24 Changing the definition of the “biologically active area”, from “vegetation-covered sub-soil” (as stated 

in the resolution by the Minister of Infrastructure of 12th April 2012, Dz.U. No 56, entry 456, concerning 
the technical requirements for buildings and their location) to “a ground surface ensuring natural 
vegetation” (change introduced on 12th March 2009, Dz.U. No 56, entry 461). It enabled investors to reduce 
the sub-soil area.
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The Helenów Park apartment buildings are being erected directly next to 
Helenowski Park; so far one residential building has been built. The construction 
of the planned complex will most certainly affect the park eco-system, due to 
the standard inclusion of underground garages, to mention just one reason.

Another apartment building – Solaria Park – has been erected in the very centre 
of the city, on the border with the historical Sienkiewicza Park. The first consequences 
of building this next to the park can already be observed – the crowns of the 
trees growing near the building’s south elevation have been radically cut (cutting 
off the thick branches decreased the aesthetic value and disturbed tree statistics 
(Ill. 1). In a few years’ time, the park trees will start to react to the changes caused 
by the building in the soil-water environment.

New Lódź hotel companies are searching for sites with an open, wide view over 
arranged greenery. Therefore, they willingly invade the zone of the active exposition 
of large, historical parks. Unfortunately, their location and form often destroy 
the precious, historically stable order of park surroundings.

Poniatowskiego Park has two hotels nearby: the three-star Qubus Hotel 
(at 7 Mickiewicza Avenue, at the corner of Żeromskiego Street, designed by APA 
Projekt, a Lódź firm established in 2006), and the four-star DoubleTree Hotel by Hilton 
(29 Łąkowa Street, at the corner of Mickiewica Av.; the first DoubleTree by Hilton hotel 
in Poland – designed by APA Kuryłowicz & Associates, open in July 2013)25.

The Qubus Hotel is visible from the north-eastern part of the park. The elevation 
laid with clinker brick was to bring associations with the factory architecture which 
had suddenly disappeared from the vicinity (the former Eisert industrial complex was 
demolished). In this situation, it can hardly be said that the hotel is surrounded by 
a park.

Due to the prestige of the hotel chain and the designer’s reputation, the other 
hotel – DoubleTree by Hilton – is appreciated by Lódź residents, but its location 
and form has evidently disturbed the so far harmonious space. The hotel building 
outclasses the historical landmark – the tower of the Virgin Mary the Victorious  
church (Ill. 2).

The oppressive vicinity of the green historical sacrum

When taking decisions, especially positive ones, concerning the revitalization 
of cultural heritage sites, city authorities often disregard the need to analyse the 
impact of the emerging functional-spatial structure on the immediate and more 
distant surroundings. The negative influence of new, large investments, such as 
Manufaktura26, is simply not taken into account.

For seven years, the Catholic part of one of Lódź’s most important historical 
cemeteries – the three-denominational Cmentarz Stary27 (Old Cemetery) – has been 
bordering on Manufaktura – the largest commercial-service-entertainment centre 
in the city and in the country. The cemetery is separated from the commercial 
giant only by J. Karskiego Street, built in order to ensure more effective servicing 
of the Manufaktura shopping sector.

25 A. Hac, Pierwszy w kraju DoubleTree by Hilton jest w Łodzi, „Gazeta Wyborcza”, Łódź, 17.7.2013.
26 Manufaktura – the largest revitalization of post-industrial buildings in Europe (27 ha), completed in 2006.
27 The cemetery established in 1855 on the corner of Ogrodowa and Srebrzyńska Street is three-denominational 

and divided into three parts: Catholic (11 ha), Evangelical (9 ha) and Eastern Orthodox (nearly 1 ha).
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Cemetery greenery in the vegetation season conceals the aggressive 
advertisements of Manufaktura and reduces the noise of the events held there, but 
when the trees lose their leaves the vicinity becomes oppressive to the sacrum28.

Despite unquestionable commercial success, the Manufaktura investor did not 
solve the problem of reconciling the project with the rest of the city, though this 
was raised at the design stage. The consequences of this are suffered today by 
the historical cemetery. So far peaceful, Ogrodowa Street has become an access 
road for private vehicles, as well as for Manufaktura transport.

4. CONCLUSIONS

The problem of the confrontational neighbourhood of the historical greenery 
in Lódź has been growing for years. The main problem is the negative influence 
of the excessively developing transport system on parks and/or their surroundings. 
Contrary to popular belief, the transport system does not relieve the city, but 
additionally burdens it. Another problem is the commercial building development, 
which disturbs the zone of active or/and passive exposition of the protected arranged 
greenery. Historical parks must accept the closest vicinity in the form imposed by 
the commercialized property market29.

As regards historical greenery, natural planting revitalization is a much desired 
but insufficient procedure, because it does not solve the problem of maintaining 
the disappearing park eco-systems. Green historical monuments in the city centre 
are naturally isolated and increasingly burdened by traffic pollution, as well as facing 
a random reconstruction of the surroundings.

In order to protect historical greenery against the progressing degradation 
by the surroundings, it is recommended that a natural revitalization concept be 
devised for the whole city, which would be superior to the spontaneous/chaotic 
and fragmentary urban architectural revitalization implemented so far. The priority for 
natural revitalization comes from the need to guarantee the continuity of the urban 
greenery system (building green infrastructure combining arranged greenery and 
other areas with mostly natural cover, as well as with the open areas of the city). There 
are two conceptions of combining valuable areas of urban greenery into an all-city 
system – both of them imperfect to a certain extent30.

Lódź needs a rational plan of urban natural revitalization, which should be 
preceded by a decision to give public greenery sites the fully deserved qualification 
of a public purpose project. The greenery system should functionally relieve historical 
natural structures and provide proper conditions for maintaining the historical natural- 
-cultural potential for the sake of present and future generations. A full analysis 

28 The advertisements of Manufaktura can be seen from the eastern, Catholic part of Cmentarz Stary (across 
Karskiego Street).

29 B. Wycichowska,. Zagrożona przyszłość miasta. Przykład Łodzi, Czasopismo Techniczne, 1-A/2012, 435.
30 The first: Łódź Green Circle of Tradition and Culture – an urban planning concept from 1993 (included 

in the urban land use plan of Łódź). The idea was to protect the most valuable areas and buildings 
of historical –cultural-natural significance, situated in the city centre (not for the whole city!). The procedure 
was limited to planting revitalization in historical parks and other cultural heritage sites in Łódź. The other: 
Blue and Green Network – an urban planning concept to create a coherent network of interconnected 
city parks and other naturally covered areas, encompassing the whole city, whose most important element 
would be the restored valleys of Łódź rivers (such “restoration” of the rivers is not possible).
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of the spatial situation of urban greenery areas included in a landscape study should 
be the obligatory basis for determining the location and parameters of buildings which 
may appear in the zone of active or/and passive exposition of a historical greenery 
site (height, cubature, shape, material, colours, lighting).

Ill. 1. Apartment building Solaris Park. Branches of the trees in the park on the building side has been (photo 
by B. Wycichowska, September 2013)

Il. 1. Apartamentowiec Solaris Park. Gałęzie parkowych drzew od strony budynku zostały drastycznie obcięte 
(fot. B. Wycichowska, sierpień 2013)

Ill. 2. Active exposition of Poniatowski Park. Double Tree by Hilton outclasses the historical dominant – 
the church tower (photo by B. Wycichowska, September 2013)

Il. 2. Ekspozycja czynna parku im Poniatowskiego. Hotel marki DoubleTree by Hilton deklasuje historyczna 
dominantę – wieżę kościoła (fot. B. Wycichowska, sierpień 2013)
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1. WSTĘP. ZABYTKOWA ZIELEŃ ŁODZI

Zieleń zabytkową Łodzi – obok parków historycznych (miejskich i pofabry- 
kanckich), z których dwanaście wpisano do rejestru zabytków, a dwa dodatkowo 
zostały uznane za zbiorowe pomniki przyrody (Źródliska I i II)31, i mniejszych, nieupu-
blicznionych pofabrykanckich ogrodów rezydencjonalnych32 – stanowi również zie-
leń komponowana historycznych wielowyznaniowych cmentarzy33 oraz szata roślinna 
osiedli mieszkaniowych budowanych w okresie międzywojennym, a wzorowanych 
na howardowskiej idei miast ogrodów34.

Zieleń zabytkowa jest trwale związana z krótką i dynamiczną historią przemysłowe-
go rozwoju miasta, niestety status zabytku i przeprowadzona obiektowo rewitalizacja 
nie miały i nie mają wpływu na zabezpieczenie zielonym zabytkom niedeprecjonują-
cego sąsiedztwa.

2. FENOMEN HISTORYCZNYCH PARKÓW ŁODZI – PRZYFABRYCZNE SĄSIEDZTWO

Od drugiej dekady XIX wieku Łódź35 zaliczała kolejne etapy planowego rozwo-
ju miasta36, motywowanego ciągłym napływem osadników z kraju i zagranicy37. 

31 Park Źródliska I oraz Park Źródliska II powstały jako jeden park miejski, zwany Ogrodem Spacerowym lub 
Ogrodem Angielskim. W końcu lat 50. XIX wieku ogród został podzielony: jego zachodnią część – teren 
obecnego parku Źródliska II – sprzedano fabrykantowi K. Scheiblerowi, a część wschodnia – teren obecnego 
parku Źródliska I – funkcjonowała dalej jako park miejski. Szerzej zob.: Parki i ogrody Łodzi. Park Źródliska I., 
(red.) R. Olaczek, Stowarzyszenie Film–Przyroda–Kultura, Łódź 2006, oraz B. Wycichowska, Zabytkowe parki 
Łodzi – żywe symbole poindustrialnej przeszłości miasta, [w:] Studia Krajobrazowe, Krajobrazy zdefiniowane – 
znaki i symbole w krajobrazie, (red.) J. Łacja, A. Zaręba, Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki, Uniwersytet 
Wrocławski, Wrocław 2012, 337.

32 Zespół pałacu Karola Poznańskiego przy ul. Gdańskiej 32; zespół pałacowo-parkowy Alfreda Biedermanna, 
ul. Franciszkańska 1/5; zespół pałacu G.K. Kipera, ul. Gdańska 38; zespół pałacowy Juliusza Heinzla, 
ul. Okólna 166; zespół willi Siemensa, ul. Pabianicka 180/182; willa Habika, ul. Pabianicka 238; zespół 
pałacowy Emmy i Roberta Schweikertów, ul. Piotrkowska 262; zespół willowy Z. Krotoszyńskiego, ul. Rewolucji 
1905 r.; zespół willi Müllerów, ul. Senatorska 6; zespół willowy Henryka Michela, ul. Sienkiewicza 100; zespół 
willi Ludwika Grohmana, ul. Tylna 9/11; rezydencja Alfreda Grohmana, ul. Tylna 14; rezydencja Henryka 
Grohmana, ul. Tymienieckiego 22/24; zespół willi Wilhelma Teszemachera, ul. Wigury 12a; rezydencja 
Edwarda Herbsta na Księżym Młynie – na podstawie Ewidencja Zabytków Łodzi, 31.5.2012, http://www.tonz.
org.pl/lodz/wp-content/uploads/2012/06/Ewidencja-Zabytków-Łodzi-2012-tmp.pdf (dostęp: 13.9.2013).

33 Przede wszystkim: Cmentarz Żydowski, wielowyznaniowy Cmentarz Stary i wielowyznaniowy Cmentarz 
na Dołach.

34 Osiedle im. Józefa Montwiłła Mireckiego, Osiedle Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Osiedle Spółdzielczego 
Towarzystwa Budowy Domów dla Urzędników Skarbowych – łódzka „Sarbówka” i Osiedle Górnych Bloków, 
zbudowane przez Towarzystwo Osiedli Robotniczych na Stokach. Szerzej zob.: B. Wycichowska, Zielone 
miasto – idea z rzeczywistość. Przykład Łodzi, [w:] Zieleń osiedlowa – stan obecny i wskazania do poprawy, 
Toruń 2012, 115-129.

35 Dnia 30 stycznia 1821 r. Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji w oparciu o zarządzenie z 1820 r. 
(zarządzenie Namiestnika Królestwa Polskiego Józefa Zajączka z 18 września 1820 r., na mocy którego 
na terenie miast rządowych mogły powstawać osady fabryczne przeznaczone dla tzw. fabrykantów: 
sukienników, tkaczy, prządków) na wniosek Rajmunda Rembielińskiego – Prezesa Komisji Województwa 
Mazowieckiego – zezwoliła na utworzenie osady przemysłowej w Łodzi. Szerzej zob.: A. Jewtuchowicz, 
A. Suliborski, Kształtowanie się funkcji gospodarczych Łodzi do 1918 roku, [w:] Łódź monografia miasta, 
(red.) S. Liszewski, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2009, 132.

36 W 1821 r. po obu stronach traktu piotrkowskiego wyznaczono osadę sukienniczą: Nowe Miasto; w 1823 r. 
powstał projekt założenia osady lniano-bawełnianej Łódka; w 1840 r. utworzono Nową Dzielnicę, na 
wschód od Łódki. Szerzej zob.: A. Rynkowska, Ulica Piotrkowska, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1970, 5-8.

37 Wśród osadników obcokrajowców przeważali Niemcy i Żydzi, po powstaniu styczniowym dołączyli 
Rosjanie, a w 1864 r. po uwłaszczeniu do miasta zaczęła napływać ludność wiejska. W 1820 r. Łódź liczyła 
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Na etapie budowy Nowej Dzielnicy już w 1940 roku został powołany pierwszy park 
miejski zwany Ogrodem Spacerowym38, a później sukcesywnie następne. Równolegle 
do parków miejskich powstawały przypałacowe i przywillowe ogrody fabrykantów, 
budowane najczęściej po sąsiedzku z obiektami fabrycznymi (park Reymonta, zespół 
pałacowo-parkowy Alfreda Biedermanna, ul. Franciszkańska 1/5, ogród przypała-
cowy Poznańskiego, sąsiadujący z dzisiejszą „Manufakturą”) i rzadziej, na dodatek, 
z osiedlami robotniczymi (rezydencja Edwarda Herbsta przy granicy kompleksu fa-
bryczno-mieszkalnego zwanego Księżym Młynem). Właśnie to niekonwencjonalne 
sąsiedztwo – pełne przepychu zielone założenie rezydencjonalne i tuż obok dymią-
ce kominy górujące nad kompleksami fabrycznym – stanowiło swoisty atrybut Łodzi 
wielkoprzemysłowej39.

Niestety, ten fenomen krajobrazu Łodzi przemysłowej, pozbawiony odpowiedniej 
ochrony, zaczął zanikać. Do największych wyburzeń zespołów pofabrycznych do-
szło już w XXI wieku – w okresie dyktatu wpływowych deweloperów i opieszałości 
urzędów. Po wygaśnięciu ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
obiekty, które figurowały jedynie w ewidencji zabytków, w praktyce przestały być 
chronione40, co z premedytacją wykorzystywali ich właściciele. Co prawda w Łodzi 
bezpardonowo wyburzano także obiekty z wpisem do rejestru zabytków. Zawsze de-
cydowała chłodna kalkulacja – ponoszone kary były po wielokroć niższe od kosztów, 
które pochłonęłaby narzucona prawem konserwatorska rewaloryzacja zabytku.

Historyczne parki i ogrody pofabrykanckie przetrwały w różnym wymiarze przy-
rodniczo-przestrzennym, natomiast większość na zawsze straciła swoje bezcenne 
fabryczne sąsiedztwo (m.in. parki Helenowski, Reymonta, Kilińskiego). W tej sytuacji 
o poindustrialnej przeszłości Łodzi paradoksalnie zaświadczają zielone zabytki.

3. PROGRESJA PROBLEMU KONFLIKTOWEGO SĄSIEDZTWA ZIELENI ZABYTKOWEJ ŁODZI

Atrakcyjność zieleni historycznej szybko została dostrzeżona przez inwestorów, 
którzy bezpardonowo wkraczają w strefę ekspozycji czynnej i biernej historycznych 
parków. Fragmentaryczność planowania przestrzennego, brak jednoznacznych ure-
gulowań prawnych, mało transparentny rynek nieruchomości czy niefrasobliwość 
urzędnicza dają szanse silnym deweloperom na budowanie w bezpośrednim sąsiedz-
twie zielonych zabytków, ze szkodą dla parków i krajobrazu miasta.

Problemy konfliktowego sąsiedztwa parków miejskich
Przeprowadzona obiektowo rewitalizacja zieleni zabytkowej41 (rewitalizacja im-

plantacyjna) jest niewystarczająca do utrzymania w kondycji izolowanych przyrod-
niczo struktur zieleni.

zaledwie 763 mieszkańców, a na początku XX w. – 320 tys. (!). Szerzej zob.: S. Pytlas, Rola poszczególnych 
grup narodowościowych w rozwoju gospodarczym miasta, [w:] Wpływ Wielonarodowego Dziedzictwa 
Kulturowego Łodzi na współczesne oblicze miasta, (red.) M. Koter, M. Kulesza, W. Puś, S. Pytlas, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005, 412-446.

38 Patrz przypis 31.
39 B. Wycichowska, Zabytkowe parki Łodzi…, 333-346.
40 W. Szegendowski, F. Tomaszewski, Mankamenty prawnej ochrony. Zatrzymajmy destrukcję zabytków miasta, 

[w:] Kronika Miasta Łodzi, Urząd Miasta Łodzi, Łódź 2006, 70-71.
41 Rewitalizacja była przeprowadzana w latach 90. XX w. i na początku XXI w. Objęła ona: odbudowę/

modernizację układów wodnych, pielęgnację wszystkich drzew pomnikowych, modernizację nawierzchni, 
uzupełnianie nasadzeń, a nawet postawienie ogrodzenia parku im. Sienkiewicza. Szerzej zob.: G. Ojrzyńska, 
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Problemem jest postępująca modernizacja układu komunikacyjnego miasta kosz-
tem zieleni parkowej i budowa komercyjnych obiektów kosztem ekspozycji czynnej 
lub/i biernej zielonych zabytków, a także brak konsolidacji działań idących w kierunku 
rewitalizacji przyrodniczej w skali miasta. Degradacja otoczenia zielonych zabytków 
świadczy, że gospodarką przestrzenną rządzi skomercjalizowany rynek nieruchomo-
ści, który działa pod dyktando wpływowych deweloperów.

Narastający problem uciążliwości komunikacyjnej

Inwestycje drogowe przyczyniły się do wyraźnej deprecjacji zabytkowych struk-
tur zieleni, przede wszystkim na skutek rozbudowy ulic kosztem terenów parkowych42 
i wzrostu poziomu emisji liniowej obciążającej zieleń parkową.

Przez wiele lat PRL-u ważyła się decyzja o przecięciu parku Helenowskiego ulicą 
Sterlinga – przedłużenie istniejącej ulicy na północ (za ul. Północną). Na szczęście 
miasto odstąpiło od tego zamiaru, ale przez cały długi okres wypracowywania osta-
tecznej decyzji historyczny park pozbawiony był jakiejkolwiek opieki pielęgnacyjnej. 
Szokuje fakt, iż koncepcja ta powróciła w XXI wieku43.

Niektóre pomysły usprawnienia komunikacji miejskiej kosztem historycznych par-
ków niestety zostały zrealizowane: przebudowa skrzyżowania Konstantynowska/
Krakowska i budowa ul. Bandurskiego nie oszczędziły największego parku Łodzi – za-
bytkowego parku im. Piłsudskiego44. Przy poszerzaniu ul. Pabianickiej pod budowę 
stacji paliw „zawłaszczono” fragment historycznego parku Sielanka45.

Wielokrotnie medialnie krytykowane, opisane przykłady rozbudowy/moderniza-
cji komunikacji miejskiej kosztem zabytkowej zieleni niczego samorządowców nie 
nauczyły, o czym o dobitnie świadczą kolejne, upublicznione plany budowy arte-
rii o dużym natężeniu ruchu, których ewentualna realizacja może doprowadzić do 
poszatkowania terenów śródmiejskich uciążliwymi (hałas, emisja liniowa) ulicami. 
Podejmowanie takich działań stoi w opozycji do strategii rozwoju Łodzi, która kładzie 
nacisk na przywrócenie funkcji mieszkaniowej w centrum46.

Projekty, które budzą najwięcej kontrowersji, to przede wszystkim:
 – projekt rozbudowy skrzyżowania ulic Targowa/Orla, ingerujący w teren najstarszego 
i najbardziej utytułowanego parku Łodzi – Źródliska47,

 – projekt poszerzenia al. Unii i budowy al. Tomaszewskiego na tyłach Areny kosztem 
parku im. Piłsudskiego,

Rola ogrodnika miejskiego w systemie zarządzania terenami zieleni na przykładzie 15-letnich doświadczeń 
w Łodzi, [w:] Zieleń – naturalne bogactwo miasta. Zasady gospodarowania i ochrona, (red.) E. Olesiejuk, 
J. Piotrowiak, Toruń 2005, 101-110.

42 Budowa al. Mickiewicza (fragment trasy W-Z) i al. Włókniarzy kosztem parku Poniatowskiego; rozbudowa 
ul. Uniwersyteckiej kosztem parku Staszica; modernizacja al. Politechniki kosztem parku Słowackiego.

43 Pismo Zarządu Dróg i Transportu do Społecznego zespołu ds. Przyjaznej Komunikacji z dn. 10.06.2011 r., 
http://zdit.uml.lodz.pl/files/dane/dokumenty_do_pobrania/konsultacje_spoleczne/skanuj0007.pdf (dostęp: 
1.9.2013).

44 Miasto wcale nie potrzebuje szerokich ulic, http://forum.gazeta.pl/forum/w,755,103928644,104038923,Re_
Miasto_ wcale_nie_potrzebuje_szerokich_ulic.html (dostęp: 1.9.2013).

45 Park powstał pod koniec XIX w., obejmuje dawny park przypałacowy F. Königa oraz ogród wypoczynkowy 
Sielanka; nie jest wpisany do rejestru zabytków.

46 js, Zmiany w projekcie rozwoju przestrzennego Łodzi, „Dziennik Łódzki”, 15.11.2012.
47 Parki Źródliska I i II są wpisane do rejestru zabytków i oba uznane zostały za zbiorowe pomniki przyrody. 

W grudniu 2007 r., w konkursie organizowanym przez firmę ogrodniczą Briggs & Stratton, Źródliska zostały 
ogłoszone najpiękniejszym parkiem w Polsce i piątym pod względem urody w Europie.
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 – rozcięcie parku 3 Maja z parkiem im. Roberta Baden-Powella ulicą Konstytucyjną48,
 – modernizacja ul. Bednarskiej (wg planu zakładany układ 1 x 4 – czterech pasów 
ruchu)49 – przyjmując wariant I budowy, ulica przetnie teren historycznego parku 
Legionów i parku im. Dąbrowskiego, a przyjmując wariant II – przecięty zostanie na 
pół „jedynie” „młody” park Dąbrowskiego50 (tak samo jak w wariancie I, przy czym 
realizacja zaprojektowanych czterech pasów ruchu doprowadziłaby niewątpliwie 
do likwidacji parku).
Nowe plany modernizacji łódzkiej komunikacji dalej w sposób znaczący inge-

rują z zasób zieleni historycznej, ale, co pozytywne, napotykają sprzeciw społeczny 
(np. organizacja protestu „Konstytucyjna”, zorganizowanego przez specjalnie powo-
łane Stowarzyszenie Racjonalna Konstytucyjna51.

Degradacja historycznego otoczenia parku – zmiany ekspozycji czynnej i biernej 
parków

Wydawać by się mogło, że sąsiedztwo zabudowań fabrycznych może obniżać 
walory otoczenia parku, ale nie w Łodzi. Łódzkie fabryki są/były wyjątkowe – są świa-
dectwem bogatej historii architektury i budownictwa industrialnego od lat 20. XIX wie-
ku po okres II wojny światowej: prezentują różne style architektoniczne (klasycyzm, 
historyzm, secesję, modernizm, elementy gotyku) i nadal posiadają wysokie walory 
estetyczne52.

Wiele wartościowych kompleksów fabrycznych z sąsiedztwa parków zostało zrów-
nanych z ziemią. Część terenów powyburzeniowych znajduje się w strefie ekspozy-
cji czynnej parków: dla parku Kilińskiego – nowa mieszkaniówka grodzona: Barciński 
Park, wybudowana na terenie po wyburzonej fabryce Barcińskiego; dla parku 
Poniatowskiego – teren powyburzeniowy po zespole fabrycznym Eeiserta; dla parku 
Helenowskiego – teren po wyburzeniu fabryki Biedermanna53; a z parku Reymonta – 
teren po wyburzeniu kompleksu fabrycznego Geyera.

W ekspozycję czynną i bierną parków bardzo zdecydowanie wkracza komercyjna 
zabudowa – głównie osiedla deweloperskie i hotele.

Sąsiedztwo zieleni znacznie podnosi walor budowanych mieszkań, ponieważ po-
wierzchnia biologicznie czynna w obrębie działki budowlanej ograniczana jest z regu-
ły do minimum, czemu paradoksalnie sprzyja prawo54.

48 Ul. Konstytucyjna przebiegałaby niespełna kilometr na wschód od ul. Kopcińskiego (trasa wybudowana 
w latach 60. XX w.), co już brzmi kuriozalnie. Łodzi jest potrzebna „prawdziwa” obwodnica wschodnia, a nie 
powielanie istniejących tras kosztem strefy śródmiejskiej z rozbudowywaną funkcją mieszkaniową i cennymi 
historycznymi parkami.

49 Kilkaset metrów od ul. Bandurskiego przebiega ul. Paderewskiego, która po budowie Trasy Górnej nie 
będzie obarczona ruchem tranzytowym, a więc nie będzie potrzebowała dodatkowego wsparcia.

50 Park założony został w 1960 r. (wg projektu inż. K. Chrablewskiego) i położony jest w dzielnicy Górna między 
ulicami: Rzgowską, Jarosława Dąbrowskiego, Podmiejską i Stanisława Jachowicza.

51 Protest Konstytucyjna, http://www.protest-konstytucyjna.pl/spotkanie-protestujacych/ (dostęp: 1.9.2013).
52 M. Kronenberg, Wpływ zasobów dziedzictwa przemysłowego na atrakcyjność turystyczna miasta. Przy- 

kład Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, 97-99.
53 Na terenie fabrycznym zachowały się tylko dwie wieże: ciśnieniowa i kurzowa.
54 Zdeprecjonowanie wskaźnika „powierzchnia terenu biologicznie czynnego”, którym w Rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 56, poz. 461) w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, określano: „grunt rodzimy pokryty roślinnością” do 
„nawierzchni ziemnej urządzonej w sposób zapewniający naturalną wegetację” (zmiana z dnia 12 marca 
2009 r., Dz.U. Nr 56, poz. 461), co umożliwiło inwestorom na zmniejszenie powierzchni z gruntem rodzimym.
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Apartamentowce Helenów Park wznoszone są w bezpośrednim sąsiedztwie par-
ku Helenów – na razie powstał jeden budynek mieszkalny. Budowa planowanego 
kompleksu na pewno nie pozostanie bez wpływu na ekosystem parkowy, ze względu 
chociażby na standardowe wyposażanie apartamentowców w podziemne garaże.

Kolejny apartamentowiec – Solaria Park – został zbudowany w samym centrum 
miasta na granicy z zabytkowym parkiem im. H. Sienkiewicza. Pierwsze konsekwen-
cje budowania „na styk” z parkiem już są widoczne – korony drzew rosnących przy 
elewacji apartamentowca (południowej) zostały drastycznie przycięte (obcięcie 
grubych konarów doprowadziło do degradacji walorów estetycznych i naruszenia 
statyki drzew) (Il. 1). Za kilka lat drzewa parkowe zaczną reagować na zmiany, jakie 
budowa spowodowała w środowisku gruntowo-wodnym.

Nowe łódzkie hotele szukają dobrze skomunikowanych miejsc z otwartym, szero-
kim widokiem na zieleń komponowaną, dlatego chętnie wkraczają w strefę ekspozy-
cji czynnej dużych, zabytkowych parków. Niestety, ich lokalizacja i forma często burzą 
cenny, historycznie utrwalony porządek parkowego otoczenia.

Park Poniatowskiego w swoim sąsiedztwie doczekał się budowy dwóch hoteli: trzy-
gwiazdkowego hotel Qubus (przy al. Mickiewicza 7, u zbiegu z ul. Żeromskiego, pro-
jekt – łódzka APA Projekt, oddany do użytku w 2006 r.) i czterogwiazdkowego hotelu 
DoubleTree by Hilton (ul. Łąkowa 29, u zbiegu z al. Mickiewicza, pierwszy w Polsce 
hotel marki DoubleTree by Hilton, projekt – biuro APA Kuryłowicz & Associates, oddany 
do użytku w lipcu 2013 r.)55.

Hotel Qubus widoczny jest z północno-wschodniej części parku. Elewacja wyłożo-
na klinkierem miała nawiązywać do architektury fabrycznej, której w otoczeniu nagle 
zabrakło (wyburzono kompleks fabryczny dawnych zakładów Eiserta). W tej sytuacji 
trudno powiedzieć, że na lokalizacji hotelu zyskało otoczenie parkowe.

Lokalizacja i forma drugiego hotelu – DoubleTree by Hilton – mimo że sama inwe-
stycja ze względu na prestiż marki i renomę autora projektu cieszy łodzian, zdecydo-
wanie zburzyła harmonijny dotąd układ przestrzeni – bryła hotelu deklasuje historycz-
ną dominantę – wieżę kościoła Matki Boskiej Zwycięskiej (Il. 2).

Uciążliwe sąsiedztwo zielonego, historycznego sacrum

Przy podejmowaniu decyzji przez miasto, zwłaszcza tych z założenia pozytywnych, 
bo związanych z rewitalizacją obiektów dziedzictwa kulturowego, często bagatelizuje 
się potrzebę przeprowadzenia analizy oddziaływania powstającej struktury funkcjo-
nalno-przestrzennej na bliższe i dalsze otoczenie. Ujemnego wpływu nowych inwesty-
cji, zwłaszcza tych, które biją rekordy „wielkości” w skali krajowej – Manufaktura56, nie 
bierze się po prostu pod uwagę.

Część katolicka jednej z najważniejszych zabytkowych łódzkich nekropolii – trójwy-
znaniowego Cmentarza Starego57 – od siedmiu lat sąsiaduje z największym centrum 
handlowo-usługowo-rozrywkowym miasta i kraju – Manufakturą. Cmentarz od komer-
cyjnego giganta oddziela jedynie ul. J. Karskiego, zbudowana w celu zapewnienia 
sprawniejszej obsługi sektora handlowego centrum.

55 A. Hac, Pierwszy w kraju DoubleTree by Hilton jest w Łodzi, „Gazeta Wyborcza”, Łódź, 17.7.2013.
56 Manufaktura – największa rewitalizacja budynków pofabrycznych w Europie (27 ha), oddana do użytku 

w 2006 r.
57 Cmentarz założony w 1855 r., przy zbiegu ulic Ogrodowej i Srebrzyńskiej, jest trójwyznaniowy – podzielony 

na części: katolicką (11 ha), ewangelicką (9 ha) i prawosławną (niespełna 1 ha).
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Zieleń cmentarna w sezonie wegetacyjnym przysłania krzyczące reklamy 
Manufaktury i ogranicza/tłumi hałas imprez, ale gdy drzewa tracą liście, sąsiedztwo 
to staje się uciążliwe dla sacrum58.

Mimo niewątpliwego sukcesu komercyjnego inwestor Manufaktury nie rozwiązał 
nagłaśnianego na etapie powstawania projektu problemu bezkolizyjnego skomu-
nikowania inwestycji z resztą miasta, czego konsekwencje ponosi m.in. zabytkowy 
cmentarz. Spokojna dotąd przycmentarna ul. Ogrodowa stała się drogą dojazdową 
dla transportu indywidualnego, a także zaopatrzenia Manufaktury.

4. PODSUMOWANIE

W Łodzi od lat obserwujemy wzrost problemu konfliktowego sąsiedztwa zieleni za-
bytkowej. Główny problem stanowi obciążanie parków lub/i ich bliskiego otoczenia 
przez nadmiernie rozbudowującą się komunikację, która wbrew ogólnie przyjętym 
tendencjom, zamiast odciążać, obarcza miasto, a także komercyjną zabudowę, in-
gerującą w strefę ekspozycji czynnej lub/i biernej chronionych obiektów zieleni kom-
ponowanej. Skomercjalizowany rynek nieruchomości pryncypialnie dyktuje warunki 
sąsiedztwa historycznym parkom59.

Rewitalizacja przyrodnicza o charakterze implantacyjnym w przypadku zieleni za-
bytkowej jest zabiegiem bardzo pożądanym, ale niewystarczającym, ponieważ nie 
rozwiązuje problemu zasilania wyjaławiających się ekosystemów parkowych. Zielone 
zabytki w strefie wielkomiejskiej są skazane na alienację przyrodniczą i dodatkowo 
coraz bardziej dociążane emisją liniową ciągów komunikacyjnych, a także narażone 
na stochastyczną przebudowę otoczenia.

Aby odpowiednio zabezpieczyć zieleń zabytkową przed postępującą degrada-
cją „odsąsiedzką”, wskazane jest opracowanie koncepcji rewitalizacji przyrodniczej 
w skali miasta z klauzulą nadrzędności w stosunku do przeprowadzanej dotąd spon-
tanicznie/chaotycznie i fragmentarycznie rewitalizacji urbanistyczno-architektonicz-
nej. Zagwarantowanie priorytetu rewitalizacji przyrodniczej wynika z potrzeby zapew-
nienia ciągłości systemowi zieleni miejskiej (budowa zielonej infrastruktury łączącej 
obiekty zieleni komponowanej i inne tereny z przewagą naturalnego pokrycia, i dalej 
z terenami otwartymi miasta). Powstały dwie koncepcje wiązania cennych obszarów 
zieleni miejskiej w ogólnomiejski system – obie w różnym zakresie niedoskonałe60.

Łodzi potrzebny jest racjonalny plan rewitalizacji przyrodniczej miasta, który po-
przedzić powinna decyzja o nadaniu obiektom zieleni publicznej w pełni zasłużonego 
cenzusu inwestycji celu publicznego. System zieleni powinien w maksymalnym stop-
niu odciążać funkcyjnie zabytkowe struktury przyrodnicze i zapewnić odpowiednie 
warunki do utrzymywania zabytkowego potencjału przyrodniczo-kulturowego dla 

58 Na widok reklam Manufaktury narażona jest wschodnia, katolicka część Cmentarza Starego (przez 
ul. Karskiego).

59 B. Wycichowska, Zagrożona przyszłość miasta. Przykład Łodzi, Czasopismo Techniczne, z. 1-A/2012, 435.
60 Pierwsza: Łódzki Zielony Krąg Tradycji i Kultury – koncepcja urbanistyczna z 1993 r. (zawarta w mpzp Łodzi). 

Ideą była ochrona najcenniejszych obszarów i obiektów o znaczeniu historyczno-kulturowo-przyrodniczym, 
znajdujących się w centrum miasta (nie dla całego miasta!). Realizacja ograniczona została do 
rewitalizacji implantacyjnej zabytkowych parków i innych obiektów dziedzictwa kulturowego Łodzi. 
Druga: Błękitno-Zielona Sieć – koncepcja urbanistyczna, zakładająca stworzenie oplatającej całe miasto 
spójnej sieci połączonych ze sobą parków miejskich i innych terenów o przewadze pokrycia naturalnego, 
której najważniejszym elementem mają być zrenaturyzowane doliny łódzkich rzek („odtworzenie” 
w deklarowanym zakresie łódzkich rzek nie jest możliwe).
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współczesnego i przyszłych pokoleń, natomiast pełne rozpoznanie i analiza sytuacji 
przestrzennej terenów zieleni miejskiej, zamknięta w studium krajobrazowym, powin-
na stanowić obligatoryjną podstawę do określania miejsca lokalizacji i parametrów 
zabudowy, która może powstać w strefie ekspozycji czynnej lub/i biernej zabytko-
wego obiektu zieleni (wysokość, kubaturowość, kształt, materiałowość, kolorystyka, 
iluminacja).
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these areas, giving them new functions (areas of recreation and contact with nature), and – on the 
other hand – referring to the tradition of the site, preserving traces of industrial activity and ‘genius 
loci’, as well as the virtues of industrial nature, have been undertaken. Cultural, social and ecological 
aspects of the operation of post-industrial parks with model examples: Landschaftspark Duisburg- 
-Nord and Natur Park Schöneberger Südgelände are presented in this paper, with special attention 
paid to protection of the industrial landscape and natural environment carried out there.
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1. INTRODUCTION

The technological progress and restructuring that took place in industry, as 
well as economic changes, have caused many industrial and transportation units 
adjacent to conurbations to cease their operations in the 2nd half of the 20th century 
in Europe. Activities appeared that are directed, on the one hand, at regaining these 
grounds for the residents and assigning new functions to them, and on the other 
hand, such that relate to the tradition of the place, that maintain traces of industrial 
activity (artifacts) and the ‘genius loci’. These resulted in the establishment of post-
industrial parks that perfectly combine social, cultural and ecological functions, 
creating a new image for post-industrial areas. Special attention is deserved by 
the projects executed in the Ruhr Area within the IBA Emscher Landschaftspark (such 
as the Landschaftspark Duisburg-Nord). Another example of successful revitalization, 
on a smaller scale, is the Natur Park Schöneberger Südgelände in Berlin, established 
on the grounds of a cargo railway switchyard.

The intensive exploitation of mineral deposit resources and heavy industry 
operations that had taken place in the Ruhr Area have led to deep anthropogenic 
transformations and disturbances in the spatial and functional structure of many 
industrial agglomerations. Detrimental changes encompassed both the natural 
environment and the landscape, as well as the living conditions of residents 
of the surrounding cities. Bringing back the state of equilibrium between nature and 
culture in these degraded areas, along with simultaneous fulfillment of the needs 
of the new users, is a huge challenge facing post-industrial agglomerations, and 
it requires large financial expenditures and innovative solutions1. Revitalization of post- 
-industrial areas in cooperation with nature may be an excellent, economic way 
that takes advantage of the phenomenon of natural succession, as was conducted 
in these post-industrial ecological parks: Landschaftspark Duisburg-Nord and 
Natur Park Schöneberger Südgelände.

The historical, social and ecological aspects of how post-industrial parks function, 
based on two model solutions – Landschaftspark Duisburg-Nord and Natur Park 
Schöneberger Südgelände are presented in this paper, with special attention being 
drawn to the protection of the industrial landscape and the natural environment 
which are conducted there. Information gained from scientific publications and 
information materials was used to draw up the characteristics of these sites and to 
analyze the effects of the revitalization activities conducted there.

2. PROTECTION OF INDUSTRIAL LANDSCAPE AND CULTURAL HERITAGE OF THE REGION

The Ruhr Area in Germany was for over 100 years one of the largest coal mining 
regions in Europe and a centre of heavy industry. Exploitation and processing 
of natural resources conducted from the beginning of the 19th century led, within 
several decades, to deep degradation of the natural environment and heavy 
contamination. Once the industrial activities ended, there came the necessity to put 
the forsaken, heavily degraded areas belonging to conurbations to better use2.

1 A. Pancewicz, Poszukiwanie nowego krajobrazu obszarów poprzemysłowych, Architektura Krajobrazu, 1, 
2012, 41-49.

2 K. Kimic, Park ekologiczny – próba rewitalizacji terenów zdegradowanych na skutek działalności człowieka, 
[in:] Proceedings „Polskie ogrody ekologiczne”, LOP, Warszawa 27-28.9.2008, 25-29.
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Raised ecological awareness and care for the natural environment led to 
undertaking, in the 1990s, of revitalization activities in the area of old industrial 
centres in the Emscher river vavenue (centre of the Ruhr Area). These were initiated 
by the International Building Exhibition (IBA) taking place in this area during the years 
of 1989-1999. It was then that the idea was born of establishing a nature complex 
(with an area of about 450 km2) – IBA Emscher Landschaftspark – encompassing 
a network of parks and city gardens, industrial ecosystems, nature corridors and 
also a network of tourist and recreational routes3. This innovative strategy was to 
lead to the establishment, on the post-industrial terrain, of space that serves various 
functions, such as: compensation and return of equilibrium to the degraded natural 
environment, protection of endangered species and valuable biotopes, provision 
of space for recreation and contact with nature for city residents, preservation 
and innovative usage of the cultural landscape, as well as cultural-educational 
functions4.

The IBA complex of Emscher Park, the Landschaftspark Duisburg-Nord (designed 
by LATZ+Partners), opened in 1994, is a distinctive model. It was established on the old 
grounds of the Thyssen iron foundry located in Meiderich – a district of Duisburg. It was 
closed in 1985 after 82 years of use, and the relics of industrial activity were reused 
here, reinterpreted anew and inscribed into the modern landscape of the region. 
An area of about 200 ha of post-industrial terrain was transformed into a unique 
suburban recreation centre and place for cultural events. Space was found for both 
wild nature and especially designed gardens5.

The grounds of the Landschaftspark Duisburg-Nord are multifunctional places 
for recreation, attractive to users of any age, and readily visited by adults as well 
as children and teens. Adults spend their time here relaxing and participating 
in sports (jogging, cycling, climbing, and even diving), teens enjoy roller-skating, and 
the youngest users explore wild terrain that makes free play possible and awakens 
creativity. Big attractions of the park are the ‘industrial’ sports areas and playgrounds 
arranged in old foundry facilities6.

Many old buildings and the foundry infrastructure have been used in an innovative 
way in this design project, prepared by Peter Latz and his team. The main structure 
in the park, located in its central section, is Blast Furnace 5, which is 70 m high, with 
a viewing platform set at its top. The concrete walls of the ore storage bunkers are 
presently used as climbing walls, and the 13 m-deep gasometer filled with water 
is the largest artificial diving centre in Europe. The open space at the level of the 
blast furnace outlet (‘Piazza Metallica’) serves as an open-air stage for artistic events 
(theatre performances, operas, and film screenings); the modernized power plant, 
machine room and casting houses are used in a similar way. In cooperation with 
the artists and representatives of the Lehmbruck Museum in Duisburg, the complex 
of bunkers where iron ore was once stored were transformed into an original open- 
-air gallery that forms a labyrinth of interiors connected by paths and small bridges. 

3 K. Kimic, Priorytety przyrodnicze i społeczne w rewitalizacji terenów poprzemysłowych kompleksu Emscher 
Landschaftspark w Niemczech, Architektura Krajobrazu, 1, 2012, 79-85.

4 A. Keil, Use and perception of post-industrial urban landscapes in the Ruhr, [in:] Wild Urban Woodlands, 
(eds.) I. Kowarik, S. Körner, Springer-Verlag, Berlin–Heidelberg 2005, 117-130.

5 Emscher Landscape Park-Visitor’s Guide, Regionalverband Ruhr, Essen.
6 A. Keil, Use and perception…; K. Kimic, Wykorzystanie terenów poprzemysłowych do celów rekreacyjnych, 

Zieleń Miejska, 3(47), 2011, 50.
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In the series of bunkers once used for raw materials and industrial waste, a ‘horti 
conclusi’ group was created where one can find a peaceful place for relaxation and 
solitary contemplation of nature7.

Since 1996, at night you can see an installation of multi-coloured lights 
designed by the British engineer Jonathan Park, which creates a spectacular 
illumination in the vicinity of the Blast Furnace. An important element of the Emscher 
Landschaftspark IBA design is the reconstruction of the Emscher River waterway. 
The modification of the canals in the Landschaftspark Duisburg-Nord that was 
conducted as part of this reconstruction made it possible to open them to users 
through the construction of a system of small bridges, staircases and landings8.

Thanks to the innovative approach of designer Peter Latz, who maintains that on 
post-industrial grounds the work of landscape architects should focus on exposing 
the process of natural succession against the background of the existing industrial 
artifacts (industrial equipment and structures) testifying to the history of the site, 
the Landschaftspark Duisburg-Nord has become a symbol of modern transformations 
of degraded areas9.

Another interesting example is the Schöneberger Südgelände Natur Park – an 
urban ecological park that was established on the grounds of a cargo railway 
switchyard that functioned in the Berlin district of Schöneberger-Tempelhof. This site, 
built in the 19th century (operating since 1889), was shut down in 1952 and practically 
disused (with the exception of some buildings). Ever since then nature successively 
took over, enacting a kind of ‘green revitalization’. At the beginning of the 80s 
the idea was mooterd to create a new railway station and to remove the greenery; 
however, strong protests from residents and the establishment of an NGO protecting 
Südgelände as a nature preserve prevented the liquidation of this area, so valuable 
to nature and culture, and led to the creation of a park on the grounds. In 1995, 
Deutsche Bahn AG gave 18 ha of the station’s grounds to the Berlin senate as part 
of compensation for the negative impact on nature by transport expansion in the 
city centre. In 1999, the area of the park was included under protection, and Grün 
Berlin GmbH started planning a park to be created in harmony with nature10.

The Schöneberger Südgelände Nature Park is an exceptionally successful 
combination of wild nature, railway relics, and modern art. The design is the work 
of the Planning Group ÖkoCon & Planland. Artefacts were left here that are reminiscent 
of the old transportation function of the area, such as buildings and elements of 
railway infrastructure. Rail tracks partially overgrown by trees and bushes were used 
to create a network of hard-surface paths in the park that also give people with 
disabilities access to two park routes. An old steam locomotive standing on a ‘side 
track’ is the symbol of the park, and a huge attraction for visitors. On the park grounds 
there is a workshop for the repair and maintenance of locomotives with an area 
of 4000 m2; this is used as a space for artistic, cultural and educational events (concerts, 
exhibitions, theatre productions, workshops for teens, and lectures). An administration 
building (Brückenmeisterei) has also survived; exhibitions are organised there, and 
it houses also a coffee shop. Visible from a distance, the 50-metre water tower built 

 7 www.eu.landschaftspark.de.
 8 www.chdesigns.co.uk/pdfdocs/a_new_aesthetic.pdf.
 9 J. Botwina, Recykling krajobrazu, Zieleń Miejska, 11, 2012, 34-37.
10 Schöneberger Südgelände Nature Park, Grün Berlin GmbH, Berlin.
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in 1927 is a characteristic element of the park – its rust-covered ‘landmark’. To this day, 
an old turntable exists in the park, set in motion for organised groups, and old railway 
lamps have also been left there11.

Thanks to the activities of the artistic group ‘ODIOUS’, artistic installations have 
also found their place in the park; these connect nature with the relics of railway 
operations. In the modern ‘Giardino Segreto’, there is an exhibition of modern 
sculpture (motifs and products industrial in nature), and during the summer there are 
concerts and cultural events organised there. The Schönberger Südgelände Nature 
Park is a place of variety and contrasts. Nature, humanity, technology, art, and 
culture come together here to create a fertile ground for imagination and creativity. 
For the residents of Berlin, the park is an easily accessible recreational area, a place 
for walks, jogging, contact with nature, nature walks (birdwatching, identification 
of plant species)12.

3. NEW GREEN OPEN SPACES AND CITY OASES OF BIODIVERSITY

The IBA Emscher Landschaftspark, to which the Landschaftspark Duisburg-Nord 
belongs, encompasses over 100 projects executed in the Ruhr Area, the goal of which 
was to reclaim and ecologically  ‘regenerate’ the severely degraded areas previously 
used by the foundry and mining industries. The complex of parks which is part of it 
refers to a concept by Robert Schmidt – a past director of the Ruhr coal district 
who had already postulated the creation of a regional landscape park in the heart 
of industrial areas of the North Rhine-Westphalia region in 191213.

During the IBA exhibition, innovative solutions were proposed, as well as a new 
approach to transforming degraded areas, which would take into account 
the conservation and protection of fauna and flora and valuable biotopes, the usage 
of nature’s potential and the dynamics of its development on unused grounds, 
appreciating the role of ‘industrial nature’ – one of the effects of industrial culture14.

Just a few years were sufficient, after the Thyssen foundry stopped operating, 
for nature to take it under its rule, creating valuable biotopes on this degraded 
terrain, for years deprived of vegetation, and transforming them into a natural park. 
On post-industrial lands with poor, low quality soil, polluted with heavy metals, and 
in which soil fauna is poor and the decay processes of organic matter are slowed 
down, there appear particular new types of vegetation habitats. In the process 
of natural succession, initially numerous species coming from different habitats (rural, 
waterfront, field, meadow) and introduced from other regions appear. In time, as 
the process of succession goes on, the differentiation of species decreases and 
the woody species began to dominate15. Many plant species found their way to 
the Ruhr Area from distant regions, often with a warmer climate, together with the raw 

11 http://www.gruen-berlin.de/parks-gardens/suedgelaende-nature-park/.
12 Schöneberger Südgelände Nature Park…
13 www.chdesigns.co.uk.
14 J. Dettmar, Forests for shrinking cities? The project „Industrial Forests of the Ruhr”, [in:] Wild Urban Woodlands, 

(eds.) I. Kowarik, S. Körner, Springer-Verlag, Berlin–Heidelberg 2005, 263-276.
15 J. Weiss et al., Nature returns to abandoned industrial land: monitoring succession in urban-industrial 

woodlands in the German Ruhr, [in:] Wild Urban Woodlands, (eds.) I. Kowarik, S. Körner, Springer-Verlag, 
Berlin–Heidelberg 2005, 143-162.
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materials brought to the  foundry, such as buddleia (Buddleia sp.) originating from 
Asia, or ragwort (Senecio sp.) from South Africa. Due to their significant adaptive 
capabilities they adapted to the new, adverse environment. The post-industrial areas 
with the most interesting natural features located in the Emscher River vavenue have 
been connected by the Industrial Nature Trail16.

In the case of the Natur Park Schöneberger Südgelände, a green and species-rich 
oasis was established with differentiated plant habitats right in the centre of a huge 
city, in a place degraded by man’s activity, just by permitting nature to take its course 
and following the processes of natural succession. The involvement of Berlin residents 
under the patronage of the Grün Berlin GmbH, and with financial support from the 
Berlin authorities and Allianz Umweltstiftung, made it possible to make this available 
to city residents as a place of contact with nature and recreation. The approximately 
18 ha park was prepared for the Berlin EXPO 2000. It was opened to visitors in May 
2000 as the Natur Park Schöneberger Südgelände – an area of protected landscape 
and nature17.

As studies by ecologists have revealed, already, after only 30 years since the station 
was closed and its land given over to nature, a mosaic of plant habitats has developed 
here, encompassing dry grasslands, groves, and forest elements. In the initial stages 
of natural succession in the species structure, the herbaceous plants dominated, 
later to be replaced by woody species, with predominantly birch (Betula pendula) 
and black locust (Robinia pseudoacacia) – pioneer species18.

Terrain overgrown with herbaceous and woody vegetation forms habitats 
not only of many species of plants (over 360 species of vascular plants), but also 
other living organisms. Studies by ecologists have demonstrated the presence 
in the park of 30 species of nesting birds, 14 species of crickets and grasshoppers, 
57 spiders and also about 100 wild bees and wasps. The park is a place where rare 
and endangered species of plants and insects can be found, such as, for example, 
hawkweeds (Hieracium sp.). Their habitat mainly covers the grasslands, which have 
been protected and are not accessible to park users for recreation, and contact with 
nature is possible here ‘at a distance’19.

The Schöneberger Südgelände Nature Park is one of the first areas in Germany 
protected by law in which nature in urban-industrial ecosystems is under protection 
and at the same time made accessible to residents as an area of contact with nature, 
recreation, and cultural events. A solution was found for conflicts occurring between 
recreation and environmental protection (how to give users access to the area 
without endangering the local fauna and flora) and ‘wildness’ and biodiversity 
(how to react to the natural dynamics of the vegetation that unavoidably leads to 
dominance of the forest in an ecosystem). The first of these was solved by creating 
zones of direct and indirect contact with nature in the park, setting aside an area 
of protected nature (3.2 ha) and using a system of raised paths (50 cm above ground) 
there. The increased forest surface in the park provides a truly ‘wild’ character, but 
at the same time it leads to decreases in the number of plant and animal species 

16 Emscher Landscape Park-Visitor’s Guide…
17 Schöneberger Südgelände Nature Park…
18 I. Kowarik, A. Langer, Natur-Park Sudgelande: Linking conservation and recreation in an abondoned railyars 

in Berlin, [in:] Wild Urban Woodlands, (eds.) I. Kowarik, S. Körner, Springer-Verlag, Berlin–Heidelberg 2005,  
287-299.

19 Schöneberger Südgelände Nature Park…
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(including the rare and endangered) typical of open areas. Thus it was decided to 
leave part of the area to uncontrolled succession and to set aside areas subjected 
to some control20.

4. SUMMARY

Post-industrial parks created in areas degraded by industry perfectly match 
the concept of sustainable development. They protect both traces of human activity 
characteristic of the site and the natural environment, giving nature the dominion over 
areas previously taken away and devastated by man, subjecting them to the ‘natural 
revitalization’21. Special urban-industrial ecosystems, called also ‘industrial nature’ 
or ‘nature of the 4th kind’, appear in the post-industrial areas, with the spontaneous 
development of plant communities, proceeding without any intervention from 
landscape architects or gardeners. Their development results from cultural and natural 
processes which influence biotic (e.g. appearance of foreign species) and abiotic 
(change in soil and water conditions) conditions22.

Post-industrial areas can be reused as new places of urban greenery, offering 
opportunities for active recreation in an environment regenerated by nature, and 
fulfilling important social, cultural-educational, recreational and ecological functions23. 
Post-industrial parks preserve the historic nature of industrial areas, enriching them 
with new values and functions at the same time. The revitalization of degraded 
post-industrial areas carried out in the Ruhr has led to the creation of sites which 
play recreational roles while simultaneously preserving the rich history of the site. 
It gave the old coal basin a ‘green image’, enhanced the identification of the local 
community with the region, and made it a tourist attraction. The transformation 
of a former Berlin train station into an ecological city park created a new place for 
relaxation and recreation in the developing city, at the same time enriching urban 
biodiversity and preserving the ‘genius loci’ of the site with an industrial history. Both 
cases should become an inspiration and models for revitalizing activities carried out 
in other areas degraded by industry.
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1. WSTĘP

Postęp technologiczny i restrukturyzacja, jakie dokonały się w przemyśle, oraz 
przemiany gospodarcze sprawiły, że w 2 połowie XX wieku w Europie zamknięto wiele 
obiektów przemysłowych oraz transportowych, sąsiadujących z aglomeracjami miej-
skimi. Pojawiły się działania zmierzające z jednej strony do odzyskiwania tych terenów 
i nadawania im nowych funkcji, a z drugiej – nawiązujące do tradycji miejsca, za-
chowujące ślady działalności przemysłowej (artefakty) i genius loci. Ich efektem jest 
powstanie parków postindustrialnych, doskonale łączących funkcje społeczne, kultu-
ralne i ekologiczne, kreujących nowy wizerunek obszarów poprzemysłowych. Na wy-
jątkową uwagę zasługują projekty zrealizowane w Zagłębiu Ruhry w ramach IBA 
Emscher Landschaftspark (m.in. Landschaftspark Duisburg-Nord). Inny przykład uda-
nej rewitalizacji, na mniejszą skalę, to berliński Natur Park Schöneberger Südgelände, 
powstały na terenach stacji rozrządowej kolei towarowej.

Intensywna eksploatacja złóż surowców mineralnych oraz działalność przemysłu 
ciężkiego, do jakiej doszło m.in. w Zagłębiu Ruhry, doprowadziła do głębokich prze-
obrażeń antropogenicznych i zakłóceń w strukturze przestrzenno-funkcjonalnej wielu 
aglomeracji przemysłowych. Niekorzystne zmiany objęły zarówno środowisko przyrod-
nicze, jak i krajobraz oraz warunki życia mieszkańców okolicznych miast. Przywracanie 
stanu równowagi między naturą a kulturą na terenach zdegradowanych, przy jedno-
czesnym zaspokajaniu potrzeb nowych użytkowników, to wielkie wyzwanie stojące 
przed aglomeracjami postindustrialnymi, wymagające dużych nakładów finanso-
wych i nowatorskich rozwiązań24. Doskonałym ekonomicznym sposobem może być 
rewitalizacja terenów poprzemysłowych we współpracy z naturą, wykorzystująca 
zjawisko sukcesji naturalnej, przeprowadzona m.in. w ekologicznych parkach postin-
dustrialnych Landschaftspark Duisburg-Nord i Natur Park Schöneberger Südgelände.

24 A. Pancewicz, Poszukiwanie nowego krajobrazu obszarów poprzemysłowych, Architektura Krajobrazu, 1, 
2012, 41-49.
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W pracy przedstawiono historyczne, społeczne i ekologiczne aspekty funkcjo-
nowania parków postindustrialnych na przykładzie dwóch modelowych rozwiązań 
– Landschaftspark Duisburg-Nord i Natur Park Schöneberger Südgelände, ze zwró-
ceniem szczególnej uwagi na prowadzoną w nich ochronę krajobrazu przemysłowe-
go oraz środowiska naturalnego. Do opracowania charakterystyki prezentowanych 
obiektów i analizy efektów przeprowadzonych w nich działań rewitalizacyjnych wyko-
rzystano informacje uzyskane z publikacji naukowych oraz materiałów promocyjnych.

2. OCHRONA KRAJOBRAZU PRZEMYSŁOWEGO I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO REGIONU

Niemieckie Zagłębie Ruhry przez ponad 100 lat było jednym z największych te-
renów wydobycia węgla kamiennego w Europie oraz ośrodkiem przemysłu ciężkie-
go. Eksploatacja i przetwarzanie surowców naturalnych, prowadzone od początków 
XIX wieku, doprowadziły w ciągu kilkudziesięciu lat do głębokiej degradacji środowi-
ska naturalnego i jego silnego zanieczyszczenia. Po zakończeniu działalności przemy-
słowej zaistniała konieczność zagospodarowania porzuconych, silnie zdegradowa-
nych terenów należących do aglomeracji miejskich25.

Wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa i dbałości o środowisko naturalne 
doprowadziły do podjęcia w latach 90. XX wieku działań rewitalizacyjnych na terenie 
dawnych ośrodków przemysłowych w dolinie rzeki Emscher (centrum Zagłębia Ruhry). 
Zapoczątkowała je Międzynarodowa Wystawa Budownictwa (IBA), odbywająca się 
na tym terenie w latach 1989-1999. Narodziła się wówczas idea utworzenia komplek-
su przyrodniczego (o powierzchni ok. 450 km2) – IBA Emscher Landschaftspark, obej-
mującego sieć parków i ogrodów miejskich, industrialne ekosystemy, korytarze przy-
rodnicze oraz sieć tras turystyczno-wypoczynkowych26. Innowacyjna strategia miała 
doprowadzić do powstania na terenach postindustrialnych przestrzeni spełniającej 
różnorodne funkcje, takie jak: kompensacja przyrodnicza i przywrócenie równowagi 
zdegradowanemu środowisku naturalnemu, ochrona zagrożonych gatunków i cen-
nych biotopów, zapewnienie mieszkańcom miast przestrzeni do rekreacji i kontaktu 
z naturą, zachowanie i nowatorskie wykorzystanie krajobrazu kulturowego, funkcje 
kulturalno-edukacyjne27.

W kompleksie IBA Emscher Park wyróżnia się modelowy Landschaftspark Duisburg-
Nord (projekt: LATZ+Partners), otwarty w 1994 roku. Powstał on na dawnych terenach 
huty żelaza Thyssen, znajdującej się w dzielnicy Duisburga – Meiderich. Huta została 
zamknięta w 1985 roku po 82 latach użytkowania, a relikty działalności przemysłowej 
zostały ponownie wykorzystane, zinterpretowane na nowo i wpisane we współcze-
sny krajobraz regionu. Obszar obejmujący około 200 ha terenów poprzemysłowych 
przekształcono w unikalny podmiejski teren rekreacyjny i miejsce imprez kulturalnych. 
Znalazło się tu miejsce zarówno dla dzikiej przyrody, jak i dla specjalnie zaprojektowa-
nych ogrodów28.

25 K. Kimic, Park ekologiczny – próba rewitalizacji terenów zdegradowanych na skutek działalności człowieka, 
Mat. Konf. „Polskie ogrody ekologiczne”, LOP, Warszawa 27-28.9.2008, 25-29.

26 K. Kimic, Priorytety przyrodnicze i społeczne w rewitalizacji terenów poprzemysłowych kompleksu Emscher 
Landschaftspark w Niemczech, Architektura Krajobrazu, 1, 2012, 79-85.

27 A. Keil, Use and perception of post-industrial urban landscapes in the Ruhr, [w:] Wild Urban Woodlands, 
(red.) I. Kowarik, S. Körner, Springer-Verlag, Berlin–Heidelberg 2005, 117-130.

28 Emscher Landscape Park-Visitor’s Guide, Regionalverband Ruhr, Essen.
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Tereny Landschaftspark Duisburg-Nord to wielofunkcyjne miejsca rekreacji, atrak-
cyjne dla użytkowników w każdym wieku, chętnie odwiedzane zarówno przez osoby 
dorosłe, jak i dzieci oraz młodzież. Dorośli spędzają tu czas na wypoczynku i uprawia-
niu sportu (jogging, jazda na rowerze, wspinaczka, a nawet nurkowanie), młodzież 
korzysta z jazdy na deskorolkach, najmłodsi użytkownicy eksplorują natomiast dzikie 
tereny, umożliwiające im swobodne zabawy i pobudzające kreatywność. Dużą atrak-
cją parku są „industrialne” tereny sportowe i place zabaw, zaaranżowane w daw-
nych obiektach huty29.

Wiele starych budynków i infrastrukturę huty wykorzystano w innowacyjny sposób 
w projekcie przygotowanym przez Petera Latza z zespołem. Centralnym obiektem 
parku jest Wielki Piec 5 o wysokości 70 m, na szczycie którego utworzono platformę 
widokową. Betonowe ściany bunkrów do magazynowania rudy są obecnie wykorzy-
stywane jako ścianki wspinaczkowe, a wypełniony wodą zbiornik gazu, o głębokości 
13 m, to największe sztuczne centrum nurkowe w Europie. Plac na poziomie spustu 
wielkiego pieca (Piazza Metallica) jest sceną plenerową wydarzeń artystycznych 
(spektakli teatralnych, operowych, pokazów filmowych), podobnie wykorzystywane 
są też zmodernizowana elektrownia, maszynownia i odlewnie. We współpracy z arty-
stami i przedstawicielami Lehmbruck Muzeum w Duisburgu kompleks bunkrów, w któ-
rych składowano dawniej rudę żelaza, przekształcono w oryginalna plenerową gale-
rię, tworzącą labirynt wnętrz połączonych ścieżkami i mostkami. W ciągu bunkrów na 
surowce i odpady przemysłowe utworzono zespół ‘horti conclusi’, w których można 
znaleźć zaciszne miejsce odpoczynku i samotnej kontemplacji przyrody30.

Od 1996 roku nocą w parku można podziwiać wielobarwną instalację świetlną, za-
projektowaną przez brytyjskiego inżyniera Jonathana Parka, która tworzy spektakular-
ną iluminację otoczenia Wielkiego Pieca. Ważnym elementem projektu IBA Emscher 
Landschaftspark jest rekonstrukcja drogi wodnej rzeki Emscher. Przeprowadzona w jej 
ramach modyfikacja kanałów na terenie Landschaftspark Duisburg-Nord umożliwiła 
udostępnienie ich użytkownikom dzięki systemowi mostków, schodów i podestów31.

Dzięki innowacyjnemu podejściu projektanta Petera Latza, zdaniem którego na 
terenach poprzemysłowych działania architektów krajobrazu powinny polegać 
na wyeksponowaniu procesu sukcesji naturalnej na tle istniejących industrialnych 
artefaktów (urządzeń i obiektów przemysłowych), świadczących o historii miejsca, 
Landschaftspark Duisburg-Nord stał się symbolem nowoczesnych przekształceń tere-
nów zdegradowanych32.

Schöneberger Südgelände Natur Park to ekologiczny park miejski, powstały na 
dawnych terenach kolejowej stacji rozrządowej, działającej w berlińskiej dzielnicy 
Schöneberger-Tempelhof. Ten zbudowany w XIX wieku obiekt (działający od 1889 r.) 
został wyłączony z użytku w 1952 roku i praktycznie opuszczony (z wyjątkiem kilku bu-
dynków). Od tego czasu sukcesywnie odzyskiwała go przyroda, dokonując jego swo-
istej „zielonej rewitalizacji”. Na początku lat 80. XX wieku pojawił się pomysł utworzenia 
w tym miejscu nowej stacji kolejowej i usunięcia roślinności, jednak stanowcze prote-
sty mieszkańców i utworzenie organizacji NGO, chroniącej Südgelände jako rezer-
wat przyrody, zapobiegły likwidacji tego cennego przyrodniczo i kulturowo obszaru, 

29 A. Keil, Use and perception…; K. Kimic, Wykorzystanie terenów poprzemysłowych do celów rekreacyjnych, 
Zieleń Miejska, 3(47), 2011, 50.

30 www.eu.landschaftspark.de.
31 www.chdesigns.co.uk/pdfdocs/a_new_aesthetic.pdf.
32 J. Botwina, Recykling krajobrazu, Zieleń Miejska, 11, 2012, 34-37.
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doprowadzając do utworzenia na nim parku. W 1995 roku Deutsche Bahn AG prze-
kazała 18 ha terenów stacji senatowi Berlina w ramach kompensacji negatywnego 
wpływu na naturę transportu rozwijającego się w centrum miasta. W 1999 roku teren 
ten został objęty ochroną, a Grün Berlin GmbH zajęła się planowaniem parku tworzo-
nego w zgodzie z naturą33.

Schöneberger Südgelände Nature Park to niezwykle udana kombinacja dzikiej 
przyrody, reliktów kolejowych oraz współczesnej sztuki, zgodnie z mottem umieszczo-
nym przy jego wejściu: „Dzikość to najbliższa sąsiadka sztuki”. Projekt parku jest dziełem 
zespołu Planning Group ÖkoCon & Planland. Pozostawiono tu artefakty przypomina-
jące o dawnej funkcji transportowej terenu, jak też budynki i elementy infrastruktury 
kolejowej. Zarośnięte częściowo przez drzewa i krzewy torowiska zostały wykorzysta-
ne do stworzenia w parku sieci utwardzonych ścieżek, umożliwiających korzystanie 
z dwóch tras parkowych także osobom niepełnosprawnym. Symbolem parku i dużą 
atrakcją dla użytkowników jest stara lokomotywa parowa, stojąca na „bocznym to-
rze”. Znajduje się tu także hala remontowa lokomotyw o powierzchni 4000 m2, która 
wykorzystywana jest jako przestrzeń wydarzeń artystycznych, kulturalnych i eduka-
cyjnych (koncerty, wystawy, spektakle teatralne, warsztaty dla młodzieży, wykła-
dy). Zachowany został też budynek administracyjny (Brückenmeisterei), w którym 
odbywają się wystawy i mieści się też kawiarnia. Widocznym z daleka elementem 
charakterystycznym parku jest 50-metrowa wieża ciśnień, zbudowana w 1927 roku, 
jego pokryty rdzą ‘landmark’. W parku istnieje do dziś stara nastawnia zwrotnicowa, 
uruchamiana podczas zorganizowanych wycieczek. Pozostawiono też stare lampy 
kolejowe34.

Dzięki działalności grupy artystycznej „ODIOUS” w przestrzeni parku znalazły się in-
stalacje artystyczne, łączące przyrodę z reliktami działalności kolei. W nowoczesnym 
„Giardino Segreto” znajduje się ekspozycja współczesnej rzeźby (motywy i tworzywa 
o charakterze industrialnym), a latem odbywają się koncerty i inne wydarzenia kultu-
ralne. Znajdujące się w parku stare mury udostępniono jako pole działania dla twór-
ców graffiti. Schönberger Südgelände Nature Park to miejsce różnorodności i kontra-
stów. Natura, człowiek, technologia, sztuka i kultura łączą się tu, tworząc grunt dla 
wyobraźni i kreatywności. Dla berlińczyków park jest łatwo dostępnym terenem re-
kreacyjnym, miejscem spacerów, uprawiania joggingu, kontaktu z naturą, wycieczek 
przyrodniczych (obserwacja ptaków, poznawanie gatunków roślin)35.

3. NOWE TERENY ZIELENI I MIEJSKIE OAZY BIORÓŻNORODNOŚCI

IBA Emscher Landschaftspark, do którego należy Landschaftspark Duisburg-Nord, 
obejmuje ponad 100 projektów zrealizowanych w Zagłębiu Ruhry, których celem było 
odzyskanie i ekologiczna „regeneracja” silnie zdegradowanych terenów, wykorzysty-
wanych wcześniej przez przemysł hutniczy i górniczy. Należący do niego kompleks 
parków nawiązuje do koncepcji Roberta Schmidta – dawnego dyrektora okręgu wę-
glowego Ruhry, który już w 1912 roku postulował utworzenie regionalnego parku kra-
jobrazowego w sercu terenów przemysłowych Północnej Nadrenii-Westfalii36.

33 Schöneberger Südgelände Nature Park, Grün Berlin GmbH, Berlin.
34 http://www.gruen-berlin.de/parks-gardens/suedgelaende-nature-park/.
35 Schöneberger Südgelände Nature Park…
36 www.chdesigns.co.uk.
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Podczas wystawy IBA zaproponowano innowacyjne rozwiązania i nowe podej-
ście do przekształcania terenów zdegradowanych, z uwzględnieniem zachowania 
i ochrony gatunków fauny i flory oraz cennych biotopów, wykorzystania potencjału 
natury i dynamiki jej rozwoju na nieużytkowanych terenach, doceniając rolę tzw. przy-
rody industrialnej jako jednego z efektów kultury przemysłowej37.

Wystarczyło zaledwie kilka lat od zakończenia działalności huty Thyssen, by przyro-
da wzięła ją w swoje władanie, tworząc na tym zdegradowanym, niemal pozbawio-
nym przez lata roślinności terenie wartościowe biotopy, i przekształciła je w naturalny 
park. Na obszarach poprzemysłowych o ubogich, niskiej jakości glebach, skażonych 
metalami ciężkimi, w których fauna glebowa jest uboga i spowolnione są procesy roz-
kładu materii organicznej, pojawiają się nowe, wyjątkowe typy zbiorowisk roślinnych. 
W procesie sukcesji naturalnej początkowo występują tu liczne gatunki pochodzące 
ze zróżnicowanych siedlisk (ruderalne, nadwodne, polne, łąkowe) i introdukowane 
z innych regionów. Z czasem, w miarę postępującego procesu sukcesji, zróżnicowa-
nie gatunkowe maleje, a dominować zaczynają gatunki drzewiaste38. Wiele gatun-
ków roślin trafiło na tereny Zagłębia Ruhry z odległych regionów, często o cieplejszym 
klimacie, razem z przywożonymi do huty surowcami, jak m.in. budleja (Buddleia sp.) 
pochodząca z Azji czy starzec (Senecio sp.) z Afryki Południowej. Dzięki dużym zdolno-
ściom adaptacyjnym rośliny zaaklimatyzowały się w nowym, nieprzyjaznym środowi-
sku. Najciekawsze przyrodniczo tereny postindustrialne doliny rzeki Emscher połączo-
no Trasą Przyrody Przemysłowej39.

W przypadku Natur Park Schöneberger Südgelände, dzięki dopuszczeniu do głosu 
natury i procesom sukcesji naturalnej, w centrum wielkiego miasta, w miejscu zdegra-
dowanym przez ludzką działalność, powstała bogata w gatunki zielona oaza z różno-
rodnymi siedliskami roślinnymi. Zaangażowanie mieszkańców Berlina pod patronatem 
Grün Berlin GmbH i wsparcie finansowe władz Berlina oraz Allianz Umweltstiftung po-
zwoliły na udostępnienie jej berlińczykom jako miejsca kontaktu z naturą i rekreacji. 
Zajmujący około 18 ha park, przygotowany na berlińskie EXPO 2000, został otwarty 
dla zwiedzających w maju 2000 roku jako Natur Park Schöneberger Südgelände –  
teren ochrony krajobrazu i przyrody40.

Jak wykazały badania ekologów, już po upływie 30 lat od zamknięcia stacji i od-
dania jej terenu we władanie natury, powstała tu mozaika siedlisk roślinnych, obej-
mująca suche łąki, zagajniki oraz elementy lasu. W początkowych etapach sukce-
sji naturalnej w strukturze gatunkowej przeważały rośliny zielne, zastąpione później 
gatunkami drzewiastymi, z dominacją brzozy (Betula pendula) i robinii akacjowej 
(Robinia pseudoacacia) – gatunkami pionierskimi41.

Zarówno tereny porośnięte roślinnością zielną, jak i drzewiastą to siedliska nie tyl-
ko wielu gatunków roślin (ponad 360 gatunków roślin naczyniowych), ale także in-
nych żywych organizmów. Badania ekologów wykazały obecność na terenie parku 

37 J. Dettmar, Forests for shrinking cities? The project „Industrial Forests of the Ruhr”, [w:] Wild Urban Woodlands, 
(red.) I. Kowarik, S. Körner, Springer-Verlag, Berlin–Heidelberg 2005, 263-276.

38 J. Weiss i in., Nature returns to abondoned industrial land: monitoring succession in urban-industrial 
woodlands in the German Ruhr, [w:] Wild Urban Woodlands, (red.) I. Kowarik, S. Körner, Springer-Verlag, 
Berlin–Heidelberg 2005, 143-162.

39 Emscher Landscape Park-Visitor’s Guide…
40 Schöneberger Südgelände Nature Park…
41 I. Kowarik, A. Langer, Natur-Park Sudgelande: Linking conservation and recreation in an abondoned railyars 

in Berlin, [w:] Wild Urban Woodlands, (red.) I. Kowarik, S. Körner, Springer-Verlag, Berlin–Heidelberg 2005,  
287-299.
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m.in. 30 gatunków gniazdujących ptaków, 14 gatunków świerszczy i koników po-
lnych, 57 pająków oraz około 100 dzikich pszczół i os. Park jest miejscem występowa-
nia rzadkich i zagrożonych gatunków roślin i owadów, jak np. jastrzębce (Hieracium 
sp.). Ich siedliskiem są przede wszystkim łąki, które zostały objęte ochroną i nie są 
udostępniane użytkownikom parku do rekreacji, a kontakt z przyrodą możliwy jest tu 
„na odległość”42.

Schöneberger Südgelände Nature Park jest jednym z pierwszych chronionych 
prawnie terenów w Niemczech, w którym ochroną objęto przyrodę ekosystemów 
urbanistyczno-industrialnych, jednocześnie udostępniając go mieszkańcom jako te-
ren kontaktu z naturą, rekreacji i wydarzeń kulturalnych. W parku udało się znaleźć 
rozwiązanie dla konfliktów występujących między rekreacją i ochroną przyrody (jak 
udostępnić teren użytkownikom, nie stwarzając zagrożenia dla lokalnej fauny i flory) 
oraz „dzikością” i bioróżnorodnością (jak reagować na naturalną dynamikę wege-
tacji, prowadzącą nieuchronnie do dominacji lasu w ekosystemie i zmniejszenia róż-
norodności gatunkowej). Pierwszy z nich rozwiązano, tworząc w parku strefy bezpo-
średniego i pośredniego kontaktu z przyrodą, wydzielając obszar ochrony przyrody 
(3,2 ha) i wykorzystując na nim system podwyższonych ścieżek (50 cm nad gruntem). 
Zwiększanie się powierzchni lasu w parku tworzy wprawdzie jego „dziki” charakter, 
ale prowadzi jednocześnie do spadku liczby gatunków roślin i zwierząt (w tym rzad-
kich i zagrożonych) typowych dla terenów otwartych. Dlatego też zdecydowano się 
na pozostawienie części terenów dla niekontrolowanej sukcesji oraz wydzielenie ob-
szarów podlegających kontroli43.

4. PODSUMOWANIE

Parki postindustrialne, tworzone na zdegradowanych przez przemysł terenach, 
doskonale wpisują się w koncepcję zrównoważonego rozwoju, chroniąc zarówno śla-
dy charakterystycznej dla danego miejsca działalności człowieka, jak i naturalne śro-
dowisko, oddając we władanie przyrodzie tereny zabrane jej wcześniej i zniszczone 
przez ludzi, poddając je „naturalnej rewitalizacji”44. Na terenach postindustrialnych 
tworzą się specyficzne miejsko-industrialne ekosystemy, nazywane też „przyrodą prze-
mysłową” lub „naturą IV rodzaju”, na których zachodzi spontaniczny rozwój zbioro-
wisk roślinnych, obywający się bez ingerencji architektów krajobrazu czy ogrodników. 
Jest on wynikiem procesów o podłożu kulturowym oraz naturalnym, które wpływają 
na warunki biotyczne (np. pojawianie się obcych gatunków) i abiotyczne (zmiana 
warunków glebowych i hydrologicznych)45.

Tereny poprzemysłowe mogą być wykorzystywane jako nowe miejskie tereny ziele-
ni, oferujące możliwość aktywnego spędzania czasu w środowisku zregenerowanym 
przez naturę, pełniąc ważne funkcje społeczne, kulturalno-edukacyjne, rekreacyjne 
i ekologiczne46. Parki postindustrialne zachowują dawne oblicze terenów przemysło-
wych, wzbogacając je jednocześnie o nowe wartości oraz funkcje. Przeprowadzona 

42 Schöneberger Südgelände Nature Park…
43 I. Kowarik, A. Langer, Natur-Park Sudgelande…
44 K. Kimic, Priorytety przyrodnicze…
45 I. Kowarik, Wild urban woodlands: Towards a conceptual framework, [w:] Wild Urban Woodlands, (red.) 

I. Kowarik, S. Körner, Springer-Verlag, Berlin–Heidelberg 2005, 1-32.
46 A. Keil, Use and perception…
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w Zagłębiu Ruhry rewitalizacja zdegradowanych terenów poprzemysłowych dopro-
wadziła do powstania miejsc pełniących funkcje rekreacyjne, przy jednoczesnym za-
chowaniu bogatej historii miejsca. Nadała dawnemu zagłębiu węglowemu „zielony 
image”, przyczyniła się do identyfikacji lokalnej społeczności z regionem i uczyniła 
z niego atrakcję turystyczną. Przekształcenie dawnych terenów berlińskiej stacji kole-
jowej w ekologiczny park miejski pozwoliło na uzyskanie nowego terenu wypoczynku 
i rekreacji w rozwijającym się mieście, jednocześnie wzbogacając bioróżnorodność 
miejską i zachowując genius loci miejsca o industrialnej przeszłości. Oba rozwiązania 
mogą stać się inspiracją i wzorem do działań rewitalizacyjnych prowadzonych na in-
nych zdegradowanych przez przemysł terenach.



* PhD Eng. Richard Kubišta, PhD Eng. Denisa Halajová, Department of Garden and Landscape Architecture, 
Faculty of Horticulture and Landscape Engineering, Slovak University of Agriculture in Nitra.
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GEORADAR RESEARCH IN HISTORIC GREENERY

METODA BADAŃ GEORADAREM NA TERENACH 
ZIELENI HISTORYCZNEJ

A b s t r a c t
New methods of non-invasive research in historic greenery offer a relatively quick capability to identify, 
localize, or just disprove the existence of underground features like paths, flowerbeds, parterres, 
landscaping remains, or even some larger plants. We have made several case studies in historic parks 
in the region of south-western Slovakia with a georadar X3M equipped with 500 MHz antenna using 
several scanning methods (including planar). Interpretation has shown not just modern features like 
engineering networks, but also historic elements (like pathways) which can be now easily approved 
by an invasive archaeological survey
Keywords: georadar research, historic greenery

S t r e s z c z e n i e
Nowe metody nieinwazyjnych badań terenów zieleni historycznej oferują relatywnie szybką możliwość 
identyfikacji lokalizacji, występujących pod powierzchnią ziemi dawnych elementów kompozycji, ta-
kich jak ścieżki, rabaty kwiatowe, partery, mała architektura, a także większe okazy roślin. Wykonane 
zostały analiz studialne w parkach regionu południowo-zachodniej Słowacji georadarem X3M, wypo-
sażonym w 500 MHz antenę, z użyciem kilku metod skanowania (w tym jednej płaskiej). Ich interpre-
tacja zezwala na identyfikację nie tylko współczesnych sieci inżynieryjnych, ale również elementów 
historycznych (takich jak ścieżki), których obecność potwierdzona być może już inwazyjnymi bada-
niami archeologicznymi.
Słowa kluczowe: badania georadarem, roślinność historyczna
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1. INTRODUCTION

Historic greenery represents the most complex part of the cultural heritage 
of every nation. It is very specific because it consists of living elements which create 
together a monument of human knowledge, finesse and imagination of beauty 
usually changing over the centuries. This attribute causes an overlay of compositions 
following the evolution of period styles. Gardens or parks underlie fashion like all 
kinds of art; however, it takes much longer because of the natural characteristics 
of biological elements. They are different thanks to constructed items like buildings, 
garden pavilions, bridges, statues or even paths, which are easily substituted. There 
is one thing that biological and non-biological elements have in common, they both 
leave more or less visible marks, traces in the terrain of historic greenery complexes. 
This could be the foundation of a building covered by a lawn, a lost path in the wood, 
or just the root systems of hedges planted in a formal composition in a French parterre 
or just one huge solitary tree stump somewhere in the meadow of an English landscape 
park.

Every serious study of historic greenery has to be based on a very detailed 
inventory of living and non-living elements. If we had such inventories from the times 
when the site was founded, it would be much easier to follow the evolution of each 
particular historic green site. The only relevant information we usually have about 
them is a historic cadastral map, perhaps some lists of plants bought, or just literal 
descriptions, paintings or lithography. None of these offer sufficient information about 
the greenery which could be comparable with the present situation. In the recent 
past there was only on way to acquire more detail – by archaeological research. 
The present offers more opportunities: first of all aerial satellite or aeroplane screening 
of the landscape surface; secondly non-invasive terrain surface scanning by georadar. 
While the first is more suitable for larger parts of landscape like fields; the second can 
be used on smaller areas like parks, gardens, parterres etc. Georadar scanning was 
chosen for our terrain surface research.

2. THE AIM OF THE RESEARCH

As model sites, three historic parks were chosen in two different localities; 
the first was the historic park in Santovka, the second a historic village promenade 
in Santovka, and the third the historic park in Palarikovo. This choice was made at 
the request of the local authorities in the two cases in Santovka and in Palarikovo 
the research was made at our own decision, as there was a scientific need to prove 
the existence of the parterre. During recent archival research, two plans of garden 
parterre were found dated to the end of the 19th century. In the present there is no 
evidence of the existence of the formal parterre as the park was redesigned in an 
English landscape style at approximately the same time. The question is whether 
these plans were only a proposal which was never realized, or they were realized and 
then replaced by lawn. In the case of Santovka’s historic village promenade there 
was assumption concerning the former existence of a chapel, and in the historic park 
was an assumption concerning the existence of a park promenade. We have tried 
to answer all these questions.
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3. THE PRESENT STATE OF RESEARCH

Clark (2008) made a similar georadar research in Amache in the Granada 
Relocation Centre, located in south-eastern Colorado, USA. The investigations 
were designed to further assess the archaeological resources of the site, especially 
the gardens documented by historic photographs and site survey. These locations 
were subjected to a ground penetrating radar (GPR) survey, which confirmed 
the presence of features with ornamental and vegetable gardens. The GPR results 
in the vegetable garden were inconclusive.

Watters (2012) made a GPR study in the residence of poet Henry W. Longfellow 
in Cambridge in Massachusetts, USA. This was a part of a wider study using not just 
GPR but also other techniques such as magnetometry, resistance and conductivity/
magnetic susceptibility. At the front parterre, he came to the conclusion that 
resistance data suggest there may be compacted surfaces between these 
‘garden beds’, based upon the higher resistance value along that appears to be 
a central pathway in the GPR data. GPR data, however, shows the garden ‘beds’ 
as a stronger anomaly than the ‘pathways’. If the ‘pathways’ were a compacted 
surface, in theory, they should show as a strong anomaly in the GPR data. Different 
geophysical survey methods provide detailed information as to what is buried 
beneath the ground. We are able to integrate this information for a more insightful 
interpretation of the buried features, but to truly know what remains archaeologists 
must ground truth these features through auguring or excavation. These result shows 
that even a flower bed can be easily recognizable in GPR research thanks to the long 
lasting change in the soil structure compared to neighbouring parts of the surface.

4. THE DESCRIPTION OF THE RESEARCH

At our first location in Santovka village promenade close to the famous local 
mineral water spring (geographical position 48.15345, 18.7653) we selected linear 
scanning of the terrain as the probable position of the chapel was approximately 
sure on the top of the terrain elevation behind the wooden garden pavilion. As the 
ground surface was almost completely covered by the scrub the only possible line for 
radar penetration was on a narrow trodden path leading across the top of a small hill. 
As the route crossed the probable position of the chapel the situation was suitable.

For the second location in Santovka in historic park with a manor house today used 
as a home for the elderly (geographical position 48.14700, 18.7783)  we also selected 
linear scanning in two directions perpendicular and parallel with the assumed position 
of the park promenade. The parallel scan was to show possible binding paths between 
the two main paths. The terrain was cleared of scrub but was rough and covered by 
organic material (tree leaves and grass).

Both locations in Santovka were surveyed on a day with sunny weather during 
summer 2012. The surface was dry and the temperature reached approximately 
25°C. These parameters gave successful scanning with an X3M georadar equipped 
with 500 MHz antenna with a scope up to 6 m into the terrain depth.

The third location in the historic park in Palarikovo at the garden parterre next 
to the garden façade of the manor house oriented to the park (geographical 
position 48.03857, 18.06899) was suitable for planar scanning as the area was only 
covered by lawn. Planar ground penetration is a set of parallel scans at a distance 
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of 50 cm (width of the georadar trolley) made in the area of the south-eastern half 
of the parterre in range 30 × 50 m. This decision was taken due to an expectation 
of symmetry in the composition of a classicist parterre. A set of 100 scans were 
made in a perpendicular direction to the main parterre axis (each 25 to 30 m long). 
As controls, 5 scans were made parallel to the main parterre axis (each 50 m long 
repeated only each 5 m).

During wider research, two diagrams of garden parterre plans in a formal baroque 
style were found in the Archive of The Monuments Board of the Slovak Republic. 
Both were simple geometric compositions of several rectangles circumscribed by 
hedges probably of boxwood (Buxus sempervirens L.) with an incorporated tennis 
court and peach orchard (Persica vulgaris Mill.). Today the parterre is non-formal with 
a poor quality lawn but with still readable marks of formal design from the turn of the 
20th century. These are the aforementioned fountain and 4 not very visible roundish 
terrain elevations (approximately 15 cm high and 4 m in diameter) positioned around 
the fountain in the corners of a square. These elevations are identifiable with a high 
level of probability as the original positions of 4 cone cut yew trees (Taxus baccata L.) 
from historical photos. Another 8 yew trees still exist on the opposite parterre in front 
of the manor house at the court d’honour.

According to photos from the beginning of 20th century the parterre was 
a symmetric composition with four cone shaped yew trees (Taxus baccata L.) 
with a low cut octagonal hedge made of boxwood (Buxus sempervirens L.) with 
an octagonal pink marble fountain in the middle. This fountain is the only element 
surviving to this day; the design of the garden parterre was very similar to the existing 
one on the opposite side of the manor at the court d’honour. This survey was also 
made in sunny weather during 2 days in summer 2012 on dry terrain with cut lawn.

5. THE RESULTS OF RESEARCH

In the case of Santovka’s village promenade one measurement was made 
across the top of the small hill behind the garden pavilion. Unfortunately just one 
possible path was possible as the rest of the site was completely covered by scrub. 
Interpretation of the only radargram shows no building remaining in the selected 
area. This survey is considered insufficient as the local people still remember the 
existence of the chapel.

Following the presumptions about the position of the promenade in Santovka’s 
historic park and the existence of a formal parterre in front of the manor house, 
12 directions of georadar scanning were set. Each was 20-75 m long and always 
parallel or perpendicular to the main axis of the park or the parterre. Afterwards, 
each measurement was processed in software and visually evaluated. There were 
recognizable tree root systems, engineering grids (water pipes) and significant layers 
with different density compared to the surrounding soil structure. These layers were 
on the assumed position of the promenade at a width width of 3-4 m and a depth of 
approximately 30-40 cm (Ill. 1). Material composition is probably sand, gravel or maul 
as it has a different structure and density from the soil. The promenade is completely 
covered by soil and other organic materials as the park was not maintained for 
20 or more years. Recent cleaning out in the park offers the possibility to realize 
archaeological probes at the sites identified by geaoradar.



223

A separate 6 radargrams were made perpendicular to the main axis of the park, 
so they crossed the assumed position of the promenade from the beginning next to 
the manor house to the end at the park border. One radargram was made parallel to 
the axis and unfortunately did not cross the promenade. Another 5 radargrams were 
made at the parterre; short (approximately 20 m) were perpendicular to the main axis 
and long (approximately 75 m) parallel to the main axis of the parterre.

In the case of Palarikovo, according to the assumed arrangement of the axial 
symmetric design of the historic parterre, planar scanning was chosen on one side 
of the parterre; it was not necessary to scan both sides of the parterre as they should 
be symmetrical. As it is still time-consuming to scan large areas, although much faster 
than invasive methods, just one half of the parterre was chosen as study material. In an 
effort to capture any fragments of historic structures lost in the sediments of the time 
planar scanning was needed. This type of scanning allows any remains of former 
linear elements like paths, hedges or others to be captured. Readable marks also arise 
after long lasting use of separate areas in the same way (lawn cutting, maintenance 
of paths, flower beds and so on); the soil in these areas rises up or is always kept 
at the same level and just the terrain around changes the height. Even out planting 
of linear hedges leaves marks readable at a particular time by geoscanning; this is 
due to the changes in soil layers.

After the software processing of 105 terrain profile scans made by the georadar, 
these were interpreted. Several types of underground features were detected; 
first of all tree root systems creating shallow concave changes in the radargrams; 
secondly, engineering grids producing deep concave changes; thirdly, any other 
underground features produced flat changes in radargrams.

Ill. 1. Radargram made in the historic park in Santovka made perpendicular to the probable main axis 
of the assumed park promenade showing different material structure between the 6th and 10th m 
(source: authors archive 2012)

Il. 1. Radargram dla historycznego parku w Santovka, wykonany prostopadle do prawdopodobnej osi 
głównej zakładanej promenady parkowej, ukazujący różne struktury materiału między szóstym 
a dziesiątym metrem (R. Kubista, 2012)
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6. CONCLUSION

In Santovka’s village promenade, according to the visual evaluation of radargrams 
the hypothesis of existence of a chapel was not accepted. Maybe the assumed 
position on the top of the hill was not correct. Other measurements were not realisable 
due to the existence of overgrown scrub on the site. Only after removal of the shrub 
vegetation would it be possible to make a new terrain scan.

In Santovka’s historic park, according to the visual evaluation of radargrams, 
the hypothesis of promenade existence was accepted. The existence of formal 
parterre was also probably approved as there were visible significant changes 
in the radargrams taken in front of the manor house. All these results have to be 
confirmed by invasive research methods.

In the third case in Palarikovo, a non-invasive planar research of the garden 
parterre was made using an X3M georadar equipped with 500 MHz shielded antenna 
manufactured by the Swedish company MALÅ. We have assumed the existence 
of baroque features remaining only under the soil surface as the parterre was 
restored at the turn of the 20th century. These assumptions were conditioned by 
the existence of historic planting plans for the garden parterre in two variants dated 
1794. 105 scans were made; these were processed using Rad Explorer 1.41 software, 
a GroundVision 2 compatible with the georadar. In separate radargrams tree root 
systems were readable, as were engineering grids expressed by graphic change 
of fluent radargram flow. According to the interpretation of radargrams, it is possible 
to come to the conclusion that neither of the historic garden parterre proposals were 
ever realised on the site.

This research was possible thanks to the financial support of grant project VEGA 1/0769/12 Tvorba 
udržateľných verejných priestorov vidieckych sídiel modernými metódami.
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THE PRINCIPLES OF PLANT SELECTION IN GARDENS 
DESIGNED BY EDUARD PETZOLD (1815-1891)

ZASADY DOBORU ROŚLIN W OGRODACH AUTORSTWA 
EDUARDA PETZOLDA (1815-1891)

A b s t r a c t
Eduard Petzold is regarded as one of the most important German landscape garden art designers 
and theoreticians of the second half of the 19th century. He founded ‘Arboretum Muscaviense’ 
at Bad Muskau, which was very popular in the 19th century. His interest in dendrology was reflected 
in his garden designs. His garden plans included detailed plant selection guidelines. In Lower Silesia, 
15 original plans survive, and so it is possible to investigate Petzold’s garden craft. This paper is aimed at 
raising awareness of the greenery composition principles applied by Eduard Petzold and at studying 
the surviving tree stands created in line with his recommendations in present-day parks.
Keywords: Eduard Petzold, plant selection, landscape park, Targoszyn

S t r e s z c z e n i e
Eduard Petzold zaliczany jest do grona najważniejszych niemieckich projektantów i teoretyków kra-
jobrazowej sztuki ogrodowej 2 połowy XIX wieku. Był założycielem słynnego w XIX wieku „Arboretum 
Muscaviense” w Bad Muskau. Jego zainteresowania dendrologiczne znalazły odzwierciedlenie 
w projektach ogrodów, w których zawarł szczegółowe informacje na temat doboru roślin. Na terenie 
Dolnego Śląska zachowało się 15 takich oryginalnych projektów, dzięki którym możliwe jest poznanie 
warsztatu ogrodniczego Petzolda. Celem pracy jest podniesienie wiedzy na temat zasad kompono-
wania zieleni, stosowanych przez Eduarda Petzolda, a także rozpoznanie obecnego stanu zachowa-
nia parków i form zadrzewień, wprowadzonych według jego zaleceń.
Słowa kluczowe: Eduard Petzold, dobór roślin, park krajobrazowy, Targoszyn
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1. INTRODUCTION

Eduard Petzold (1815-1891) is regarded, along with Gustav Meyer (1816-1877), 
as one of the major German landscape garden art designers and theoreticians 
of the second half of the 19th century. He acquired his education at the horticulture 
farm of Prince Hermann Pückler von Muskau at Bad Muskau (Mużaków) under Jacob 
Heinrich Rehder (1790-1852). After completing his studies, he worked at Neunenhof in 
Thuringia (1838-1843), and then in the gardens of Ettersburg and Weimar (1844-1852). 
In 1852, he returned to Bad Muskau, where he took the post of inspector (1852-1872), 
and afterwards the director of the garden and park at Bad Muskau (1872-1881)1.

The greatest influence on Petzold’s work was exerted by the works and opinions of 
Hermann Pückler (1785-1871) and Humphry Repton (1752-1818). He was the only student 
and implementor of Pückler’s concepts. For nearly 30 years, after the compulsory sale 
of the estate by the prince (1845), he continued work on forming the Bad Muskau Park 
(Park Mużakowski). It was thanks to his work that the prince’s idea was popularized in 
professional horticultural practice2. He also deserves the credit for translating Repton’s 
major books into German3.

During his professional career, he finalized 174 garden and park layout designs 
in the territories of seven present-day European countries. He discussed his observations 
gathered during project implementations in 30 publications, in which he dealt 
with contemporary garden art-related topics. The most important of those include 
manuals for gardeners, architects, owners of landed estates and lovers of garden 
art: Landschaftsgärtnerei. Ein Handbuch für Gärtner, Architekten, Gutsbesitzer und 
Freunde der Gartenkunst4. In these he discussed his technical guidelines on how to 
form selected garden elements and how to care for gardens.

Of particular importance to European garden art are his tips on the characteristics 
and principles of selecting plants for landscape parks included in his manuals and 
in a publication prepared with Georg Kirchner (Petzold’s nephew)5. His knowledge 
of dendrology was a result, to a large extent, of his long work as the manager 
of ‘Arboretum Muscaviense’, which had a particularly well ordered plant collection, 
based on their geographic origin. It was known throughout Europe for its exceptional 
scientific value6.

Petzold’s work in Poland is relatively unknown, although he designed a total 
of 69 park complexes within present-day Polish borders. As many as 54 were created 
in Silesia, with 37 within the present Dolnośląskie (Lower Silesian) Province7. The surviving 

1 M. Drozdek, Malownicze parki krajobrazowe Carla Eduarda Petzolda na wybranych przykładach 
województwa lubuskiego, “Rocznik Lubuski”, V. 31, Part 1: Muzea i ochrona dziedzictwa kulturowego na 
środkowym Nadodrzu, Zielona Góra 2005, 246-251.

2 I. Bińkowska, Natura i miasto. Publiczna zieleń miejska we Wrocławiu od schyłku XVIII do początku XX wieku, 
Via Nova, Wrocław 2011, 57-58.

3 M. Rohde, Von Muskau bis Konstantinopel. Eduard Petzold ein europäischer Gartenkünstler. 1815–1891, 
Dresden 1998, 39-68.

4 E. Petzold, Landschaftsgärtnerei. Ein Handbuch für Gärtner, Architekten, Gutsbesitzer und Freunde der 
Gartenkunst. Mit Zugrundlegung Repton’scher Prinzipen, Leipzig 1862; E. Petzold, Landschaftsgärtnerei. 
Ein Handbuch für Gärtner, Architekten, Gutsbesitzer und Freunde der Gartenkunst, Leipzig 1888.

5 E. Petzold, G. Kirchner, Arboretum Muscaviense. Über die Entstehung und Anlage des Arboretum, 
Gotha 1864.

6 W. Irrgang, Bemerkenswerte Parkanlagen in Schlesien, Dortmund 1978, 219-228.
7 J. Jaworek et al., Leksykon zieleni Wrocławia, Via Nova, Wrocław 2013, 884-885.
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garden plans are a good source of valuable information about his design work, 
especially his garden planning. They contain detailed descriptions of intended 
plantings of trees and bushes. The author has managed to determine that there are 
15 extant original plans for parks in Lower Silesia. They constitute a valuable source 
material for assessing current greenery layouts.

The purpose of the work undertaken by the author of this paper was to identify 
the most valuable forms of greenery in the Lower Silesian parks designed by 
Petzold. The first site to be studied is the palace-and-park complex at Targoszyn 
(gmina/commune: Mściwojów, poviat: Jaworski). The study was based on an 1855 
site plan (source: Landesamt für Denkmalpflege Dresden) and 1823, 1885, 1906, 
1924 and 1930 topographic maps (1:25,000, source: Staatsbibliothek zu Berlin), 
an orthophotomap 2004 (1:26,000, source: Provincial Centre for Geodesic and 
Cartographic Documentation) and park registers (Prądzyński et al. 1979, Ciesielski 
et al. 1997). The cartographic materials were calibrated and transformed into the 
1992 system of coordinates. These were used to make GIS (Geographic Information 
System) vector maps, thanks to which it was possible to trace the park’s successive 
transformations. The data obtained from historical analyses regarding the introduced 
forms of greenery were put together with information from a 2012 dendrological 
inventory. This allowed the author to pinpoint the most precious greenery complexes, 
and to classify and characterize them.

2. GREENERY COMPOSITION PRINCIPLES

Petzold regarded plants as the most important garden element. While 
composing greenery, not only did he consider the habitat conditions, but also 
the appearance of trees. By studying landscape painting, the colour theory and 
the rules of perspective, he was able to formulate greenery composition guidelines. 
He distinguished between two fundamental tree stand categories: dense stands 
(G. geschlossene Pflanzungen): protective (Schutz), covering (Deck) and border 
(Saum), and thin stands (ungeschlossene Pflanzungen): solitaires, groups and clumps 
and beds. In line with the zone park concept, Petzold introduced free tree stands in 
the pleasure-ground zone and dense tree stands within the proper landscape park 
borders (G. eigentlicher Landschaftspark)8.

When composing them, he paid special attention to the relationships between 
trees, bushes and perennial plants. He aimed at creating a contrast between them 
by juxtaposing dark-leaved trees used as a background or a stand centre with 
light-leaved trees and bushes (e.g. dogwoods, tulip trees, catalpas, box alders) 
and perennial plants of various colours along the border. The latter were to act 
as a transition zone between the dark inside of a block of greenery and the light 
sections of the lawn9.

He also considered the visual aspects, especially the view from the palace and 
the beauty spots along the ring path. He recommended that single trees be planted 
near the point of observation (e.g. in the pleasure ground), while further away – dense 
tree stands. Furthermore, he believed that the nature of a landscape depends to 
a large extent on the location and form of tree stands. By designing their layout, 

8 M. Rohde, Von Muskau…, 104-114.
9 E. Petzold, Beiträge zur Landschaftsgärtnerei. Zur Farbenlehre der Landschaft, Jena 1853, 48-63.
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you can affect the atmosphere of a given place, e.g. weeping tree forms create 
a melancholic atmosphere, and slender trees with a loose crown – a cheerful one. 
In his publications, he formulated guidelines regarding the use of specific tree species. 
They took account of such criteria as: the habit, height, trunk position, crown form 
and colour. He recommended the use of, among other things:
 – trees with round crowns (lindens, beeches) in blocks, and more picturesque ones – 
in small groups or as solitaires (oaks, beeches),

 – slender trees (horse chestnuts) – to line avenues and promenades,
 – trees with loose crowns (larches, hornbeams) or with elongated crowns (elms, tulip 
trees, nut-trees, wingnuts) – to be planted in groups,

 – weeping trees – on horizontal surfaces (water, meadows) or surrounded by ruins10.
In order for trees to look like bushes, he recommended planting two or three 

saplings together to form a what was called an adhesion (similar to Prince Pückler 
von Muskau and H. Repton). Furthermore, he paid attention to the changes 
in the appearance of plants throughout the year. He believed that trees looked 
appealing in early spring and autumn, especially in mid- and late September, when 
leaves were still not so intensely coloured. He frequently used species originating 
from North America. He thought they added variety to the monotony of European 
landscapes, dominated by greens and yellows. Besides, the autumn leaf colour 
change of American trees begins considerably earlier than that of the European 
species and lasts longer11.

3. ANALYSIS OF THE HISTORICAL GREENERY LAYOUT AT TARGOSZYN (1855-1879)

The creation of the palace-and-park complex at Targoszyn is connected with 
the Richthofen family, which owned it from 1769 to 1945. In 1855, Eduard Petzold 
designed a park at the estate, as commissioned by Ulrich Freiherrn von Richthofen 
(1814-1878), who was the owner of the estate at the time12. The park was divided into 
clearly distinguishable zones: a decorative garden around the palace, connected 
with a pleasure ground, which imperceptibly turned into a landscape park. Functional 
gardens were located within the farm complex. The parkland was consolidated with 
its surroundings by viewing axes leading towards the Strzegomskie Hills, the Wałbrzyskie 
Mountains, the Kaczawskie Mountains, and even the Karkonosze range (situated 52 
km away from Targoszyn). Apart from the typical layout of viewing axes radiating 
from the palace terrace, Petzold proposed that axes oriented towards the interior of 
the park clearings as well as outside, towards open landscape, be introduced along 
the ring paths. This complex viewing network became a framework for composing 
greenery. An 1855 plan shows that along the park’s border, trees were planted 
densely, whereas thin stands (solitaires, groups, clumps) were concentrated along 
the ring paths and in the park clearings. The garden plan contains information about 
the choice of species. The tree stand was dominated by single-species tree plantings, 
composed of their different varieties. The decorative section had groups of honey-
locusts, tulip trees, London planes, common beeches of the red variety, wingnuts 

10 M. Rohde, Von Muskau…, 104-114.
11 Ibidem, 73-77.
12 H. Ciesielski, H. Wrabec, K. Eysymont (eds.), Katalog zabytkowych ogrodów i parków województwa 

legnickiego, WFOŚiGW, Legnica 1997, 52-61.
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and black walnuts. The landscape section had tree stands composed of varieties 
of lindens, hawthorns, maples and ashes, as well as red horse-chestnuts, European 
horse-chestnuts, yellow buckeyes, common beeches of the red variety, American 
and European varieties of oaks and ashes, box alders, Tartarian maples, broad-leaved 
lindens, poplars and coniferous trees.

Probably Petzold participated in the design implementation, which is suggested 
by his presence at Targoszyn in 187913. However, his concept was significantly 
modified after a fire in 1884, which entirely consumed the palace and farm buildings14. 
The changes in the garden composition were documented on topographic maps 
executed in 1886, 1904, 1924 and 1930. However, it is not known how the plant layout 
changed. The first pieces of information about the tree stand can be found in the park 
registers of 197915 and 199716, which indicate that as a result of many years of neglect 
(between 1950s and 1990s, the farm and palace complex was occupied by a state 
agricultural farm), a dense tree stand developed spontaneously in the park.

4. ANALYSIS OF THE PRESENT-DAY GREENERY LAYOUT

The present-day greenery layout is similar to those presented in the years 1979 
and 1997. The park’s tree stand is still a dense block surrounding the main clearings. 
In the park, only a few tree species mentioned on the 1855 plan grow. It is not known 
whether the absence of the remaining species is a result of a changed concept 
after 1884 or the park’s devastation in the 2nd half of the 20th century. At present, the 
rarest and most decorative tree species are to be found in the former decorative 
garden and pleasure ground. These were planted as solitaires or in loose groups. 
They include:
 – the London plane (Platanus x aceriolia), approx. 250 years,
 – the silver maple ‘Laciniatum Wieri’ (Acer saccharinum „Laciniatum Wieri”), approx. 
150 years,

 – the common beech, red variety (Fagus sylvatica L. Atropunicea), approx. 180 years,
 – the Caucasian oak (Quercus macranthera), ca. 170 years,
 – the white fir (Abies concolor), approx. 80 years,
 – the cucumber tree (Magnolia acuminata), approx. 90 years.

The predominant species in the landscape park zone are: the small-leaved 
linden (Tilia cordata) and the European hornbeam (Carpinus betulus). They form a 
background for trees attractive due to the colour of their leaves or the crown form. 
These are:
 – the common beech of the red variety (Fagus sylvatica L. Atropunicea),
 – the red maple (Acer rubrum),
 – the red oak (Quercus rubra),
 – the pin oak (Quercus palustris),
 – the European ash (Fraxsinus excelsior).

13 M. Rohde, Von Muskau…, 268.
14 A.W. Przytulecki, Historia Targoszyna, manuscript, Wrocław 2004, 34-36.
15 S. Prądzyński, Ewidencja parku krajobrazowego w Targoszynie, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 

Delegatura w Legnicy, Legnica 1979.
16 H. Ciesielski, H. Wrabec, K. Eysymont, Katalog…, 52-61.
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Within the present-day dense tree stand there exist some historical forms 
of greenery which differ distinctly from the self-sown plants. These are the remains 
of former thin and dense tree plantings. They include groups of several trees which are 
made up by single or many species. There are also clumps of a dozen or so trees which 
were planted along the ring road. These form fan-like layouts that frame the viewing 
axes. The tree stands have become expansive, because the trees were planted to 
form an adhesion. Most such stands are to be found in the western part of the garden, 
where clumps of lindens include three or even 6 seedlings. The park was separated 
from the agricultural land and the buildings by a dense tree stand. It was planted on 
the border, along the ring path, in the form of a wild promenade.

The core of the groups and clumps is composed of trees with picturesque forms 
(the pin oak, the common beech of the red variety and the red maple). Along 
the border, trees with light leaves were planted (lindens: small-leaved, Crimean and 
broad-leaved varieties, and the European hornbeam). The dense tree stands were 
to imitate a natural forest, and so they are dominated by local species, such as: 
common oaks, Norway maples, common beaches and hornbeams.

5. VALUES AND PRESENT-DAY CONDITION OF THE GREENERY

A study of the species and ages has enabled the tree stands introduced towards 
the end of the 19th century to be identified. Their layout has numerous features typical 
of gardens designed by Petzold. One of his characteristic solutions, which he used 
for the first time ever at Maciejowiec (1835-1838), was to hide the western border 
of the estate in greenery and to emphasize the beauty of the local environment 
(Rohde 1998). Such steps were also taken at Targoszyn, where in the south-western 
part of the park, a stone wall was made part of a dense block of greenery. 
The stands were grouped and the wall was intentionally lowered to show off the view 
of the mountain ranges from the palace (Ill. 1). Petzold decided to apply this solution 
for a reason. The extensive, agricultural landscape constituted an ideal viewing 
foreground. Another important reason was an attempt to optically enlarge the park. 
The scenery, composed of vast clearings, made more interesting with groups of trees, 
a hidden border and distant viewing links, provided the impression that the park was 
only limited by the mountain ranges that closed the vista. Currently the composition 
is illegible, because a dense wall of self-sown plantings blocks the former viewing 
openings.

Targoszyn also reflects the great importance of such criteria as colour, seasonality 
and perspective in selecting plants. Generally, the edges of the groups and clumps 
comprise species that in the early spring have light green, yellow or red flowers or 
leaves (e.g. beeches, red maples, hornbeams, lindens). These contrast with trees with 
cool shades of leaves (oaks, horse-chestnuts, ashes), planted in the background, 
along the ring path. This composition is also attractive in the autumn, when hornbeams 
and lindens change their colour to yellow, contrasting with the red maples, which 
become crimson. In turn, in late autumn, the appearance of the park is predominated 
by oaks, whose leaves change from yellow to brown with shades of purple.

Another of the park’s characteristic aspects is the way in which the ring path was 
lined with trees. It was supposed to act as a ‘gallery’ presenting the most attractive 
sites and views. Along the road, from the direction of the clearings, thin stands were 
introduced to frame the viewing axes. At such places, the tree crowns created a kind 
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of dark ‘roof’, from under which attractive solitaires or groups in park clearings could 
be viewed. From the direction of the agricultural land and the buildings, border tree 
stands (Saumpflanzungen) were introduced. Petzold also used them to aestheticize 
agricultural land in line with the ‘ornamented farm’ concept. He recommended 
it for aestheticizing the landscape at the meeting point between towns and the 
country (Landesverschönerung)17. Because of this, he is regarded as the precursor 
of landscape conservation (Landespflege), which constitutes the beginning 
of landscape architecture18.

6. IN CONCLUSION

At Targoszyn, Eduard Petzold desired not so much to harmonize the park with 
its surroundings as to bring out the beauty and aestheticize the landscape. His efforts 
were not limited to the palace’s closest environment. He even took into account 
the presence of very distant mountain ranges, which he recognized as the most 
attractive landscape element. He oriented most of the viewing axes towards them, 
and in turn, subordinated the greenery layout to the axes. In order to add variety 
to the monotony of agricultural land, he introduced tree stands that are attractive at 
various seasons of the year. Today, they constitute examples of model greenery forms 
(solitaires, groups, clumps, forests) used in the gardens of the 2nd half of the 19th century19. 
Thanks to them, it is possible to learn the then greenery composition theory as applied 
in designs by Eduard Petzold.

In order to preserve the park’s high historical and artistic values, appropriate 
restoration and care work should be undertaken. Nowadays, the park complex at 
Targoszyn belongs to the commune (gmina) of Mściwojów, which following a few 
failed attempts at saving the facility, finally decided to sell it. Although it is registered 
as a historic monument, the future of the estate is uncertain. Most of the parks 
designed by Petzold share the same fate. For this reason, further study should be 
undertaken to document valuable examples of landscape garden art of the 2nd half 
of the 19th century as long as they exist and can be preserved.

17 M. Siewniak, A. Mitkowska, Tezaurus sztuki ogrodowej, Warszawa 1998, 187.
18 M. Rohde, Von Muskau…, 257-260.
19 L. Majdecki, Historia ogrodów, Vol. 2: Od XVIII wieku do współczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2009, 85-126.
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1 – present-day condition; panorama 2 – condition after restoration. Directions of viewing axes: 
1. Chełmiec (Hohwald); 2. Krowiarka (Kuhberg); 3. Śnieżka (Schneekoppe); 4. Karkonosze Mountain 
Range (Riesengebierge); 5. Chełmy, woods near Myśliborz (Moenswald): a. Gęsie Mountains 
(Gansberge); b. Rogoźnica (Gross Rosen); 6. Axis towards the main park clearing (north-west). State 
of preservation: 1-6 viewing axes relatively discernible, capable of being recreated, a & b - viewing axes 
non-extant or not implemented after 1884

Il. 1. Promienisty układ osi poprowadzonych z tarasu pałacowego w kierunku południowo-zachodnim (oprac. 
J. Jaworek 2013). Objaśnienia: panorama 1 – stan obecny; panorama 2 – stan po rewaloryzacji. Kierunki 
osi widokowych: 1. Chełmiec (Hohwald); 2. Krowiarka (Kuhberg); 3. Śnieżka (Schneekoppe); 4. Masyw 
Karkonoszy (Riesengebierge); 5. Chełmy, lasy koło Myśliborza (Moenswald): a. Gęsie Góry (Gansberge); 
b. Rogoźnica (Gross Rosen); 6. oś w kierunku głównej polany parkowej (kierunek północno-zachodni). 
Czytelność osi widokowych: 1-6 – możliwe do odtworzenia osie widokowe; a i b – niezachowane lub 
niezrealizowane po 1884 r. osie widokowe
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1. WSTĘP

Carl Eduard Adolph Petzold (1815-1891) obok Gustava Meyera (1816-1877) zali-
czany jest do grona najważniejszych niemieckich projektantów i teoretyków krajobra-
zowej sztuki ogrodowej 2 połowy XIX wieku. Wykształcenie zdobył w gospodarstwie 
ogrodniczym księcia Hermanna Pücklera von Muskau w Mużakowie (Bad Muskau) 
pod opieką Jacoba Heinricha Rehdera (1790-1852). Po zakończeniu nauki rozpoczął 
pracę w Neunenhof w Turyngii (1838-1843), następnie w ogrodach w Ettersburgu 
i Weimarze (1844-852). W 1852 roku powrócił do Mużakowa, gdzie objął stanowisko in-
spektora (1852-1872), później zaś dyrektora ogrodu i parku w Mużakowie (1872-1881)20.

Na twórczość Petzolda największy wpływ miały dzieła i światopogląd Hermanna 
Pücklera (1785-1871) oraz Humphry Reptona (1752-1818). Był on jedynym uczniem 
i realizatorem koncepcji Pücklera. Przez prawie trzydzieści lat, po przymusowej sprze-
daży posiadłości przez księcia (1845), kontynuował prace nad kształtowaniem Parku 
Mużakowskiego. Dzięki jego działalności idea księcia rozpowszechniła się w ogrodni-
czej praktyce zawodowej21. Zasługą Petzolda było również przetłumaczenie na język 
niemiecki najważniejszych dzieł Reptona22.

W trakcie swojej pracy zawodowej zrealizował 174 założenia ogrodowe i parko-
we na terenie dzisiejszych siedmiu krajów europejskich. Swoje spostrzeżenia wynie-
sione z realizacji projektów przedstawił w 30 publikacjach, w których odniósł się do 
aktualnych tematów z zakresu sztuki ogrodowej. Do najważniejszych z nich należą 
podręczniki przeznaczone dla ogrodników, architektów, właścicieli majątków ziem-
skich i miłośników sztuki ogrodowej: Landschaftsgärtnerei. Ein Handbuch für Gärtner, 
Architekten, Gutsbesitzer und Freunde der Gartenkunst23. Zawarł w nich własne 
techniczne wskazówki w zakresie kształtowania wybranych elementów i pielęgnacji 
ogrodów.

Szczególny wkład w europejską sztukę ogrodową miały wskazówki Petzolda 
na temat zasad doboru i charakterystyki roślin w parkach krajobrazowych, za-
warte w jego podręcznikach, a także w publikacji opracowanej wspólnie z 
Georgiem Kirchnerem (siostrzeńcem Petzolda)24. Swoją wiedzę dendrologiczną w 
20 M. Drozdek, Malownicze parki krajobrazowe Carla Eduarda Petzolda na wybranych przykładach 

województwa lubuskiego, „Rocznik Lubuski”, T. 31, cz. 1: Muzea i ochrona dziedzictwa kulturowego na 
środkowym Nadodrzu, Zielona Góra 2005, 246-251.

21 I. Bińkowska, Natura i miasto. Publiczna zieleń miejska we Wrocławiu od schyłku XVIII do początku XX wieku, 
Via Nova, Wrocław 2011, 57-58.

22 M. Rohde, Von Muskau bis Konstantinopel. Eduard Petzold ein europäischer Gartenkünstler. 1815–1891, 
Dresden 1998, 39-68.

23 E. Petzold, Landschaftsgärtnerei. Ein Handbuch für Gärtner, Architekten, Gutsbesitzer und Freunde der 
Gartenkunst. Mit Zugrundlegung Repton’scher Prinzipen, Leipzig 1862; E. Petzold, Landschaftsgärtnerei. 
Ein Handbuch für Gärtner, Architekten, Gutsbesitzer und Freunde der Gartenkunst, Leipzig 1888.

24 E. Petzold, G. Kirchner, Arboretum Muscaviense. Über die Entstehung und Anlage des Arboretum, Gotha 



234

dużej mierze zawdzięczał wieloletniej pracy związanej z prowadzeniem „Arboretum 
Muscaviense”, wyróżniającym się szczególnym uporządkowaniem kolekcji roślin, 
zgodnie z ich geograficznym pochodzeniem. Ze względu na wyjątkową wartość 
naukową było ono znane w całej Europie25.

Twórczość Petzolda w Polsce nadal jest słabo rozpoznana, mimo że na obecnych 
ziemiach polskich zaprojektował 69 założeń parkowych, z których aż 54 obiekty po-
wstały na Śląsku, a 37 z nich w granicach obecnego województwa dolnośląskiego26. 
Cenne informacje na temat jego działalności projektowej, a zwłaszcza warsztatu 
ogrodniczego, dostarczają zachowane plany ogrodów. Zawierają one szczegóło-
we opisy planowanych nasadzeń drzew i krzewów. Badania autorki pozwoliły ustalić, 
że dla dolnośląskich parków zachowało się 15 oryginalnych planów. Stanowią one 
cenny materiał wyjściowy do oceny obecnego układu zieleni.

Podjęta praca stawia sobie za cel identyfikację oraz charakterystykę najcen-
niejszych form zieleni w parkach, zaprojektowanych przez Peztolda na terenie 
Dolnego Śląska. Jako pierwszy obiekt badawczy wybrano zespół pałacowo-parkowy 
w Targoszynie (gmina Mściwojów, powiat jaworski). Badania oparto o: 1) historyczny 
plan ogrodu z 1855 roku (źródło: Landesamt für Denkmalpflege Dresden); 2) mapy 
topograficzne z lat 1823, 1885, 1906, 1924 i 1930 (1:25 000, źródło: Staatsbibliothek 
zu Berlin); 3) ortofotomapę z 2004 roku (1:26 000, źródło: Wojewódzki Ośrodek 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Wrocławiu); 4) ewidencje parkowe 
z lat 1979 i 1997. Materiały kartograficzne zostały skalibrowane i transformowane do 
układu współrzędnych „1992”. Posłużyły one do opracowania map wektorowych 
w środowisku GIS (Geograficzne Systemy Informacyjne). Dzięki nim możliwe było prze-
śledzenie kolejnych etapów przekształceń parku. Dane, uzyskane z analiz historycz-
nych na temat wprowadzonych form zieleni, odniesiono do informacji uzyskanych 
z inwentaryzacji dendrologicznej z 2012 roku. Na tej podstawie wskazano najcenniej-
sze zespoły zieleni, dokonano ich klasyfikacji i charakterystyki.

2. ZASADY KOMPONOWANIA ZIELENI

Petzold traktował roślinność jako najważniejszy element ogrodu. Przy kompono-
waniu zieleni uwzględniał nie tylko uwarunkowania siedliskowe, ale także walory pla-
styczne drzew. Studiując systematycznie malarstwo pejzażowe, teorię barw i zasady 
perspektywy, wypracował zalecenia dotyczące komponowania zieleni. Wyróżniał 
dwie podstawowe kategorie zadrzewień: nasadzenia zwarte (niem. geschlossene 
Pflanzungen): ochronne (niem. Schutz), okrywowe (niem. Deck) i obrzeżne (niem. 
Saum), oraz nasadzenia swobodne (niem. Ungeschlossene Pflanzungen): solitery, gru-
py i klomby. Zgodnie z ideą parku strefowego Petzold wprowadzał swobodne zadrze-
wienia – w strefie pleasure-ground, a zwarte – w granicach parku krajobrazowego 
właściwego (niem. eigentlicher Landschaftspark)27.

Przy komponowaniu grup i klombów Petzold zwracał szczególną uwagę na rela-
cje pomiędzy drzewami, krzewami i bylinami. Dążył do uzyskania między nimi kontra-
stu przez zestawienie ciemno ulistnionych drzew jako tła lub jako centrum zadrzewień, 

1864.
25 W. Irrgang, Bemerkenswerte Parkanlagen in Schlesien, Dortmund 1978, 219-228.
26 J. Jaworek, Petzold Carl Eduard Adolph, [w:] Leksykon zieleni Wrocławia, (red.) I. Bińkowska, E. Szopińska, 

Via Nova, Wrocław 2013, 884-885.
27 M. Rohde, Von Muskau…, 104-114.
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z jasno ulistnionymi drzewami i krzewami (np. dereniami, tulipanowcami, katalpami, 
klonami jesionolistnymi) i różnobarwnymi bylinami na obrzeżu. Te ostatnie miały pełnić 
funkcje strefy przejściowej pomiędzy ciemnym wnętrzem masywu zieleni a jasnymi 
partiami trawnika28.

Petzold w swoich planach uwzględniał także aspekty wizualne, a zwłaszcza widok 
z pałacu i punktów widokowych skupionych wzdłuż obwodnicy. Najbliżej miejsca ob-
serwacji zalecał wprowadzanie pojedynczych drzew (np. w strefie pleasure-ground), 
natomiast na drugim i trzecim planie zwarte zadrzewienia. Ponadto uważał, że cha-
rakter krajobrazu w dużej mierze zależy od lokalizacji i formy zadrzewień. Przez ich 
odpowiednie rozplanowanie można wpłynąć na klimat danego miejsca, np. płaczą-
ce formy drzew tworzą melancholijny, a smukłe drzewa, o luźnej koronie – pogodny 
nastrój. W swoich publikacjach zawarł wskazówki dotyczące stosowania poszczegól-
nych gatunków drzew. Uwzględniały one takie kryteria jak: pokrój, wysokość, pozycję 
pnia, formę korony i barwę. Zalecał stosowanie m.in.:
 – drzew o okrągłych koronach (lipy, buki) w masywach, a bardziej malowniczych 
drzew w małych grupach lub jako solitery (dęby, buki),

 – drzew kolumnowych (kasztanowce) do obsadzania alej i promenad,
 – drzew o luźnych i smukłych koronach (klony, platany, jesiony, graby, wiązy, tulipa-
nowce, orzechy i skrzydłoorzechy) do sadzenia w grupach,

 – drzew płaczących na powierzchniach horyzontalnych (woda, łąka) lub w otocze-
niu ruin29.
Aby drzewa zyskały efekt krzewiastych form, zalecał sadzenie 2-3 sadzonek razem 

na tzw. zrost (podobnie jak książę Hermann Pückler von Muskau i Humphry Repton). 
Ponadto zwracał uwagę na zmienny wygląd roślin w ciągu roku. Był zdania, że drzewa 
wyglądają atrakcyjnie wczesną wiosną i jesienią, zwłaszcza w połowie i pod koniec 
września, kiedy liście nie są jeszcze tak intensywnie przebarwione. Często stosował ga-
tunki pochodzące z Ameryki Północnej. Uważał, że urozmaicają one monotonię eu-
ropejskich krajobrazów, zdominowanych przez barwy zielone i żółte. Ponadto jesienny 
proces przebarwiania się liści drzew amerykańskich zaczyna się znaczenie wcześniej 
niż rodzimych i trwa dłużej30.

3. ANALIZA HISTORYCZNEGO UKŁADU ZIELENI W TARGOSZYNIE (1855-1879)

Powstanie zespołu pałacowo-parkowego w Targoszynie związane jest działalno-
ścią rodziny Richthofenów, która władała nim od 1769 do 1945 roku. W 1855 roku 
powstaje plan ogrodu, wykonany przez Eduarda Petzolda na zlecenie ówczesnego 
właściciela Ulricha Freiherrn von Richthofena (1814-1878)31. Park cechował się wyraź-
ną strefowością: ogród ozdobny wokół pałacu łączył się ze strefą pleasure-ground, 
która niepostrzeżenie przechodziła w park krajobrazowy. Z kolei ogrody użytkowe 
przewidziano w granicach zespołu folwarcznego. Założenie parkowe scalono z oto-
czeniem przez osie widokowe, poprowadzone w kierunku Wzgórz Strzegomskich, Gór 
Wałbrzyskich, Gór Kaczawskich, a nawet masywu Karkonoszy, znajdującego się 52 km 

28 E. Petzold, Beiträge zur Landschaftsgärtnerei. Zur Farbenlehre der Landschaft, Jena 1853, 48-63.
29 M. Rohde, Von Muskau…, 104-114.
30 Ibidem, 73-77.
31 H. Ciesielski, H. Wrabec, K. Eysymont (red.), Katalog zabytkowych ogrodów i parków województwa 

legnickiego, WFOŚiGW, Legnica 1997, 52-61.
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od Targoszyna. Petzold, oprócz typowego, promienistego układu osi widokowych, 
wychodzących z tarasu pałacowego, zaproponował wprowadzenie wzdłuż obwod-
nic osi zorientowanych do wnętrza polan parkowych, jak i na zewnątrz – w kierunku 
otwartego krajobrazu. Złożona sieć powiązań widokowych stała się szkieletem dla 
komponowanej zieleni. Plan z 1855 roku pokazuje, że na obrzeżu parku wprowadzono 
zwarte nasadzenia. Natomiast swobodne zadrzewienia (solitery, grupy) skupione były 
wzdłuż dróg obwodnicowych i na polanach parkowych.

Z planu ogrodu można odczytać informacje na temat doboru gatunkowego. 
W parku przeważały jednogatunkowe formy zadrzewień. W części ozdobnej pojawiły 
się grupy: glediczji trójcierniowej, tulipanowców amerykańskich, platanów klonolist-
nych, buków pospolitych odmiany czerwonej, skrzydłorzechów, orzechów czarnych. 
W części krajobrazowej występowały zadrzewienia złożone z różnych odmian lip, 
głogów, klonów i jesionów, a także z kasztanowców czerwonych, białych i żółtych, 
buków pospolitych odmiany czerwonej, amerykańskich i rodzimych odmian dębów 
i jesionów, klonów jesionolistnych, klonów tatarskich, lip szerokolistnych, topól oraz 
drzew iglastych.

Petzold prawdopodobnie uczestniczył w realizacji założenia, o czym świadczy 
jego obecność w Targoszynie w 1879 roku32. Jego koncepcja uległa jednak znacz-
nym modyfikacjom po pożarze w 1884 roku, który całkowicie strawił ówczesny pałac i 
zabudowania folwarczne33. Zmiany kompozycji ogrodu zostały udokumentowane na 
mapach topograficznych z lat 1886, 1904, 1924 i 1930. Nie wiadomo natomiast, w ja-
kim zakresie zmienił się układ roślinności. Pierwsze informacje o drzewostanie można 
uzyskać z ewidencji parkowych z 197934 i 1997 roku35, które pokazują, że w wyniku wie-
loletnich zaniedbań (od lat 50. do 90. XX wieku na terenie zespołu folwarcznego i pa-
łacowego funkcjonował PGR) w parku wykształcił się samoistnie zwarty drzewostan.

4. ANALIZA OBECNEGO UKŁADU ZIELENI

Obecny układ zieleni jest zbliżony do tego, przedstawionego w latach 1979 i 1997. 
Drzewostan parkowy nadal ma charakter zwartego masywu okalającego główne 
polany. Na terenie parku występują tylko nieliczne gatunki drzew, wymienione na pla-
nie z 1855 roku. Nie wiadomo, czy brak pozostałych jest rezultatem zmiany koncepcji 
po 1884 roku, czy też efektem dewastacji parku w 2 połowie XX wieku. Obecnie naj-
rzadsze i najbardziej ozdobne gatunki drzew występują na obszarze dawnego ogro-
du ozdobnego i pleasure-ground. Posadzono je jako solitery lub w luźnych grupach 
(Il. 1). Do nich należą:
 – platan klonolistny (Platanus x aceriolia), ok. 250 lat,
 – klon srebrny, odmiana strzępolistna Wiera (Acer saccharinum „Wieri”), ok. 150 lat,
 – buk pospolity, odmiana czerwona (Fagus sylvatica Atropunicea), ok. 180 lat,
 – dąb kaukaski (Quercus macranthera), ok. 170 lat,
 – jodła jednobarwna (Abies concolor), ok. 80 lat,
 – magnolia drzewiasta (Magnolia acuminata), ok. 90 lat.

32 M. Rohde, Von Muskau…, 268.
33 A.W. Przytulecki, Historia Targoszyna, maszynopis, Wrocław 2004, 34-36.
34 S. Prądzyński, Ewidencja parku krajobrazowego w Targoszynie, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 

Delegatura w Legnicy, Legnica 1979.
35 H. Ciesielski, H. Wrabec, K. Eysymont (red.), Katalog…, 52-61.
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W strefie parku krajobrazowego gatunkami dominującymi są lipy drobnolistne (Tilia 
cordata) i graby pospolite (Carpinus betulus). Stanowią one tło dla drzew atrakcyj-
nych ze względu na barwę ulistnienia lub formę korony. Są to:
 – buki pospolite, odmiana czerwona (Fagus sylvatica L. Atropunicea),
 – klony czerwone (Acer rubrum),
 – dęby czerwone (Quercus rubra),
 – dęby błotne (Quercus palustris),
 – jesiony wyniosłe (Fraxsinus excelsior).

W granicach obecnego zwartego drzewostanu zachowały się historyczne formy 
zieleni, które wyraźnie różnią się od samosiewu. Są to pozostałości dawnych zadrze-
wień swobodnych i zwartych. Wśród nich można wyróżnić grupy złożone z kilku drzew, 
występujące w dwóch odmianach: jednogatunkowych i wielogatunkowych. Można 
także spotkać kępy złożone z kilkunastu drzew, które posadzono obrzeżnie wzdłuż 
drogi obwodnicowej. Tworzą one układy „wachlarzowe”, ramujące osie widokowe. 
Zadrzewienia zyskały rozłożystą formę dzięki sadzeniu drzew na tzw. zrost. Najwięcej 
takich nasadzeń występuje w zachodniej części ogrodu, gdzie kępy lip składają się z 3, 
a nawet 6 sadzonek. Park oddzielono od terenów rolniczych i zabudowy zwartym drze-
wostanem. Posadzono go obrzeżnie, wzdłuż obwodnicy, w formie dzikiej promenady.

Trzon grup i kęp tworzą drzewa o malowniczych formach (dęby błotne, buki odmia-
na czerwona i klony czerwone). Natomiast obrzeżnie wprowadzono drzewa o jasnym 
ulistnieniu (lipy: drobnolistna, krymska i szerokolistna, oraz grab pospolity). Zwarte zadrze-
wienia miały imitować naturalny las, dlatego w jego składzie gatunkowym dominują 
gatunki rodzime, takie jak: dęby szypułkowe, klony pospolite, buki pospolite i graby.

5. WALORY I STAN ZACHOWANIA UKŁADU ZIELENI

Przeprowadzone analizy gatunkowe i wiekowe pozwoliły wskazać zadrzewienia, 
które wprowadzono pod koniec XIX wieku. Ich układ wykazuje wiele cech typowych 
dla ogrodów autorstwa Petzolda. Jednym z charakterystycznych dla niego rozwiązań, 
które zastosował po raz pierwszy w Maciejowcu (1835-1838), było ukrywanie zachodniej 
granicy majątku w zieleni i dążenie do wyeksponowania piękna lokalnej natury. Takie 
działania podjęto także w Targoszynie, gdzie w południowo-zachodniej części parku 
w zwarty masyw zieleni wkomponowano kamienny mur. Zadrzewienia pogrupowano, 
a mur celowo obniżono w taki sposób, aby wyeksponować widok z pałacu w kierun-
ku masywów górskich (Il. 1). Nie bez przyczyny Petzold zdecydował się tutaj na takie 
rozwiązanie. Rozległy, rolniczy krajobraz stanowił idealne przedpole widokowe. Drugim 
ważnym powodem było dążenie do optycznego powiększenia parku. Sceneria, na 
którą składały się rozległe polany, urozmaicone grupami drzew, ukryta granica i da-
lekie powiązania widokowe, sprawiły wrażenie, że jedynym ograniczeniem parku były 
zamykające perspektywę masywy górskie. Obecnie kompozycja ta jest nieczytelna, 
ponieważ zwarta ściana samosiewu zamyka dawne otwarcia widokowe.

W Targoszynie widać także, jak dużą rolę przy doborze roślin odegrały takie kryte-
ria jak barwa, sezonowość i perspektywa. Na ogół obrzeże grup i kęp składa się z ga-
tunków, które wczesną wiosną mają liście lub kwiaty jasnozielone, żółte lub czerwone 
(np. buki, klony czerwone, graby, lipy). Kontrastują one z drzewami o chłodnych od-
cieniach liści (dęby, kasztanowce, jesiony), posadzanymi w tle, wzdłuż obwodnicy. 
Taka kompozycja jest także atrakcyjna jesienią, kiedy graby i lipy przebarwiają się na 
żółto, kontrastując z klonami czerwonymi, przebarwiającymi się na purpurowo. Z kolei 
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późną jesienią wyróżnikiem parku stają się dęby, których liście zmieniają barwę z żół-
tego na brązowy z odcieniami fioletu.

Innym charakterystycznym elementem parku jest sposób obsadzania obwodnicy. 
Miała ona pełnić funkcję „galerii” prezentującej najatrakcyjniejsze miejsca i widoki. 
Wzdłuż drogi, od strony polan, wprowadzono swobodne zadrzewienia ramujące osie 
widokowe. W tych miejscach korony drzew tworzyły rodzaj ciemnego „dachu”, spod 
którego rozciągał się widok zorientowany na atrakcyjne solitery lub grupy na pola-
nach parkowych. Od strony terenów rolniczych i zabudowy wprowadzono obrzeżne 
zadrzewienia (Saumpflanzungen). Petzold stosował je też przy estetyzacji terenów rol-
niczych, zgodnie z ideą ornamented farm (gospodarstwa ozdobnego). Zalecał je 
także przy estetyzacji krajobrazu na styku miast i wsi (Landesverschönerung)36. Z tego 
powodu uważany jest za prekursora idei pielęgnacji krajobrazu (Landespflege), sta-
nowiącej zaczątek architektury krajobrazu37.

6. PODSUMOWANIE

Eduard Peztold dążył w Targoszynie nie tyle do harmonizacji parku z otoczeniem, 
ile do wydobycia piękna i estetyzacji krajobrazu. Jego działania nie ograniczyły się 
tylko do najbliższego otoczenia pałacu. Uwzględnił obecność nawet najdalej położ-
nych masywów górskich, które uznał za najatrakcyjniejszy element krajobrazu. W ich 
kierunku zorientował większość osi widokowych, którym z kolei podporządkował 
układ zieleni. Aby urozmaicić monotonię terenów rolniczych, wprowadził atrakcyjne 
o różnych porach roku zadrzewienia. Dzisiaj są one przykładem modelowych form 
zieleni (soliterów, grup, kęp, lasów), stosowanych w ogrodach 2 połowy XIX wieku38. 
Dzięki nim możliwe jest poznanie zastosowania ówczesnej teorii komponowania ziele-
ni w praktyce projektowej Eduarda Peztolda.

Aby zachować wysokie walory historyczne i artystyczne parku, powinny zostać 
podjęte odpowiednie prace rewaloryzacyjne i pielęgnacyjne. Obecnie założenie 
parkowe w Targoszynie jest własnością gminy Mściwojów, która po kilku nieudanych 
próbach ratowania obiektu zdecydowała się go sprzedać. Mimo że obiekt znajduje 
się w rejestrze zabytków, to jego przyszłość jest bardzo niepewna. W podobnej sytu-
acji znajduje się większość parków autorstwa Peztolda. Z tej przyczyny warto podjąć 
dalsze badania, które pozwolą na dokumentację cennych przykładów krajobra-
zowej sztuki ogrodowej 2 połowy XIX wieku, póki jeszcze istnieją i jest szansa na ich 
zachowanie.

36  M. Siewniak, A. Mitkowska, Tezaurus sztuki ogrodowej, Warszawa 1998, 187.
37  M. Rohde, Von Muskau…, 257-260.
38 L. Majdecki, Historia ogrodów, T. 2: Od XVIII wieku do współczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, War- 

szawa 2009, 85-126.
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1. INTRODUCTION

The Chinese garden always remained in a close relationship with nature and was 
intended to imitate the most beautiful natural landscapes. Through contact with 
nature, the individual could find an escape from everyday problems and experience 
inner harmony.

The space of Chinese gardens was always designed according to religious 
principles and the symbolic meaning of their components. Individual elements 
of the garden composition: rocks, water, garden buildings and plants were all 
arranged according to these principles. These were maintained in equilibrium 
and were harmoniously blended into the surrounding landscape, which may be 
an inspiring model for designers of contemporary gardens created ‘in harmony with 
nature’.

Although Chinese garden art is among the oldest in the world1, the Chinese garden 
style created a few thousand years ago has survived in almost unchanged form to 
this day. It still brings universal and everlasting values, drawing upon the relationship 
between man and nature in appreciation of the beauty of natural landscapes. 
Gardens created according to this style still represent the spirit of distant times.

This review paper presents the main rules for creating Chinese gardens, their 
relations with religion, and symbolic meaning. Information has been collected from 
available literature sources.

2. THE INFLUENCE OF PHILOSOPHY AND RELIGION ON CHINESE GARDEN ART

Chinese gardens were always created according to the principles of the 
philosophical-religious systems existing in China: Taoism, Confucianism and Buddhism. 
Taoism (created in 6th c. B.C.) exerted an especially important influence on their 
development. It brought a belief in the existence of two antagonistic but strongly 
related forces influencing phenomena occurring in the universe: Yin and Yang2. 
Yang – the male component of nature – is reflected in the natural landscape by 
hard and steadfast mountains, stones and rocks, while Yin – the female component 
– by watercourses and water reservoirs symbolising life3. According to Taoists, stones 
and rocks form the ‘skeleton of the Earth body’, whereas rivers and streams are its 
‘blood circulation’. They made these components, taken to be the most fascinating 
symptoms of nature, the creative forces and predominant elements in Chinese 
gardens. Surrounding nature was treated by Taoists as a matchless model of beauty 
incomparable to any human works. Therefore, gardens inspired by Taoism were 
created in a way that makes them most similar to the natural landscape, as miniatures 
of its most beautiful parts4.

Confucianism, established in the 5th c. B.C., together with Taoism and Buddhism 
formed the basis of Chinese philosophic-religious thought, and also had a strong 
influence on the culture and garden art of China5. It proclaimed respect for all 

1 J. Nowak, Ogrody chińskie, Zesz. Probl. Postępów Nauk Rol. 510, KNO PAN, Kraków 2006, 377-383.
2 P. Hobhouse, Historia ogrodów, Arkady, Warszawa 2005, 319-345.
3 J. Nowak, Ogrody chińskie…
4 J. Zieliński, Historia ogrodów, Wydawnictwo Naukowe Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin 2008, 34-38.
5 A.I. Wójcik, Ogrody chińskie, [in:] Ogrody – zwierciadła kultury. Wschód, (ed.) L. Sosnowski, A.I. Wójcik, 

Universitas, Kraków 2004, 40-81.
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elements of nature, assuming that only in the bosom of nature can human moral 
revival occur6. Confucianists admired the rhythm of metamorphoses occurring 
in nature and the beauty of the natural landscape, in which they saw the source 
of joy improving quality of life. They believed that all landscape transformation 
conducted by humans should be carried out in a way that makes it resemble 
natural forms as much as possible. According to Confucianism, a garden is a place 
that provides refuge from the surrounding hubbub, and the beauty of its scenery 
is intended to induce feelings and thoughts which facilitate comprehension of the 
world7. Confucianists used plants relatively sparely and never made them predominant 
elements in their gardens. They increased, however, the share of garden buildings 
and other architectural components, as they also appreciated the value of man- 
-made works8.

Buddhism spread in China in the 4th and 5th c. C.E., and – together with Taoism 
and Confucianism – influenced the outlook on life of Chinese society and pervaded 
various aspects of Chinese culture. Buddhist gardens were created following 
the example of cloister gardens, and therefore they had the style of hermitages, 
enabling the visitor to find peace of mind and relaxation from everyday 
problems. By the assurance of solitary contact with nature, these gardens created 
the circumstances for meditation leading to enlightenment, resulting in gaining 
the stage of nirvana. Thanks to their interest in botany and literature, Buddhist monks 
contributed to reviving and disseminating knowledge about plant symbolism, which 
became the basic criterion for their application in Chinese gardens9.

3. PRINCIPLES OF PLANT APPLICATION IN CHINESE GARDENS

Despite the large variety of Chinese flora, through the centuries plants were 
applied in Chinese gardens very sparely. As passing and impermanent elements, 
they were treated as secondary garden components, less important than the much 
more appreciated elements: rocks, water features and architectural components10. 
An increase in the role of plants in garden art only appeared at the beginning 
of the 10th c., but their share was still much smaller than in European gardens11. Among 
the large variety of Chinese flora, still only a few species are used in local gardens12.

The main criterion for plant selection in Chinese gardens is the symbolic meaning 
of individual species, established in the Five Dynasties Period. This is based on teachings 
coming from the traditions of Taoism and Buddhism, and symbolism derived from 
poetry, literature and art13. As plants which play an important role in Chinese culture 
and garden art, the following can serve as examples: lotus (Nelumbo nucifera) 
– a plant symbolizing the development of the human soul; peony (Paeonia sp.) – 
a symbol of material wealth; or chrysanthemum (Dendranthema sp.) – a symbol 

 6 A. Pawlak, Ogrody chińskie, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2009.
 7 A.I. Wójcik, Ogrody chińskie…
 8 A. Pawlak, Ogrody chińskie…
 9 A.I. Wójcik, Ogrody chińskie…
10 J. Zieliński, Historia ogrodów…
11 P. Hobhouse, Historia ogrodów…
12 A. Pawlak, Ogrody chińskie…
13 L. Majdecki, Historia ogrodów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, 11-52.
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of longevity. In Chinese garden art, symbolic meaning was also given to combinations 
of plants created from appropriately selected species. A plum tree with bamboo 
and pine are known as the ‘Three Friends of Winter’ because they can survive 
the winter and revive in spring. A plum tree with bamboo, orchid and chrysanthemum 
– plants that represent individual seasons – are called the ‘Four Nobles’14.

An important criterion determining plant selection for Chinese gardens has always 
been the scent of their flowers. For this reason, the most appreciated plants are 
orchids of the genus Cymbidium sp. Their subtle scent is thought to be mysterious 
and beautiful, and they are taken as a symbol of feminine beauty15. In the spring, one 
can be delighted by the scent of peach tree flowers (Prunus sp.), Wisteria sp. and 
Ziziphus sp.; in the summer – by lotus (Nelumbo nucifera); in the autumn – Osmanthus 
sp.; and in the late winter – flowers of the plum tree (Prunus sp.)16. Attractively 
flowering woody species (e.g. Rhododendron sp., Camellia sp., Syringa sp., Magnolia 
sp.), and evergreen plants are most eagerly applied in Chinese gardens. However, 
the decorative values of plants that change their appearance with the seasons 
are also appreciated17. Special attention is paid to colour changes in the leaves 
in the autumn (e.g. in Acer sp.), and to flowers appearing before the leaves develop 
(in fruit trees)18. Another criterion of plant selection is the sound emitted by the raindrops 
falling on their leaves. The most popular species in this category are banana trees 
and bamboos; also popular because of the interesting shadows they cast on walls. 
The rustle of leaves moved by the wind is also taken into consideration, thus leafy 
species of trees with branchy crowns are the most preferred19.

Trees and shrubs have never been shaped in Chinese gardens. The natural 
appearance of their crowns was kept to accent their natural beauty. Miniature trees – 
pensai – grown in containers and shaped are the only exception from that principle20. 
Regular lanes of trees were never used in Chinese gardens. They are usually planted 
in irregular clumps of three to five trees, short and tall – planted alternately. They are 
often accompanied by group of shrubs21. Old trees with distorted trunks, often situated 
in composition together with rocks, are the most preferred and valued ones22. Lawns 
were never used in Chinese gardens and their role was played by surfaces covered 
by raked sand, gravel or cobbles23. Irregular hedges made of bamboo or Ziziphus sp., 
separating individual garden zones that resemble rural scenery often appear there. 
There are a small number of striking flowering perennial plants in Chinese gardens. 
The most frequently used flowering perennial plants are peonies (Paeonia sp.) and 
chrysanthemums (Dendranthema sp.) – plants with a special symbolic meaning. 
Flowering trees and shrubs are also very popular in Chinese gardens24.

14 A.I. Wójcik, Ogrody chińskie…
15 M. Charageat, Sztuka ogrodów, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1978, 25-34.
16 A. Pawlak, Ogrody chińskie…
17 L. Majdecki, Historia ogrodów…
18 A.I. Wójcik, Ogrody chińskie…
19 J. Nowak, Ogrody chińskie…
20 J. Zieliński, Historia ogrodów…
21 J. Nowak, Ogrody chińskie…
22 A. Pawlak, Ogrody chińskie…
23 M. Keswick, The Chinese Garden, Frances Lincoln, London 2003.
24 M. Charageat, Sztuka ogrodów…
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4. THE MAIN COMPOSITIONAL ELEMENTS OF CHINESE GARDENS

Rocks (male element of nature) and water (female element) represent profound 
symbolic meanings and are the most important components in Chinese gardens25. 
Rocks are used there in various forms: from single stones, through stones arranged 
in groups, to miniature compositions imitating precipices and mountain ranges. 
It was mountains that were always taken by Chinese people from among all 
the elements of nature as the most fascinating signs of nature’s creative power. 
Mighty mountain tops were recognized as sacred places inhabited by the gods 
and ghosts26. For this reason, miniature mountains and hills became predominant 
components of Chinese gardens, always representing a smaller version of the natural 
landscape27. They are, however, located there according to precisely established 
principles. The composition has to be arranged with hills of different heights among 
which one can easily distinguish the highest hill, and the tops of the hills cannot 
be in one line. Miniature mountains and hills are created by heaping up the soil, 
connecting single stones and rocks with cement, or using both these methods. 
Untreated, rough, cracked and torn-out rocks are used to give the mountains a wild 
and majestic character28.

All types of raised areas in Chinese garden are always accompanied by plants. 
Mountain slopes made only of soil are covered with various plant species, whereas 
the surface of mountains made of stones and rocks is covered by lichens and vines. 
Streams, springs and little lakes may not be absent in the artificially made mountains, 
as these components are often present in nature. Rocks and raised areas give 
a natural look to the landscape, organize the garden space, separate individual 
parts of the garden, cover some of its elements, and create frames or backgrounds 
for interesting landscapes29. Garden buildings: gazebos, pavilions or galleries – with 
stone collections inside – are often located on the raised areas and hills30.

Naturally formed big stones with interesting shapes, settled in the ground, and 
exposed individually are also often found as components of Chinese gardens. They 
form specific garden sculptures usually situated in courtyards. They are placed 
vertically or horizontally and their surfaces are sometimes covered with quotations 
from Chinese literature or mythology, written by outstanding calligraphers31. Rocks 
shaped by nature – cracked, with an interesting structure and texture – are the most 
sought after. Monumental limestone blocks grooved by the water, rocks with holes 
throughout, and stones wider at the tops and narrow at the base, as if they deny 
the law of gravity, are highly rated32.

Rocks are also used to imitate the presence of water in the gardens. Artificially 
formed beds of streams, ponds or lakes are filled with stones, raked gravel or 
thick-granular sand to give the impression of watercourses or water bodies. 

25 J. Zieliński, Historia ogrodów…
26 A.I. Wójcik, Ogrody chińskie…
27 J. Zieliński, Historia ogrodów…
28 M. Charageat, Sztuka ogrodów…
29 A. Pawlak, Ogrody chińskie…
30 J. Nowak, Ogrody chińskie…
31 A.I. Wójcik, Ogrody chińskie…
32 J. Nowak, Ogrody chińskie…
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Shores of streams and ponds are also inlayed with stones to give them a natural 
appearance, whereas bigger rocks are placed in water between the plants33.

Besides rocks, water is a very important component of Chinese gardens. It plays 
a decorative function, and also has a profound symbolic meaning. It is introduced 
to contrast with the static nature of the stones, and to create balance between 
various garden components, linking them in this way into the whole. As the water 
enables existence of living organisms, it was recognized as a source of life and 
the female element of nature. Water can be found in Chinese gardens in the form 
of lakes, ponds, brooklets, rivers, cascades and waterfalls. These elements are 
patterned on natural forms and often appear in combination with islands, rocks 
and water plants34.

Bodies of water usually occupy the central part of the garden and have an irregular 
shape. A regular form is not applied because it does not appear in nature35. In some 
of the historic Chinese gardens, water was such a large component that it constituted 
almost the only element of the garden and the gardens could only be explored by 
sailing about in a boat. A few small bodies of water connected to a brooklet or small 
river were often arranged in smaller gardens36.

Water elements in Chinese gardens always co-exist in compositions with garden 
buildings: pavilions were built on water; and small bays at the end of a pond reached 
the walls of the house (Ill. 1). Bodies of water are designed so as to refract and reflect 
sun light in an interesting way and to act as a mirror of enormous size. During the day, 
surrounding buildings, trees, sky, sun and clouds are mirrored in them, whereas at night 
– the moon and the stars. The surfaces of ponds are decorated with water plants, 
with lotus (Nelumbo nucifera) – a symbol of purity, spiritual enlightenment and vitality 
– playing the principal role among them. Plants cannot, however, cover the entire 
surface of the pond, to allow for reflection of surrounding elements on its surface37.

Flowing water is also used in Chinese gardens. Water freely flowing in streams 
and rivers is a symbol of freedom; it brings movement and sound into the garden. 
The Chinese always highly valued the swoosh of water falling from waterfalls and 
cascades38. Watercourses are designed so as to obscure their beginning and end. 
These places are covered with stones, hidden under buildings or covered by lush 
vegetation. A stream, waterfall or river arranged in this way represents the infinity and 
variability of nature, and also recalls the passing of time39.

Various architectural components also play an important role in Chinese gardens. 
These include pavilions, gazebos, galleries and pai-lou gates – built to accent 
a beautiful view or an important place in a garden. Paths are winding and narrow, 
and their role is to guide the visitor through the most beautiful parts of the garden. 
The entire garden arrangement is separated from the outside world by tall walls 
that surround it from all sides, to ensure garden visitors silence and a quiet place for 
contemplation and refreshment. Gates, in the shape of round or octagonal openings 

33 J. Zieliński, Historia ogrodów…
34 J. Nowak, Ogrody chińskie…
35 A. Pawlak, Ogrody chińskie…
36 J. Nowak, Ogrody chińskie…
37 A. Pawlak, Ogrody chińskie…
38 Ibidem.
39 L. Majdecki, Historia ogrodów…
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in the wall, lead to the garden (Ill. 2). All of these elements coexist harmoniously 
in Chinese gardens and create a compositional whole that can still be observed 
in preserved historic Chinese gardens. Wonderful examples are the Emperor’s  
gardens and private gardens belonging to artists and scientists which are located 
in Suzhou city40.

5. SUMMARY

From the very beginning of their existence Chinese gardens were organized 
according to different rules to European gardens. Their composition was influenced 
not by aesthetic reasons, but by the principles of three philosophical-religious systems: 
Taoism, Confucianism and Buddhism, and by symbolic meaning of individual garden 
elements.

It was thought that only in contact with nature could man find peace of mind 
and happiness. A properly arranged garden space was to evoke in its users precisely 
defined emotions, provide a place for rest from everyday problems, and conditions 
for regaining peace and emotional equilibrium, as well as for contemplation of nature 
in silence and solitude and meditation.

Classical Chinese gardens accent admiration and respect for nature. They were 
always landscape in character and constituted copies of natural scenery. Rocks 
and water are the main components – often also present in contemporary European 
gardens in the form of rock and water gardens. The vast role which is assigned to these 
elements results from their important symbolic meaning, and their share in garden 
arrangements is definitely larger than that of plants.

In Chinese garden art, people were perceived as part of nature, and respect 
was paid to the natural environment by creating arrangements that copied natural 
landscapes. Similar attitudes can be found in the contemporary attempt to design 
gardens as spaces friendly to humans, with a positive influence on health and state of 
mind, as well as in garden arrangements inspired by natural landscapes.

40 A. Pawlak, Ogrody chińskie…
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Ill. 1. Garden pavilion located on water enables admiration of picturesque garden scenery and water plants 
(photo by M.J. Latkowska)

Il. 1. Umieszczony nad wodą pawilon ogrodowy umożliwia podziwianie malowniczej scenerii ogrodu i roślin 
wodnych (fot. M.J. Latkowska)

Ill. 2. A garden gate of the ‘moon door’ type creates a frame for the view of a specially arranged part 
of the garden (photo by M.J. Latkowska)

Il. 2. Brama ogrodowa typu „drzwi księżycowe” tworzy ramę dla widoku specjalnie zaaranżowanego 
fragmentu ogrodu (fot. M.J. Latkowska)



249

REFERENCES

cHaraGeat M., Sztuka ogrodów, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1978.
HoBHouse P., Historia ogrodów, Arkady, Warszawa 2005.
keswick M., The Chinese Garden, Frances Lincoln, London 2003.
majdecki L., Historia ogrodów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
nowak J., Ogrody chińskie, Zeszyty Probl. Postępów Nauk Rol. 510, KNO PAN, Kraków 2006,  

377-383.
Pawlak A., Ogrody chińskie, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2009.
wójcik A.I., Ogrody chińskie, [in:] Ogrody – zwierciadła kultury. Wschód, (ed.) L. Sosnowski, 

A.I. Wójcik, Universitas, Kraków 2004, 40-81.
zieliński J., Historia ogrodów, Wydawnictwo Naukowe Akademii Rolniczej w Szczecinie, 

Szczecin 2008.

1. WSTĘP

Ogród chiński zawsze pozostawał w silnym związku z naturą i odwzorowywać miał 
najpiękniejsze naturalne krajobrazy. Kontakt z przyrodą dawał jego użytkownikom 
możliwość ucieczki od codziennych problemów i pozwalał na doświadczanie we-
wnętrznej harmonii.

Głównym kryterium, kształtującym przestrzeń ogrodów chińskich, były zawsze re-
guły religijne i symbolika poszczególnych elementów, nie zaś względy estetyczne. 
Zgodnie z tymi zasadami rozmieszczane były w nich poszczególne elementy kompo-
zycyjne: skały, woda, budowle ogrodowe i rośliny. Pozostawały one w równowadze 
ze sobą i były harmonijnie wkomponowane w otaczający krajobraz, co może być 
wzorem dla projektantów współczesnych ogrodów, tworzonych „w zgodzie z naturą”.

Chociaż chińska sztuka ogrodowa należy do najstarszych na świecie41, stworzony 
przed kilkoma tysiącami lat styl ogrodowy przetrwał do dziś w niemal niezmienionej 
formie. Niesie on ze sobą uniwersalne i nieprzemijające treści, odwołując się do związ-
ku człowieka z naturą i doceniając piękno naturalnego krajobrazu, a tworzone zgod-
nie z nim ogrody nadal reprezentują ducha odległych czasów.

Praca ma charakter przeglądowy, a jej celem jest przedstawienie głównych za-
sad kształtowania chińskich założeń ogrodowych oraz ich związku z religią i znaczenia 
symbolicznego. Informacje zebrano na podstawie dostępnej literatury przedmiotu.

2. WPŁYW FILOZOFII I RELIGII NA CHIŃSKĄ SZTUKĘ OGRODOWĄ

Ogrody chińskie tworzone były zawsze zgodnie z zasadami systemów filozoficz-
no-religijnych funkcjonujących w Państwie Środka: taoizmu, konfucjanizmu i buddy-
zmu. Szczególnie znaczący wpływ na ich rozwój wywarł taoizm (stworzony w VI wie-
ku p.n.e.), u którego podstaw leży wiara w istnienie dwóch przeciwstawnych, silnie 
ze sobą powiązanych sił, kierujących zjawiskami zachodzącymi we wszechświecie 
(Yin i Yang)42. Pierwiastek Yang – męski element natury – w krajobrazie naturalnym 
odzwierciedlają odznaczające się twardością oraz trwałością góry, kamienie i skały, 

41 J. Nowak, Ogrody chińskie, Zesz. Probl. Postępów Nauk Rol. 510, KNO PAN, Kraków 2006, 377-383.
42 P. Hobhouse, Historia ogrodów, Arkady, Warszawa 2005, 319-345.
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zaś pierwiastek Yin – żeński element natury – symbolizujące życie cieki i zbiorniki wod-
ne43. Według taoistów kamienie oraz skały stanowią „szkielet ziemskiego ciała”, zaś 
rzeki i strumienie – jego „krwiobieg”. Elementy te, uważane za najbardziej fascynujące 
przejawy sił twórczych natury, uczynili dominującymi składnikami chińskich ogrodów. 
Otaczającą przyrodę uznawali za niedościgły wzorzec piękna, z którym nie mogą 
równać się żadne dzieła ludzkie. Inspirowane taoizmem ogrody tworzono zatem tak, 
by jak najbardziej przypominały naturalny krajobraz, będąc miniaturą jego najpięk-
niejszych fragmentów44.

Powstały w V wieku p.n.e. konfucjanizm, który – obok taoizmu i buddyzmu – stano-
wił trzon chińskiej myśli filozoficzno-religijnej, wywarł też wielki wpływ na kulturę i sztukę 
ogrodową Chin45. Głosił poszanowanie wszystkich elementów przyrody, uznając, że 
tylko na łonie natury dokonać się może odnowa moralna człowieka46. Konfucjaniści 
podziwiali rytm przemian zachodzących w przyrodzie oraz piękno naturalnego kra-
jobrazu, w którym dostrzegali źródło radości poprawiającej jakość życia. Uważali, 
że przekształcanie krajobrazu przez człowieka powinno następować w taki sposób, 
aby nadal w jak największym stopniu przypominał on formacje naturalne. Według 
filozofii konfucjańskiej ogród to miejsce zapewniające schronienie przed otaczającym 
zgiełkiem, zaś piękno jego scenerii ma pobudzać uczucia i myśli, ułatwiając zrozu-
mienie świata47. Konfucjaniści dość oszczędnie stosowali rośliny i nigdy nie uczynili ich 
elementem dominującym w swych ogrodach. Zwiększyli natomiast udział budowli i in-
nych elementów architektonicznych, gdyż doceniali też znaczenie dzieł tworzonych 
przez człowieka48.

Buddyzm, który rozpowszechnił się w Chinach w IV i V wieku n.e., wraz z taoizmem 
oraz konfucjanizmem przez wieki kształtował światopogląd społeczeństwa i przenikał 
różne aspekty chińskiej kultury. Ogrody buddyjskie tworzono na wzór założeń przy-
klasztornych, stąd też miały one charakter pustelni, pozwalających odnaleźć spokój 
ducha i wytchnienie od ziemskich problemów. Przez zapewnienie samotnego kontak-
tu z naturą ogrody te tworzyły warunki do medytacji, mającej prowadzić do oświece-
nia, którego efektem miało być osiągnięcie nirwany. Dzięki swemu zainteresowaniu 
botaniką i literaturą mnisi buddyjscy przyczynili się do przypomnienia i rozpropagowa-
nia wiedzy o symbolice roślin, która stała się podstawowym kryterium ich wykorzysta-
nia w ogrodach chińskich49.

3. ZASADY STOSOWANIA ROŚLIN W OGRODACH CHIŃSKICH

Pomimo wielkiej różnorodności chińskiej flory przez stulecia w chińskich ogrodach 
rośliny stosowano bardzo oszczędnie. Jako przemijający i nietrwały element stanowiły 
drugorzędny składnik kompozycji ogrodowych, ustępując miejsca – o wiele bardziej 

43 J. Nowak, Ogrody chińskie…
44 J. Zieliński, Historia ogrodów, Wydawnictwo Naukowe Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin 2008, 34-38.
45 A.I. Wójcik, Ogrody chińskie, [w:] Ogrody – zwierciadła kultury. Wschód, (red.) L. Sosnowski, A.I. Wójcik, 

Universitas, Kraków 2004, 40-81.
46 A. Pawlak, Ogrody chińskie, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2009.
47 A.I. Wójcik, Ogrody chińskie…
48 A. Pawlak, Ogrody chińskie…
49 A.I. Wójcik, Ogrody chińskie…
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cenionym – skałom, zbiornikom wodnym i elementom architektonicznym50. Wzrost 
znaczenia roślin w sztuce ogrodowej nastąpił dopiero na początku X wieku, choć na-
dal ich udział był znacznie mniejszy niż w ogrodach europejskich51. Spośród ogromne-
go zasobu flory chińskiej nadal tylko nieliczne gatunki są wykorzystywane w tutejszych 
ogrodach52.

Podstawowym kryterium doboru roślin do ogrodów chińskich jest symboliczne 
znaczenie poszczególnych gatunków, które ustalono w Epoce Pięciu Dynastii. U jego 
podstaw leżą nauki płynące z taoistycznej i buddyjskiej tradycji, a także symbolika 
zaczerpnięta z poezji, literatury i sztuki53. Przykładami mogą być rośliny odgrywające 
ważną rolę w chińskiej kulturze i sztuce ogrodowej: lotos (Nelumbo nicifera) – rośli-
na symbolizująca rozwój ludzkiej duszy; piwonia (Paeonia sp.) – symbol bogactwa 
materialnego; chryzantema (Denranthema sp.) – symbol długowieczności. W sztuce 
ogrodowej Chin symboliczne znaczenie nadawano także zestawieniom roślin, kom-
ponowanym z odpowiednio dobranych gatunków. Śliwa wraz z bambusem i sosną 
to „Trzej Przyjaciele Zimy”, ponieważ potrafią przetrwać zimę i odrodzić się na wiosnę. 
Z kolei śliwa, bambus, storczyk i chryzantema – rośliny reprezentujące poszczególne 
pory roku – określane są mianem „Czterech Szlachetnych”54.

Ważnym kryterium decydującym o doborze roślin do chińskich ogrodów był za-
wsze ich zapach. Pod tym względem najwyżej cenione są – uznawane za symbol 
kobiecego piękna – storczyki z rodzaju Cymbidium sp., których delikatny zapach 
uważany jest za tajemniczy i piękny55. Wiosną zachwyt wzbudza zapach kwiatów 
brzoskwini (Prunus sp.), glicynii (Wisteria sp.) i jujuby (Ziziphus sp.), latem – kwiatów loto-
su (Nelumbo sp.), jesienią – osmantusa (Osmanthus sp.), zaś zimą – śliwy (Prunus sp.)56. 
W chińskich ogrodach najchętniej stosowane są efektownie kwitnące gatunki roślin 
drzewiastych (np. azalia (Rhododendron sp.), kamelia (Camellia sp.), lilak (Syringa 
sp.), magnolia (Magnolia sp.)) oraz zimozielone, ale doceniane są także walory de-
koracyjne roślin zmieniających wygląd wraz ze zmianą pór roku57. Szczególną uwagę 
zwraca się na przebarwianie liści jesienią (np. u klonów (Acer sp.)) oraz kwiaty poja-
wiające się przed rozwojem liści (u drzew owocowych)58. Kolejnym kryterium dobo-
ru roślin jest dźwięk wydawany przez krople deszczu spadające na ich liście. W tej 
kategorii najwyżej cenione są bananowce (Musa sp.) oraz bambusy, popularne też 
ze względu na ciekawe cienie, jakie rzucają na ściany. Dużą wagę przywiązuje się 
również do szelestu liści poruszanych przez wiatr, preferując liściaste gatunki drzew 
o rozłożystej koronie59.

W ogrodach chińskich nigdy nie formowano drzew i krzewów, pozostawia-
jąc naturalny wygląd ich koron, co miało podkreślać ich piękno. Wyjątkiem od tej 
zasady były tylko uprawiane w pojemnikach, formowane miniaturowe drzewka  

50 J. Zieliński, Historia ogrodów…
51 P. Hobhouse, Historia ogrodów
52 A. Pawlak, Ogrody chińskie…
53 L. Majdecki, Historia ogrodów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, 11-52.
54 A.I. Wójcik, Ogrody chińskie…
55 M. Charageat, Sztuka ogrodów, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1978, 25-34.
56 A. Pawlak, Ogrody chińskie…
57 L. Majdecki, Historia ogrodów…
58 A.I. Wójcik, Ogrody chińskie…
59 J. Nowak, Ogrody chińskie…
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pensai60. Nigdy nie stosowano też szpalerowych nasadzeń drzew – sadzi się je nato-
miast w nieregularnych kępach, w których znajduje się od trzech do pięciu posadzo-
nych naprzemiennie niskich i wysokich okazów. Towarzyszą im też często krzewy61. 
Najbardziej cenione są stare drzewa o powykrzywianych pniach, często umiesz-
czane w kompozycjach ze skałami62. W chińskich ogrodach nie zakładano nigdy 
trawników, a ich funkcję pełniły płaszczyzny pokryte zagrabionym piaskiem, żwirem 
lub brukiem63. Często pojawiają się w nich nieregularne żywopłoty wykonane z bam-
busów lub jujuby, oddzielające poszczególne części ogrodu i przypominające wiejski 
pejzaż. W ogrodach chińskich niewiele jest efektownie kwitnących bylin. Najczęściej 
sadzone są piwonie (Paeonia sp.) oraz chryzantemy (Dendranthema sp.). Popularne 
są natomiast kwitnące drzewa i krzewy64.

4. GŁÓWNE ELEMENTY KOMPOZYCYJNE OGRODÓW CHIŃSKICH

Najważniejszymi elementami ogrodów chińskich są skały (męski element natury) 
oraz woda (pierwiastek żeński), którym przypisuje się głębokie znaczenie symbolicz-
ne65. Skały stosowane są w ogrodach chińskich w różnej postaci: od pojedynczych 
kamieni, przez ułożone w grupy, do miniaturowych kompozycji imitujących urwiska 
i łańcuchy górskie. Spośród wszystkich elementów przyrody to właśnie góry uważa-
ne były zawsze przez Chińczyków za najbardziej fascynujące przejawy sił twórczych 
natury, a potężne szczyty górskie uznawano za święte miejsca zamieszkiwane przez 
bogów i duchy66. Z tej właśnie przyczyny w ogrodzie chińskim, który zawsze stanowił 
pomniejszoną wersję naturalnego krajobrazu, miniaturowe góry i pagórki stały się do-
minującymi elementami kompozycji67. Umieszcza się je tu jednak według ściśle ustalo-
nych reguł. Kompozycja musi składać się ze wzgórz o zróżnicowanej wysokości, wśród 
których łatwo można odróżnić wzgórze najwyższe, zaś szczyty nie mogą znajdować 
się w jednej linii. Miniaturowe góry i pagórki tworzone są przez usypanie ich z ziemi, 
łączenie pojedynczych skał i kamieni zaprawą cementową lub przez oba te sposoby. 
Do ich budowy używa się najczęściej surowych, chropowatych, spękanych i poszar-
panych skał, co nadaje górom dziki i majestatyczny charakter68.

Wszystkim typom wzniesień w ogrodzie chińskim towarzyszy roślinność. Zbocza gór 
usypanych wyłącznie z ziemi porośnięte są różnymi gatunkami roślin, zaś powierzchnię 
surowych gór utworzonych z głazów i kamieni pokrywają porosty i pnącza. W sztucz-
nie wzniesionych górach nie może także zabraknąć strumyków, źródełek i niedużych 
jeziorek, gdyż są to elementy często obecne w przyrodzie. Skały i wzniesienia nadają 
krajobrazowi naturalny wygląd, porządkują przestrzeń, oddzielają od siebie poszcze-
gólne zakątki ogrodu, zasłaniają niektóre jego elementy lub też tworzą ramy bądź tło 

60 J. Zieliński, Historia ogrodów…
61 J. Nowak, Ogrody chińskie…
62 A. Pawlak, Ogrody chińskie…
63 M. Keswick, The Chinese Garden, Frances Lincoln, London 2003.
64 M. Charageat, Sztuka ogrodów…
65 J. Zieliński, Historia ogrodów…
66 A.I. Wójcik, Ogrody chińskie…
67 J. Zieliński, Historia ogrodów…
68 M. Charageat, Sztuka ogrodów…
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dla ciekawych pejzaży69. Na wzgórzach i pagórkach sytuowane są często budowle 
ogrodowe: altany, pawilony bądź galerie, a w nich nierzadko umieszcza się kolekcje 
kamieni70.

Często spotykanymi w chińskich ogrodach elementami są też osadzone w ziemi, 
eksponowane pojedynczo, duże głazy o naturalnej formie i interesujących kształtach. 
Stanowią one swoiste rzeźby ogrodowe umieszczane zazwyczaj na dziedzińcach 
w pozycji leżącej bądź stojącej, a na ich ścianach można niekiedy podziwiać frag-
menty tekstów znanych z literatury pięknej i mitologii, wykute przez wybitnych kaligra-
fów71. Najbardziej poszukiwane są głazy o formie naturalnie ukształtowanej w wyniku 
działalności sił przyrody: spękane, o ciekawej strukturze i fakturze. Wysoko cenione 
są też monumentalne bloki wapienia wyżłobione przez wodę, kamienie z otworami 
przechodzącymi na wylot, a także głazy szersze na szczycie, a węższe u dołu, jakby 
przeczyły prawu grawitacji72.

Skałę wykorzystuje się także do imitowania obecności wody w ogrodach. Sztucznie 
ukształtowane koryta potoków, strumieni, stawów bądź jezior wypełniane są kamie-
niami, przegrabionym żwirem lub gruboziarnistym piaskiem, aby sprawiały wrażenie 
cieków bądź zbiorników wodnych. Kamieniami wykłada się też brzegi strumyków i sta-
wów, by nadać im naturalny wygląd, a większe skały umieszcza w wodzie pomiędzy 
roślinami73.

Oprócz skały najważniejszym elementem w ogrodzie chińskim jest woda. Spełnia 
ona funkcję dekoracyjną, ma też głębokie znaczenie symboliczne. Wprowadzano 
ją, by kontrastowała ze statyczną naturą kamieni i stwarzała równowagę między róż-
nymi elementami ogrodu, łącząc je w ten sposób w całość. Ponieważ woda umoż-
liwia egzystencję organizmom żywym, uznana została za źródło życia oraz za żeński 
element natury. Woda występuje w ogrodzie chińskim w postaci jezior, stawów, stru-
myków, rzek, kaskad i wodospadów. Elementy te wzorowane są na formach natural-
nych i często występują w połączeniu z wyspami, skałami oraz roślinami wodnymi74.

Zbiorniki wodne zajmują zwykle centralną część ogrodu i mają nieregularny kształt. 
Forma regularna nie jest stosowana, gdyż nie występuje ona w naturze75. W niektó-
rych zabytkowych ogrodach chińskich udział wody był tak duży, że stanowiła ona 
niemal wyłączny element ogrodu i można było po nich pływać łódką. W mniejszych 
ogrodach często stosowano kilka małych zbiorników wodnych, połączonych ze stru-
mykiem lub niewielką rzeczką76.

Elementy wodne w ogrodzie chińskim zawsze występują w kompozycji z budowla-
mi ogrodowymi: pawilony budowane są na wodzie, a zatoczki kończące staw sięga-
ją aż do ścian domu (Il. 1). Zbiorniki wodne projektowane są tak, żeby w ciekawy spo-
sób załamywały światło i działały jak ogromnych rozmiarów lustro. Za dnia odbijają 
się w nich otaczające budynki, drzewa, niebo, słońce i chmury, w nocy zaś – księżyc 
i gwiazdy. Powierzchnię stawów ozdabiają rośliny wodne, wśród których naczelne

69 A. Pawlak, Ogrody chińskie…
70 J. Nowak, Ogrody chińskie…
71 A.I. Wójcik, Ogrody chińskie…
72 J. Nowak, Ogrody chińskie…
73 J. Zieliński, Historia ogrodów…
74 J. Nowak, Ogrody chińskie…
75 A. Pawlak, Ogrody chińskie…
76 J. Nowak, Ogrody chińskie…



254

miejsce zajmuje lotos (Nelumbo nucifera), będący symbolem czystości, duchowego 
oświecenia i żywotności. Rośliny nie mogą jednak pokrywać całej powierzchni stawu, 
aby możliwe było odbijanie się w jego tafli elementów otoczenia77.

W ogrodach chińskich stosowana jest także woda płynąca. Swobodnie płynąca 
w strumieniach i rzekach jest symbolem wolności oraz wnosi do ogrodu ruch i dźwięk. 
Chińczycy zawsze wysoce cenili szum wody spadającej z wodospadów i kaskad78. 
Cieki wodne projektuje się w taki sposób, aby nie można było dostrzec ich początku 
ani końca. Miejsca te przykrywa się głazami, ukrywa pod budynkami bądź zasłania 
bujnie rosnącą roślinnością. Tak zaaranżowany strumień, wodospad lub rzeka wy-
obraża nieskończoność i zmienność natury, a także przypomina o przemijaniu79.

W ogrodach chińskich ważną rolę odgrywają też różnorodne elementy architek-
toniczne. Znaczący jest w nich udział pawilonów, altan, galerii, mostów, bram paj-lu 
– budowanych dla zaakcentowania ładnego widoku lub ważnego miejsca w ogro-
dzie. Drogi są kręte i wąskie, zaś ich zadaniem jest oprowadzenie gościa po najpięk-
niejszych zakątkach ogrodu. Całość założenia oddzielona jest od świata zewnętrzne-
go wysokimi murami okalającymi je ze wszystkich stron, by zapewnić użytkownikom 
ogrodu ciszę oraz spokojne miejsce do kontemplacji i odpoczynku. Do ogrodu pro-
wadzą bramy w postaci okrągłego lub ośmiokątnego otworu w murze (Il. 2). Wszystkie 
elementy harmonijnie ze sobą współistnieją i tworzą kompozycyjną całość, co za-
uważyć można w zachowanych do dziś historycznych ogrodach chińskich, których 
wspaniałymi przykładami są ogrody cesarskie oraz znajdujące się w mieście Suzhou 
prywatne ogrody artystów i uczonych80.

5. PODSUMOWANIE

Ogrody chińskie od początku swego istnienia urządzane były według odmiennych 
zasad niż ogrody europejskie. O ich kompozycji decydowały nie względy estetyczne, 
lecz reguły trzech systemów filozoficzno-religijnych: taoizmu, konfucjanizmu i buddy-
zmu, oraz symboliczne znaczenie poszczególnych elementów. Uważano, że człowiek 
tylko w kontakcie z przyrodą może odnaleźć spokój ducha i szczęście. Odpowiednio 
zaaranżowana przestrzeń ogrodu wywoływać miała u użytkowników ściśle określone 
emocje, zapewniać miejsce wytchnienia od codziennych problemów oraz warunki 
do odzyskania spokoju i równowagi emocjonalnej, a także kontemplacji natury w ci-
szy i samotności oraz medytacji.

Klasyczne ogrody chińskie podkreślają podziw i szacunek dla natury. Zawsze 
miały charakter ogrodów krajobrazowych i stanowiły pomniejszone odwzorowanie 
naturalnych widoków. Za ich najważniejsze komponenty uważane są skały i woda, 
często obecne także we współczesnych ogrodach europejskich w postaci ogrodów 
skalnych i wodnych. Ogromna rola, jaką przypisuje się tym elementom, wynika z ich 
ważnego symbolicznego znaczenia, a ich udział w kompozycjach ogrodowych jest 
zdecydowanie większy niż roślin.

77 A. Pawlak, Ogrody chińskie…
78 Ibidem.
79 L. Majdecki, Historia ogrodów…
80 A. Pawlak, Ogrody chińskie…
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Obecne w chińskiej sztuce ogrodowej traktowanie człowieka jako części natu-
ry oraz szacunek i respekt dla naturalnego krajobrazu, który starano się odwzorowy-
wać w ogrodach, odnaleźć można także we współczesnym podejściu do kreowa-
nia ogrodów jako przestrzeni przyjaznej człowiekowi, wpływającej korzystnie na jego 
zdrowie i stan ducha oraz w komponowaniu ogrodów inspirowanych naturalnym 
krajobrazem.
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1. INTRODUCTION

The modern landscape of Zabrze was formed as a result of many geographical, 
economic, social and political conditions. Among the most important factors 
decisive for the establishment of an industrial centre in the city, those worthy 
of mention include the presence of productive mineral deposits and human activity 
aimed at exploitation of natural resources. Also technological progress, apparent 
in the use of new materials and production methods, was highly significant. As a result 
of dynamic development during the Industrial Revolution Zabrze became Silesia’s 
second industrial centre after Chorzów1.

The consequence of historical conditioning and the cultural heritage of the industrial 
era is the wealth of architectural forms and urban arrangements preserved to this 
day. The aim of the following considerations is to show the old character and modern 
landscape value of the workers’ colonies located within the administrative borders 
of Zabrze. The summary includes general guidelines regarding the revitalization 
of such areas2.

2. STAGES IN THE DEVELOPMENT OF WORKERS’ HOUSING IN ZABRZE

The currently visible high architectural and spatial diversity of workers’ 
neighbourhoods in Zabrze is a reflection of changes in attitude towards establishing 
industrial colonies in Silesia. In the area of the Agglomeration one of the first industrial 
companies with owners who started building housing for workers was the Królowa 
Luiza mine located in the eastern part of Zabrze3. The beginnings of the workers’ 
neighbourhoods in this area go back to the end of the 18th century and are connected 
with mining activity and the construction of the first housing complexes located 
in the direct vicinity of the workplace. Mining families lived in single-storey brick houses 
with an adapted attic for single employees. A higher standard was characteristic for 
houses for clerks. Residential buildings were surrounded by utilitarian gardens4.

The next stage was implementing the “Bauhilfe” system, which meant providing 
the worker with financial help so that he could build his house himself5. Housing 
created this way was located in the area of the then Zaborze village where 
single-storey houses with gabled roofs emerged. Construction of houses was also 
started near the industrial concern belonging to the Donnersmarck family located 
in the centre of the city. The first buildings erected there were characterized by 

1 A. Nowak-Lenartowska, Osiedla przyzakładowe jako problem urbanistyczny regionu na przykładzie 
Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, PWN, Warszawa 1973, 38.

2 The article is based on research conducted in the writing of Ewa Waryś’ Master’s thesis titled  Koncepcja 
rewitalizacji zabytkowej kolonii robotniczej „Stara Rokitnica” w Zabrzu i terenów przyległych (MA supervisor: 
Prof. PhD Eng. Arch. A. Mitkowska, co-supervisor: PhD Eng. Arch. K. Hodor).

3 I. Nalepa-Orłowska, Typy robotniczego osadnictwa górniczo-hutniczego na Górnym Śląsku, [in:] Górny Śląsk, 
prace i materiały geograficzne, (ed.) A. Wrzosek, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1955, 359.

4 A. Frużyński, Powstanie i rozwój zabrzańskich osiedli patronackich od XVIII wieku do 1939 roku, [in:] Historyczne 
osiedla robotnicze, (ed.) G. Brożek, Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach, Katowice 
2005, 77.

5 A. Sulimowska-Ociepka, Osiedla patronackie Górnego Śląska. Studium miejsca oraz znaczenie kultury 
przemysłowej w przestrzeni zurbanizowanej, Doctoral thesis, supervisor: Prof. PhD Eng. Arch. N. Juzwa, Silesian 
University of Technology, Gliwice 2004, 40, [after:] D. Głazek, Wieś z widokami na miasto – Knurów, [in:] Miasto 
z widokiem na wieś, (ed.) B. Wierzbicka, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Warszawa 1998, 217.
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modest housing conditions and were built with no consideration for aesthetic 
aspects6. The process of change which occurred in patronage construction became 
most visible in this part of the city when approximately 50 years later the construction 
of a modern workers’ colony was initiated, which contrasted with the first objects 
designed for the workers at the steelworks.

Apart from the listed examples. a typical solution from the initial period 
of development of patronage construction was Famielienhaüser, houses for many 
families located along the road leading to the workplace7. The first attempts at 
creating new residential sites were commonly carried out without consideration 
for aesthetic value. For this reason, some of the buildings located in Zabrze can be 
qualified as “Mietskaserne” objects, which were barrack-type buildings. When building 
residentially, there was no consideration for residential and sanitary conditions, or 
attention paid to greenery or lighting8.

6 A. Frużyński, Powstanie…, 78.
7 J. Sokołowska-Mostowiak, „Idea miasta-ogrodu” na przykładach osiedli miast górnośląskich, Wydawnictwo 

Politechniki Śląskiej, Gliwice 2011, 28.
8 A. Nowak-Lenartowska, Osiedla przyzakładowe…, 46.

Ill. 1. Analysis of the spatial structure of selected workers’ colonies (edited by E. Waryś)
Il. 1. Analiza struktury przestrzennej wybranych osiedli robotniczych (oprac. E. Waryś)
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With time and due to many factors, including tendencies which emerged 
in Western Europe, in Silesia construction of houses for workers started which, apart 
from utilitarian functions, also considered aesthetic aspects in the appearance 
of architectural objects and the surrounding landscape. Activities undertaken in this 
respect were a realisation of the modern urban thought which formedin European 
town planning  at the turn of the 20th century based on planning guidelines rooted 
in tendencies going back to the 19th century. The characteristic feature of the new 
outlooks was an integrated attitude towards shaping space with regard to utilitarian 
and aesthetic aspects9. In the context of considerations regarding the value 
of historical workers’ colonies, it is this type of housing that seems especially important 
as an example of establishments fitting in with the existing stylistic directions.

One of the oldest neighbourhoods in the area of the city built with utilitarian 
aspects as well as landscape values was the Borsig colony located in the Biskupice 
district near an extensive industrial factory. In the northern part of the establishment 
there were buildings for clerks and higher ranking employees, standing out among 
other buildings with more diverse façade decorations. On the southern side there 
were buildings for workers designed for 8 and 12 families. The accommodation was 
built from red brick and maintained in the style of historism. Surrounding the whole 
complex there were service buildings and green areas10. The whole construction 
created a clear urban composition. Compared with the 19th-century landscape 
of Zabrze, which was characterized by randomly located buildings with no aesthetic 
value, the value of the complex acquires special importance11.

Currently one of the most valuable neighbourhoods in Zabrze in terms 
of architecture and landscape is the housing complex for workers at the former 
Huta Donnersmarck (currently Huta Zabrze), known as Zandka, or also as Kolonia 
Piaskowa (Sand Colony). It was one of the first establishments in the area of the Silesian 

9 W. Kononowicz, Wybrane zagadnienia urbanistyczne wielkich miast i osiedli mieszkaniowych w zachodniej 
Europie od połowy XIX wieku do drugiej wojny światowej, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, vol. LIII, fasc. 
1, 2008, 3.

10 A. Frużyński, Powstanie…, 81.
11 T. Wagner, Zabrze, nieznane oblicza śląskiej architektury, vol. 1, Towarzystwo Miłośników Zabrza, Śląskie 

Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach, Katowice–Zabrze 2003, 29-31.

Ill. 2. Borsig neighbourhoods – current state of preservation (photo by E. Waryś 2013)
Il. 2.  Osiedle Borsig – obecny stan zachowania (fot. E. Waryś 2013)
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Agglomeration built based on an architectural project, which was an example 
of a breakthrough approach towards establishing industrial districts12. The residential 
complex consisted of two-storey detached buildings designed for 12 families each. 
A characteristic feature of these buildings was the unified nature of the blocks with 
simultaneous diversification of details, including roof solutions and decorations 
of façades. The establishment fits in with the stylistic trends of the epoch from the turn 
of the 20th century as an example of buildings with elements of secession and 
solutions characteristic of the English “Arts&Crafts” tradition, including a “Landhaus” 
type suburban villa13. The high value of the neighbourhood was also influenced by 
attractive surroundings, including the buildings in the Plac Hutniczy and the steelworks 
park with a villa building designed for the director of the factory. The attractiveness 
of the architecture and the landscape value of the surrounding areas made Kolonia 
Piaskowa, at the time of its establishment, one of the most unique establishments 
in Silesia and the unusually high standard of residential buildings evoked both 
admiration and controversy14.

A different type of buildings was characteristic of workers’ colonies inspired by 
the rural landscape. One of the most unique solutions fitting in with the assumption 
of Ebenexer Howard’s garden city idea is the “Stara Rokitnica” workers’ colony. 
Within this project two types of buildings were created – for 4 and 8 families – whose 
architecture referred to Silesian cottages and English cottage type buildings. 
Construction of the neighbourhood was supervised by an architect who, based on 
the existing projection, prepared different versions of roofs and façades for buildings15. 
The result is the diverse aspect of buildings visible to this day. Elements for building 
steel construction houses located in the western part of the establishment were cast 
in the steelworks belonging to the Donnersmarck concern. Using modern methods 
of building residential objects modelled on English examples of steel constructions 

12  A. Nowak-Lenartowska, Osiedla przyzakładowe…, 49.
13 T. Wagner, Zabrze…, 33, [after:] H. Muthesius, Das englische Haus, Berlin 1904/1905; B. Szymański- 

-Störtkuhl, Landhaus 7 – typ podmiejskiego domu początku XX wieku na przykładzie Wrocławia, Wrocław 
1995.

14 T. Wagner, Zabrze…, 33, [after:] L. Dietz d’Arma, Miasto Zabrze, Zabrze 1966.
15 J. Sokołowska-Mostowiak, „Idea miasta-ogrodu”…, 103-115.

Ill. 3. Historical buildings and greenery in the Zandka neighbourhood (photo by E. Waryś 2013)
Il. 3. Zabytkowa zabudowa i zieleń osiedla Zandka (fot. E. Waryś 2013)
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was the result of looking for new solutions in architecture16. Currently, thanks to 
its attractive location in the vicinity of green areas, the nearest surroundings of 
the colony in Rokitnica are still eagerly populated17.

The abovementioned examples, together with smaller complexes of workers’ buildings 
located within the current administrative borders of Zabrze, are an incredibly valuable 
example of cultural heritage which, considered in reference to the industrial origin of 
the city, refers to the tradition of genius loci. The transparency of elements reflecting the 
tradition of the place often results from landscape features connected with the lives of 
the people and influencing their sense of identity18. The value of these establishments is not 
often obvious and difficult to notice, although intuitively one can observe the uniqueness 
of the places which are a crucial element in the culture of the region.

3. THE CONDITION OF HISTORICAL BUILDING COMPLEXES

The landscape of workers’ colonies underwent a gradual change from the first 
attempts at building flats for workers to the full bloom characterized by the emergence 
of planned composition complexes of high class architectural objects and arranged 
greenery19. The loss of value of these areas is the result of the disadvantageous 
activities which were undertaken on various landscape scales since the end of the 
First World War20. The state of preservation of particular neighbourhoods also results 
from their location in regard to the urban structure, including building zones, industrial 
areas and the traffic system21. As a consequence of these, it can be difficult today to 
observe the unquestionable value characterising patronage buildings.

Currently the value of the worker’s colonies is influenced by many factors, 
including the technical condition of the buildings and the state of the surrounding 
landscape. One of the main problems occurring in patronage neighbourhoods is the 
large number of temporary constructions and makeshift utility buildings. The location 
of modern utility buildings and temporary constructions is often random. Also, no 
attention has been paid to aesthetic issues and the cultural context of the place. 
However, with the example of Borsig neighbourhood in Zabrze it can be observed 
that the utility buildings established at the time the colony was created not only had 
utility functions, but also architectural value, and they were harmoniously composed 
within the whole complex.

An integral element of all historic workers’ colonies was green areas. Rich 
historic iconography proves the existence of many elements of landscaping and 
complicated plant compositions in the area of workers’ colonies and adjacent 
areas. Most of these establishments have been retained until the present, but in spite 

16 B. Małusecki, Wieś z widokami na miasto, czyli o Rokitnicy, [in:] Miasto z widokiem na wieś, (ed.) B. Wierzbicka, 
Biblioteka Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, Warszawa 1998, 232.

17 A. Sulimowska-Ociepka, Osiedla patronackie…, 64.
18 K. Hodor, Podmiejskie rezydencje dworsko-ogrodowe w kształtowaniu krajobrazu mikroregionu Rowu 

Krzeszowickiego, Monografia 397, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2011, 116.
19 I. Nalepa-Orłowska, Typy robotniczego…, 349.
20 K. Łakomy, Pracownicze ogrody górnośląskich osiedli przemysłowych z przełomu XIX i XX wieku w świetle 

wybranych publikacji z epoki, „Czasopismo Techniczne”, z. 8-A/2012, Kraków 2012, 189.
21 More information about the spatial context of patronage estates in the area of the Upper Silesian 

Agglomeration [in:]  A. Sulimowska-Ociepka, Osiedla patronackie..., 52-65.
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of the negative changes they have not lost their original character. The continuity 
of linear plantings, performing an important role in highlighting the urban systems 
and architectural interiors, has also been interrupted. The visible contemporary trend 
to build on the former open spaces that performed the function of public spaces 
for recreation and relaxation has had a negative impact on the conservation status 
of the green areas22. With the changing lifestyle of the inhabitants, the function and 
form of workers’ gardens in relation to the rustic character of garden-city colonies as 
places for cultivation was also changed. Greenery constitutes an integral element 
of the workers’ colonies landscape, and therefore its reproduction and protection is 
an important part of revitalization.

Despite the degradation in patronage neighbourhoods, which is present in the 
whole area of Upper Silesia, among the workers’ colonies in Zabrze some places can 
be distinguished as examples of well-preserved landscape with clear compositional 
features. This type of establishment is exemplified by the historical workers’ colony 
“Stara Rokitnica”, under legal protection in the form of an entry in the register 
of monuments. To this day there is a preserved street network which constitutes 
the framework of the urban system. Also most of the 4-family houses are in good 
condition, which is often under the influence of activities conducted by the owners 
themselves. A significant role is also played by the forms of greenery located nearby 
the neighbourhood. The natural value of adjacent areas significantly influences 
the attractiveness of the whole establishment and improves its landscape value.

4. ASSESSMENT OF THE LANDSCAPE VALUE OF WORKERS’ COLONIES

Despite the disadvantageous transformations which are taking place in the workers’ 
neighbourhoods in the cities of Upper Silesia, these places are still characterized by 
a high complexity of composition, and therefore their value should be considered 
on many levels23. The aim of the following deliberations is to assess the landscape 
value resulting from the relation between historical workers’ neighbourhoods and their 
vicinity24. For this reason, in addition to the listed value of historical building complexes 
it is important to consider the broader context of the place – the contemporary 
landscape of Zabrze. This is created by residential neighbourhoods as well as industrial 
and green areas. The factor which distinguishes the historical neighbourhoods from 
the modern urban structure is the explicit compositional layout. Also, the vegetation is 
highly significant in assessing the landscape value. The most common forms of arranged 
greenery in the space of workers’ colonies were plants growing along traffic routes, 
parks, squares, and workers’ gardens. The trees visible in the workers’ colonies complete 
the existing vegetation system. Dense areas with complementing plants create a 
landscape of unique natural value. The value estimated in the context of ideological 
connections between the historical urban systems and their surroundings result from 
the aforementioned tradition  of genius loci and a sense of identity. Workers’ colonies 
are strongly connected with the heritage of the region, and together with industrial 
monuments they co-create the history of the site.

22 K. Łakomy, Pracownicze ogrody…, 194.
23 A. Mitkowska, Rozważania o wartościowaniu ogrodów zabytkowych dla ich ochrony i konserwacji, [in:] 

Wartościowanie w ochronie i konserwacji zabytków, (ed.) B. Szmygin, Warszawa–Lublin 2012, 122.
24 Ibidem, 125.
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5. GUIDELINES FOR THE REVITALIZATION OF THE LANDSCAPE OF HISTORICAL WORKERS’ 
COLONIES

One proviso for revitalising the workers’ colonies in the Zabrze area is the 
preservation and conservation of all elements of the landscape which are the result 
of historical conditions and refer to initial project assumptions. The next step should 
be underlining the existing architectural and landscape values in addition to restoring 
the spatial order in the most neglected areas. The spaces between buildings, often 
neglected, divided by makeshift fences and built up, should be reutilised. New 
composition systems for these areas should refer to the main idea of the original project 
of the neighbourhood and fit in with the stylistic trends of the epoch. Introducing spatial 
order in large areas can also be realized through spreading the existing landscape 
value of workers’ colonies into degraded areas adjacent to the historical space. 
This type of actions will enable the rediscovery of the unperceived value of historical 
building complexes.
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1. WSTĘP

Współczesny krajobraz Zabrza ukształtował się w wyniku wielu uwarunkowań 
geograficznych, gospodarczych, społecznych i politycznych. Wśród najistotniejszych 
czynników decydujących o powstaniu na terenie miasta ośrodka przemysłowego 
należy wymienić obecność produktywnych złóż mineralnych oraz działalność czło-
wieka, ukierunkowaną na eksploatację i wykorzystanie bogactw naturalnych. Duże 
znaczenie miał także postęp technologiczny, przejawiający się w stosowaniu nowych 
materiałów i metod produkcji. Na skutek dynamicznego rozwoju w czasach rewolucji 
przemysłowej Zabrze stało się drugim po Chorzowie ośrodkiem przemysłu na Śląsku25.

Konsekwencją uwarunkowań historycznych oraz dziedzictwem kulturowym epoki 
industrialnej jest zachowane do dzisiaj duże bogactwo form architektonicznych i ukła-
dów urbanistycznych. Celem poniższych rozważań jest ukazanie dawnego charak-
teru oraz współczesnej wartości krajobrazowej osiedli robotniczych, zlokalizowanych 
w granicach administracyjnych miasta. Podsumowanie stanowią ogólne wytyczne 
dotyczące rewitalizacji tego typu obszarów26.

2. ETAPY ROZWOJU BUDOWNICTWA ROBOTNICZEGO NA TERENIE ZABRZA

Widoczne współcześnie duże zróżnicowanie zabrzańskich osiedli robotniczych pod 
względem architektonicznym i przestrzennym jest odzwierciedleniem przemian, jakim 
podlegało podejście do zakładania osad przemysłowych na obszarze Śląska. Na tere-
nie aglomeracji jednym z pierwszych zakładów przemysłowych, którego właściciele roz-
poczęli budowę mieszkań dla robotników, była kopalnia „Królowa Luiza”, zlokalizowana 
we wschodniej części Zabrza27. Początki zakładania osiedli robotniczych w tym rejonie 
sięgają końca XVIII wieku i związane są z działalnością kopalni oraz budowaniem pierw-
szych zespołów zabudowy, lokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca pracy. 
Rodziny górnicze zamieszkiwały parterowe murowane domy z użytkowym poddaszem 
przeznaczonym dla samotnych pracowników. Wyższym standardem charakteryzowały 
się domy urzędnicze. Budynki mieszkalne otoczone były użytkowymi ogrodami28.

Kolejnym etapem było zastosowanie systemu Bauhilfe, polegającego na udzie-
leniu robotnikowi pomocy materialnej oraz realizowaniu przez niego budowy domu 
we własnym zakresie29. Powstająca w ten sposób zabudowa była lokalizowana na 
terenie ówczesnej wsi Zaborze, gdzie powstawały jednopiętrowe domy nakryte 

25 A. Nowak-Lenartowska, Osiedla przyzakładowe jako problem urbanistyczny regionu na przykładzie 
Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, PWN, Warszawa 1973, 38.

26 Artykuł powstał na podstawie badań prowadzonych do celów przygotowania pracy magisterskiej Ewy 
Waryś, pt. Koncepcja rewitalizacji zabytkowej kolonii robotniczej „Stara Rokitnica” w Zabrzu i terenów 
przyległych, promotor: prof. dr hab. inż. arch. Anna Mitkowska, współpromotor: dr inż. arch. Katarzyna 
Hodor.

27 I. Nalepa-Orłowska, Typy robotniczego osadnictwa górniczo-hutniczego na Górnym Śląsku, [w:] Górny Śląsk, 
prace i materiały geograficzne, (red.) A. Wrzosek, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1955, 359.

28 A. Frużyński, Powstanie i rozwój zabrzańskich osiedli patronackich od XVIII wieku do 1939 roku, [w:] Historyczne 
osiedla robotnicze, (red.) G. Brożek, Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach, Katowice 
2005, 77.

29 A. Sulimowska-Ociepka, Osiedla patronackie Górnego Śląska. Studium miejsca oraz znaczenie kultury 
przemysłowej w przestrzeni zurbanizowanej, praca doktorska, promotor: prof. dr hab. inż. arch. Nina Juzwa, 
Politechnika Śląska, Gliwice 2004, 40, [za:] D. Głazek, Wieś z widokami na miasto – Knurów, [w:] Miasto 
z widokiem na wieś, (red.) B. Wierzbicka, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Warszawa 1998, 217.



266

dwuspadowymi dachami. Budowę mieszkań rozpoczęto także w pobliżu koncernu 
przemysłowego należącego do rodziny Donnersmarcków, zlokalizowanego w cen-
trum miasta. Pierwsze powstające tam budynki charakteryzowały się skromnymi wa-
runkami mieszkaniowymi i były budowane bez uwzględnienia kwestii estetycznych30. 
Proces przemian, jaki zachodził w budownictwie patronackim, najwyraźniej uwidocz-
nił się właśnie w tej części miasta, w momencie gdy około 50 lat później przystąpiono 
do budowy nowoczesnej kolonii robotniczej, kontrastującej z pierwszymi obiektami 
przeznaczonymi dla pracowników huty.

Poza wymienionymi przykładami typowym rozwiązaniem z początkowego okresu 
rozwoju budownictwa patronackiego były Famielienhaüser, budynki wielorodzinne, 
tzw. familoki, lokalizowane wzdłuż drogi prowadzącej do zakładu pracy31. Pierwsze 
próby tworzenia nowych miejsc zamieszkania odbywały się często bez uwzględnie-
nia wartości estetycznej. Z tego względu część budynków zlokalizowanych na terenie 
Zabrza można zakwalifikować jako obiekty typu Mietskaserne, a więc tzw. budownic-
two koszarowe. Przy budowie obiektów mieszkaniowych nie uwzględniano warunków 
mieszkaniowo-sanitarnych ani nie przywiązywano wagi do kwestii zieleni i oświetlenia32.

Z biegiem czasu i na skutek wielu czynników, w tym tendencji, jakie pojawiały się na 
zachodzie Europy, na terenie Śląska rozpoczęto budowę mieszkań dla robotników, które 
poza funkcjami użytkowymi uwzględniały także aspekty estetyczne w wyglądzie obiek-
tów architektonicznych i otaczającego krajobrazu. Podejmowane w tym kierunku dzia-
łania były realizacją nowoczesnej myśli urbanistycznej, która w urbanistyce europejskiej 
kształtowała się na przełomie XIX i XX wieku w oparciu o założenia planowania miast, 
zakorzenione w tendencjach sięgających XIX wieku. Charakterystyczną cechą nowych 
poglądów było zintegrowanie podejścia do kształtowania przestrzeni z uwzględnieniem 
aspektów użytkowych i estetycznych33. W kontekście rozważań nad wartością zabyt-
kowych kolonii robotniczych to właśnie tego typu zabudowa wydaje się szczególnie 
istotna jako przykład założeń wpisujących się w ówczesne kierunki stylowe.

Jednym z najstarszych osiedli na terenie miasta, budowanych z uwzględnieniem 
aspektów użytkowych i walorów krajobrazowych, była kolonia Borsig, zlokalizowana 
w dzielnicy Biskupice w pobliżu rozległego kombinatu przemysłowego. W północnej 
części założenia znajdowała się zabudowa przeznaczona dla urzędników i pracow-
ników wyższej rangi, wyróżniająca się wśród innych budynków bardziej urozmaico-
nym zdobieniem elewacji. Po stronie południowej zlokalizowano budynki dla robot-
ników, przeznaczone dla 8 i 12 rodzin. Obiekty były budowane z czerwonej cegły 
i utrzymane w stylu historyzmu. W otoczeniu całego założenia znajdowały się budyn-
ki usługowe oraz tereny zielone34. Całość tworzyła wyraźną kompozycję urbanistycz-
ną. Na tle XIX-wiecznego krajobrazu Zabrza, który charakteryzował się przypadkowo 
lokalizowaną zabudową, pozbawioną walorów estetycznych, wartość zespołu na-
biera szczególnego znaczenia35.
30 A. Frużyński, Powstanie…, 78.
31 J. Sokołowska-Mostowiak, „Idea miasta-ogrodu” na przykładach osiedli miast górnośląskich, Wydawnictwo 

Politechniki Śląskiej, Gliwice 2011, 28.
32 A. Nowak-Lenartowska, Osiedla przyzakładowe…, 46.
33 W. Kononowicz, Wybrane zagadnienia urbanistyczne wielkich miast i osiedli mieszkaniowych w zachodniej 

Europie od połowy XIX wieku do drugiej wojny światowej, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, t. LIII, z. 1, 
2008, 3.

34 A. Frużyński, Powstanie…, 81.
35 T. Wagner, Zabrze, nieznane oblicza śląskiej architektury, t. 1, Towarzystwo Miłośników Zabrza, Śląskie 

Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach, Katowice–Zabrze 2003, 29-31.
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Obecnie jednym z najcenniejszych pod względem architektonicznym i krajobra-
zowym osiedli na terenie Zabrza jest zespół zabudowy dla pracowników dawnej Huty 
Donnersmarcka (obecnie Huta Zabrze), tzw. Zandka, występujący także pod na-
zwą Kolonia Piaskowa. Było to jedno z pierwszych założeń na terenie Aglomeracji 
Górnośląskiej, budowane w oparciu o projekt architektoniczny, co stanowiło przykład 
przełomowego podejścia do zakładania osad przemysłowych36. Zabudowa mieszkanio-
wa składała się z wolno stojących budynków o wysokości dwóch kondygnacji, z których 
każdy przeznaczony był dla 12 rodzin. Charakterystyczną cechą obiektów architekto-
nicznych było ujednolicenie brył przy jednoczesnym zróżnicowaniu detalu, w tym rozwią-
zań dachu i zdobienia elewacji. Założenie wpisuje się w nurty stylowe epoki z przełomu 
XIX i XX wieku jako przykład zabudowy z elementami secesji i rozwiązań charakterystycz-
nych dla angielskiej tradycji Arts&Crafts, w tym podmiejskiej willi w typie Landhaus37. Na 
wysoką wartość osiedla miało wpływ także atrakcyjne otocznie, w tym zabudowa Placu 
Hutniczego, oraz park hutniczy z budynkiem willowym, przeznaczonym dla dyrektora za-
kładu przemysłowego. Atrakcyjność obiektów architektonicznych oraz walory krajobra-
zowe terenów przyległych sprawiły, że w momencie założenia Kolonia Piaskowa była 
jednym z najbardziej niezwykłych założeń na terenie Śląska, a niezwykle wysoki standard 
zabudowy mieszkaniowej wzbudzał zarówno zachwyt, jak i kontrowersje38.

Odmiennym typem zabudowy charakteryzowały się kolonie robotnicze inspirowa-
ne krajobrazem wiejskim. Jednym z najbardziej unikatowych rozwiązań, wpisujących 
się w założenia idei miasta-ogrodu Ebenezera Howarda, jest kolonia robotnicza „Stara 
Rokitnica”. W ramach projektu powstały dwa typu budynków: 4-rodzinne i 8-rodzinne, 
które swoją architekturą nawiązywały do wiejskich domów śląskich i angielskich obiek-
tów w stylu cottage. Budowa osiedla przebiegała pod kierunkiem architekta, który 
w oparciu o istniejący rzut opracowywał różne wersje rozwiązań dachów i elewacji bu-
dynków39. Skutkiem tego jest widoczne do dzisiaj zróżnicowanie zabudowy. W hucie na-
leżącej do koncernu Donnersmarcków odlano elementy do budowy domów o konstruk-
cji stalowej, zlokalizowanych w zachodniej części założenia. Stosowanie nowoczesnych 
metod budowy obiektów mieszkaniowych, wzorowanych na angielskich przykładach 
budownictwa stalowego, było skutkiem poszukiwania nowych rozwiązań w architektu-
rze40. Obecnie, dzięki atrakcyjnej lokalizacji w sąsiedztwie terenów zielonych, najbliższe 
otoczenie kolonii w Rokitnicy nadal stanowi chętnie zasiedlane miejsce zamieszkania41.

Powyższe przykłady wraz z mniejszymi zespołami zabudowy robotniczej, zlokali-
zowanej w obrębie obecnych granic administracyjnych Zabrza, stanowią niezwykle 
cenny przykład dziedzictwa kulturowego, które rozpatrywane w odniesieniu do prze-
mysłowego rodowodu miasta nawiązuje do tradycji genius loci. Czytelność elemen-
tów świadczących o tradycji miejsca często wynika z cech krajobrazu, związanych 
z życiem człowieka i wpływających na poczucie tożsamości42. Wartość tych założeń 

36 A. Nowak-Lenartowska, Osiedla przyzakładowe…, 49.
37 T. Wagner, Zabrze…, 33, [za:] H. Muthesius, Das englische Haus, Berlin 1904/1905; B. Szymański-Störtkuhl, 

Landhaus 7 – typ podmiejskiego domu początku XX wieku na przykładzie Wrocławia, Wrocław 1995.
38 T. Wagner, Zabrze…, 33, [za:] L. Dietz d’Arma, Miasto Zabrze, maszynopis, Zabrze 1966.
39 J. Sokołowska-Mostowiak, „Idea miasta-ogrodu”…, 103-115.
40 B. Małusecki, Wieś z widokami na miasto, czyli o Rokitnicy, [w:] Miasto z widokiem na wieś, (red.) B. Wierzbicka, 

Biblioteka Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, Warszawa 1998, 232.
41 A. Sulimowska-Ociepka, Osiedla patronackie…, 64.
42 K. Hodor, Podmiejskie rezydencje dworsko-ogrodowe w kształtowaniu krajobrazu mikroregionu Rowu 

Krzeszowickiego, Monografia 397, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2011, 116.
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często jest nieoczywista i trudna do zauważenia, mimo to intuicyjnie można dostrzec 
wyjątkowość miejsc stanowiących ważny element kultury regionu.

3. STAN ZACHOWANIA ZABYTKOWYCH ZESPOŁÓW ZABUDOWY

Krajobraz osiedli robotniczych ulegał stopniowej przemianie, trwającej od pierw-
szych prób stawiania mieszkań dla robotników do czasu największego rozkwitu, 
charakteryzującego się powstawaniem zaplanowanych układów kompozycyjnych 
o wysokiej klasie obiektów architektonicznych i terenów zieleni urządzonej43. Utrata 
wartości tych obszarów jest wynikiem niekorzystnych działań, jakie były podejmowa-
ne w różnych skalach krajobrazowych już od czasu zakończenia I wojny światowej44. 
Stan zachowania poszczególnych osiedli wynika ponadto z ich położenia względem 
struktury zurbanizowanej, w tym stref zabudowy, terenów przemysłu i układu komuni-
kacyjnego45. W konsekwencji wymienionych zjawisk trudno dzisiaj dostrzec niewątpli-
we wartości, jakimi charakteryzowało się budownictwo patronackie.

Obecnie na wartość kolonii robotniczych wpływa wiele czynników, w tym stan 
techniczny budynków i kondycja otaczającego je krajobrazu. Jednym z głównych 
problemów, pojawiających się na osiedlach patronackich, jest duża ilość zabudowy 
tymczasowej oraz prowizorycznych budynków gospodarczych. Lokalizacja współcze-
snych budynków gospodarczych i zabudowy tymczasowej często jest przypadkowa. 
Nie przywiązuje się także wagi do kwestii estetycznej i kontekstu kulturowego miejsca. 
Tymczasem na przykładzie osiedla Borsig w Zabrzu można zauważyć, że budynki go-
spodarcze, powstające w momencie budowy kolonii, pełniły nie tylko funkcję użyt-
kowe, ale posiadały też walory architektoniczne i były harmonijnie wkomponowane 
w układ całego założenia.

Integralnym elementem wszystkich zabytkowych osiedli robotniczych były tere-
ny zielone. Bogata ikonografia historyczna świadczy o istnieniu na obszarze kolonii 
robotniczych oraz terenów przyległych wielu elementów małej architektury oraz zło-
żonych kompozycji roślinnych. Większość z tych założeń zachowała się do czasów 
dzisiejszych, jednak na skutek niekorzystnych przemian utraciły one swój pierwotny 
charakter. Przerwana została również ciągłość wielu nasadzeń alejowych, pełnią-
cych kluczową rolę w podkreślaniu układów urbanistycznych oraz percepcji wnętrz 
architektonicznych. Negatywny wpływ na stan zachowania terenów zieleni ma wi-
doczna współcześnie tendencja do zabudowy wolnych przestrzeni, pełniących daw-
niej funkcję ogólnodostępnych miejsc rekreacji i wypoczynku46. Wraz ze zmianą stylu 
życia mieszkańców zmieniła się także funkcja i forma ogrodów przydomowych, któ-
re w nawiązaniu do rustykalnego charakteru osiedli typu miasto-ogród zakładane 
były jako miejsca uprawy roślin. Zieleń stanowiła integralny element krajobrazu kolo-
nii robotniczych, dlatego jej odtwarzanie i ochrona jest ważną częścią rewitalizacji.

Pomimo procesu degradacji osiedli patronackich, jaki następuje na całym ob-
szarze Górnego Śląska, spośród zabrzańskich kolonii robotniczych można wyróżnić 

43 I. Nalepa-Orłowska, Typy robotniczego…, 349.
44 K. Łakomy, Pracownicze ogrody górnośląskich osiedli przemysłowych z przełomu XIX i XX wieku w świetle 

wybranych publikacji z epoki, „Czasopismo Techniczne”, z. 8-A/2012, Kraków 2012, 189.
45 Szerzej o kontekście przestrzennym osiedli patronackich na obszarze Aglomeracji Górnośląskiej [w:] 

A. Sulimowska-Ociepka, Osiedla patronackie…, 52-65.
46 K. Łakomy, Pracownicze ogrody…, 194.
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miejsca będące przykładem dobrze zachowanego krajobrazu o czytelnych ce-
chach kompozycji. Tego typu założeniem jest zabytkowa kolonia robotnicza „Stara 
Rokitnica”, objęta ochroną prawną w formie wpisu do rejestru zabytków. Do dnia 
dzisiejszego zachowała się sieć uliczna, stanowiąca szkielet układu urbanistycznego. 
W dobrym stanie utrzymana jest także większość domów 4-rodzinnych, na co często 
wpływają działania podejmowane z inicjatywy samych właścicieli. Znaczącą rolę 
odgrywają także formy zieleni, zlokalizowane na najbliżej położonych terenach ota-
czających osiedle. Wartości przyrodnicze terenów sąsiednich znacząco wpływają 
na atrakcyjność całego założenia i podnoszą jego wartość krajobrazową.

4. OCENA WARTOŚCI KRAJOBRAZOWEJ KOLONII ROBOTNICZYCH

Pomimo niekorzystnych przemian, do jakich dochodzi w przestrzeniach osiedli ro-
botniczych miast Górnego Śląska, miejsca te nadal charakteryzują się dużą złożo-
nością kompozycji, dlatego ich wartość powinna być rozpatrywana w ujęciu wie-
loaspektowym47. Celem poniższych rozważań jest określenie wartości krajobrazowej, 
wynikającej z relacji między zabytkowymi osiedlami robotniczymi a najbliższym oto-
czeniem48. Z tego względu, poza wymienionymi walorami zabytkowych zespołów 
zabudowy, należy także uwzględnić szerszy kontekst miejsca, jakim jest współcze-
sny krajobraz Zabrza. Współtworzą go zarówno osiedla mieszkaniowe, jak również 
tereny przemysłu i obszary zielone. Czynnikiem wyróżniającym zabytkowe osiedla 
na tle współczesnej struktury urbanistycznej jest wyraźny układ kompozycyjny. Duże 
znaczenie w ocenie wartości krajobrazowej ma także szata roślinna. Najczęściej wy-
stępującymi formami zieleni, urządzonej w przestrzeniach kolonii robotniczych, były 
nasadzenia wzdłuż ciągów komunikacyjnych, parki, place, skwery oraz tzw. ogrody 
pracownicze. Obecnie zadrzewienia widoczne w przestrzeniach kolonii robotniczych 
uzupełniają istniejący system zieleni w mieście. Zwarte tereny z dopełniającymi je 
roślinami tworzą niezwykle cenny pod względem przyrodniczym krajobraz. Wartość 
oceniana w kontekście związków ideowych między zabytkowymi układami urbani-
stycznymi a otoczeniem wynika ze wspomnianej tradycji genius loci oraz poczucia 
tożsamości. Kolonie robotnicze są mocno związane z dziedzictwem regionu i wraz 
z zabytkami przemysłu współtworzą historię miejsca.

5. WYTYCZNE DOTYCZĄCE REWITALIZACJI KRAJOBRAZU HISTORYCZNYCH OSIEDLI 
ROBOTNICZYCH

Warunkiem rewitalizacji kolonii robotniczych na terenie miasta Zabrze jest zacho-
wanie i ochrona wszystkich elementów krajobrazu, które są wynikiem uwarunkowań 
historycznych i nawiązują do pierwotnych założeń projektowych. Kolejnym krokiem 
powinno być podkreślenie istniejących walorów architektonicznych i krajobrazo-
wych oraz przywrócenie ładu przestrzennego na najbardziej zaniedbanych obsza-
rach. Ponownego zagospodarowania wymagają przestrzenie zlokalizowane między 
budynkami, obecnie często zaniedbane, dzielone prowizorycznymi ogrodzeniami i 

47 A. Mitkowska, Rozważania o wartościowaniu ogrodów zabytkowych dla ich ochrony i konserwacji, [w:] 
Wartościowanie w ochronie i konserwacji zabytków, (red.) B. Szmygin, Warszawa–Lublin 2012, 122.

48 Ibidem, 125.
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zabudowywane. Nowe układy kompozycyjne tych obszarów powinny nawiązywać 
do głównej idei pierwotnego projektu osiedla oraz wpisywać się w nurty stylowe 
epoki. Wprowadzenie ładu przestrzennego na większych obszarach może też zostać 
zrealizowane przez rozprzestrzenienie istniejących walorów krajobrazowych osiedli 
robotniczych na tereny zdegradowane, które sąsiadują z zabytkowym krajobrazem. 
Tego typu działania pozwolą na ponowne odkrycie niedostrzeganej wartości histo-
rycznych zespołów zabudowy.
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1. INTRODUCTION

Landscape architecture is a notion whose definition includes, among other things, 
dealing with garden facilities: sacred garden layouts indisputably belong to this 
group. By this term we understand a very specific kind of garden facility in which 
the theme of the sacred in a given landscape is given special emphasis.

There are a number of places all over Europe (including Poland) that display 
the features of planned landscape and create a sense of the sacred. An example 
in this respect might be calvaries, i.e. pilgrimage destinations, offering either extensive 
or exclusive pilgrimage programmes, modelled on the biblical Jerusalem and devoted 
to the cult of Jesus Christ or to certain religious themes (e.g. the cult of the Virgin Mary, 
the cult of the saints, various events described in the Bible)1.

The calvary under investigation can be found in Upper Silesia, in the city of Piekary 
Śląskie (a municipal district in the Silesian Province). It is located in the central part 
of the city and sits on a hill called Cerekwica near the Basilica of the Blessed Virgin 
Mary2. The decision as to the location of the Basilica was by no means random: it was 
chosen because of the presence of the blessed image of Our Lady of Piekary. Since 
the 17th century, a number of pilgrims have come to Piekary Śląskie every year to see 
the blessed image and pray for divine grace to the Virgin Mary. This was presumably 
the reason why the Reverend Jan Nepomucen Alojzy Fiecek, parish priest between 
1826 and 1862, decided to erect a calvary on the pilgrimage site. The calvary was 
meant to complement the religious programme of the sacred place, as well as to 
create a faithful spiritual experience of the Passion of Christ and become a new 
“tool” in teaching the dogmas of the Catholic faith. The construction work lasted for 
27 years; the consecration ceremony took place on 21st June 1896. Nowadays, the 
Basilica and the calvary in Piekary Śląskie (plus several subsidiary facilities) function 
collectively as a well-renowned place in Upper Silesia called the Sanctuary of the 
Mother of Justice and Social Love3. Moreover, the presence of the calvary helps 
the local community become aware of the contribution of its natural and cultural 
elements to shaping the character of the local area.

2. THE AIM OF THE RESEARCH

Calvaries, as well as their origins, can be regarded as a very specific cultural 
phenomenon of high complexity. Various aspects of this phenomenon might be 
observed: religious aspects (religious worship), theological aspects (respect for 
the dogmas of the Catholic faith), economic aspects (revenues from pilgrimages), 
sociological aspects (pilgrimages as a social movement), and artistic aspects 
(the architecture of certain objects, chapel interiors, gardening art). Calvaries offer 
unique scenery; they are places where one can find peace and quiet, contemplate 
and meet God; finally, they can even render local artistic and architectural traditions. 

1 A. Mitkowska, a lecture from Krajobrazowe fundacje kalwaryjskie, (optional course), Kraków University 
of Technology, Kraków 2012.

2 J. Górecki, Z wdzięcznością i błaganiem u Matki Bożej Piekarskiej. Studium historyczno-pastoralne pielgrzy- 
mowania do Piekar Śląskich, Katowice 2008, 155.

3 J. Pawlik, Piekary Śląskie Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej. Przewodnik, ZET, Wrocław 
2000, 31; E.A. Potempa, 100 lat kalwarii w Piekarach Śląskich, Usługi Poligraficzno-Wydawnicze Piotr Tyrtania, 
Piekary Śląskie 1996, 11.
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As far as garden composition is concerned, calvaries can be classified as garden 
shrines (a special type of landscape park, i.e. sacred pilgrimage parks). Although they 
were established during particular historical periods, such parks have always had their 
own individual character which – as a matter of fact – does not fit into any acclaimed 
stylistic pattern4. Each calvary is different and has unique features that urge individual 
investigation and an attempt to evaluate them; the calvary discussed in this paper is 
no exception in this respect.

Therefore, the major goal of the research into the calvary complex in Piekary 
Śląskie was to obtain data necessary to devise a design concept that would set 
out to restore it. The major idea of the concept was to accentuate the influence 
of the natural and cultural qualities of the complex in the broad sense.

3. THE EXISTING STATE OF RESEARCH

The existing state of research into the calvary of Piekary Śląskie presents itself as 
discussed below. There are about forty “great calvaries” across Poland; these are 
holy places with fairly extensive religious and pilgrimage programmes, each of them 
characterized by the fact that the main church and the chapels that surround it are 
extremely highly detailed. There are also a number of “little calvaries” which occupy 
smaller areas and whose pilgrimage programmes are typically limited to fourteen 
Stations of the Cross (it is impossible to state the exact number of such places as they 
are a very widespread phenomenon in Poland)5. Data related to the holy places 
mentioned above can be found in various publications6.

As regards the calvary complex in Piekary Śląskie, there is a paucity of material 
that would describe it in a professional manner. Rudimentary information concerning 
the church and some of the chapels that belong to the complex can be found at 
the Provincial Heritage Monuments Protection Office in Katowice. Unfortunately, 
this information is most frequently restricted to the description of repairs made to 
the calvary facilities in the past7. There are also several scientific publications for 
the general public that present a somewhat brief profile of the complex8. Slightly 
more informative is a brochure issued for the centenary the calvary9. Nevertheless, 
there are scarcely any serious pieces of writing that provide detailed analyses 
of the natural and compositional features of the site. For this reason, it has proved 
necessary to undertake private research in order to develop a relevant design. 
This individual research consisted of recognising the existing landscape composition 
based on the available sources of historical data and a personal site inspection, as 
well as conducting varied analyses of the natural and cultural qualities of the site. 
The outcome of those procedures was a collection of data that made it possible to 
develop a restoration project.

4 A. Mitkowska, Polskie kalwarie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2003, 7.
5 Ibidem.
6 Extensive and detailed analyses of calvary-oriented issues are given special emphasis in: A. Mitkowska, 

Polskie…
7 E. Kozłowska, D. Szumilas, Inwentaryzacja budynku kościoła. Inwentaryzacja budowlana, Piekary Śląskie 

1994, signature: 5919, 3 (courtesy of the Provincial Heritage Monuments Protection Office in Katowice).
8 These are mainly tourist guidebooks and informational brochures, e.g. J. Pawlik, Piekary…, 31; Piekary Śląskie. 

Plan Sanktuarium wydany z okazji 700-lecia parafii (informational brochure), ZET, Wrocław 2002.
9 E.A. Potempa, 100 lat…, 11.
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4. RESEARCH DESCRIPTION

In order to present a reliable restoration concept of the calvary complex in Piekary 
Śląskie, it was crucial to carry out a set of pre-design analyses of the natural and 
cultural values of the site. These analyses made it possible to obtain information as 
to the architecture of the calvary, the stylistic features of the garden composition, 
the existing view corridors and the architectural and landscape interiors. Another 
important task was to recognise the pilgrimage programme of the calvary, i.e. the 
thematic selection and arrangement of the stations on the pilgrim pathways10. Based 
on the data gathered, vital design decisions were made and the landscape and 
architectural qualities of the calvary complex were classified.

The calvary of Piekary Śląskie should be ranked among the previously mentioned 
“great calvaries”. The chapels that constitute the religious complex are, first of all, 
closely related to the themes of the Arrest, Trials, Passion and Death of Jesus Christ; 
they are accompanied by subsidiary stations devoted to various saints (e.g. St 
Helena’s Chapel) and a set of Rosary Chapels. A typical pilgrimage route begins at 
Rajski Plac (the Paradise Square) where pilgrims are greeted and where they receive 
a farewell at the end of their visit.

After having investigated the calvary of Piekary Śląskie as a historical garden 
layout, it occurs that it is hardy possible to unambiguously associate this place with 
any specific stylistic period. In terms of their composition and floral elements, all 
calvaries tend to be rather outside the “mainstream” of the fine art of gardening; they 
are based on their own religiously motivated design assumptions. This is why there are 
garden layouts that could possibly be labelled as “prayer parks”11.

The calvary of Piekary Śląskie has its own individual programme as well: the garden 
layout created in the second half of the 19th century fits rather loosely with the stylistic 
trends of the period. At that time, the most dominant tendency in garden design 
was to make the best use of natural elements (water, the lie of the land) and at 
the same time to eliminate building and sculptural elements12. From this point of view, 
it is possible to say that the complex in Piekary Śląskie displays some general features 
of the stylistic principles of the period; however, the details of its arrangement, along 
with various pieces of its equipment, turn out to be fairly unique. In a number of cases, 
Polish calvaries, including the one in Piekary Śląskie, cherish St. Francis’s love of nature; 
this appears to be the major source of inspiration for the random deployment 
of places and items that symbolise the biblical Jerusalem. The stylistic features 
mentioned above, together with highly picturesque locations, were intended to 
facilitate establishing closer relations with God. The person who took responsibility for 
the arrangement of the chapels and pathways in Piekary Śląskie was Father Edward 
Schneider, a Franciscan who had spent several years in the Holy Land.

The specific arrangement of the calvary, based on the lie of the land, led 
to the emergence of a design concept whose key elements take into account 
the existing layout of the site (both geometrical and random in nature). The peak 
of the Cerekwica and the church that sits on it should be regarded as the central 
point of the whole composition (Ill. 1).

10 A. Mitkowska, Kalwaria w Werkach pod Wilnem na tle kalwarii polskich i europejskich, Lettra – Graphic, 
Kraków 2008, 70.

11 A. Mitkowska, Kalwaria w Werkach…, 90.
12 L. Majdecki, Historia ogrodów, vol. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, 302.
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It is also the centre of a set of imaginary circles which, after having been 
divided into segments and mapped on the ground, mark out the calvary pathways 
(in accordance with the religious programme of the site). These pathways are 
integrated into depressions in the slopes of the hill. The following geometrical 
elements are highlighted: the main avenue leading to the church, the view corridors 
related to the body of the church and the plants which grow along the Rosary 
Chapel pathways. The random layout, on the other hand, is accentuated by means 
of wildflower meadows located between particular groups of trees13.

5. DESIGN PROCEDURE RESULTS

The design concept was meant to restore the arrangement of the site blurred 
by the flow of time (based on the recognised cultural and stylistic phases), make 
the substantial parts of the composition more visible, complete or replace the existing 
flora, and introduce new architectural elements (Ill. 2).

First of all, communication over the complex has been corrected by means 
of re-shaping the geometric design of pathways and avenues, and changing 
the width of certain routes. The avenue which leads to the church has been re- 
-designed (new flower beds and symbolic gateways have been introduced) and 
alternations to some of the squares have been made (i.e. in front of the main entrance 
and at the Sixth Station of the Cross).

13 B. Łebzuch, Śląska Jerozolima – rewaloryzacja Kalwarii w Piekarach Śląskich, MA Thesis, Kraków University 
of Technology, Faculty of Architecture, Kraków 2013, 54.

Ill. 1. The church in the Calvary (photo by B. Łebzuch)
Il. 1. Kościół kalwaryjski (fot. B. Łebzuch)
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Another idea of the restoration of the complex was to the deal with its greenery. 
All plants that were in a poor phytosanitary condition or obscured the historical 
arrangement of the site, as well as the self-sown or incorrectly planted ones, needed 
to be removed. As already mentioned, plants along particular avenues have been 
re-introduced (e.g. near the Rosary Chapels – in order to frame the Rosary Way, to 
accentuate the squares in front of the chapels and to provide the chapel areas with 
shade). Architectural and landscape interiors have been made more noticeable. 
The area surrounding the Mount of Olives, as well as the neighbourhood of meadows 
and chapels, has been restored to the proper order. The calvary proper has been 
separated from the sanitary area by means of greenery. New groups of bushes have 
been introduced, the largest number being planted in the west part of the calvary 
(near the main entrance). A new lighting system to ensure pilgrims’ convenience 
after sunset has been devised; it lights the church, chapels and solitary trees14. 
All the activities mentioned above were carried out as a response to the needs 
determined in the pre-design study with the intention of respecting the existing values 
of the site.

6. SUMMARY

In order to develop a reliable design concept for the restoration of the calvary 
of Piekary Śląskie, a series of different research procedures was required. Thanks 
to careful observation, it can be said the area of the calvary is characterized by 

14 B. Łebzuch, Śląska Jerozolima…, 73.

Ill. 2. The design concept (edited by B. Łebzuch)
Il. 2. Koncepcja projektowa (oprac. B. Łebzuch)
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highly-rated historical and cultural values (understood both locally and globally). 
Together with the Basilica, it can be regarded as one of the more scenic and 
harmonious elements of the city. The area that constitutes the calvary complex 
is at the same time the largest planned green facility in Piekary Śląskie; hence it is 
arguably the most popular place to go for a stroll among its citizens. Also important is 
the fact that some of the animals living in the area find shelter in the calvary complex, 
and others come here during migration. One more aspect that merits mentioning 
is the architectural diversity of the site, which might be considered an educational 
value. Last but not least, the non-material dimension of the complex should not 
be forgotten. The calvary foundation in Piekary Śląskie is a place where everyone 
can pray – individually or collectively – and ponder over the mystery of their own 
salvation15.
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1. WSTĘP

Architektura krajobrazu jest pojęciem mieszczącym w swojej definicji między inny-
mi obiekty ogrodowe, do których bez wątpienia należą założenia sakralne. Stanowią 
one specyficzną grupę, w której w sposób szczególny podkreśleniu ulega zaistniałe 
w danym terenie sacrum krajobrazowe.

Na obszarze wielu państw europejskich (w tym również Polski) znajduje się duża 
liczba obiektów posiadających cechy krajobrazu komponowanego, zaznaczająca 
wspomniane wcześniej sacrum. Należą do nich między innymi kalwarie, czyli posiada-
jące rozbudowany lub niepełny program kompleksy przestrzenne (pielgrzymkowe), 
które w wyjątkowy sposób nawiązują do jerozolimskich pamiątek Chrystusa albo in-
nych wątków religijnych (np. kult maryjny czy świętych katolickich)16.

15 Ibidem, 70.
16 A. Mitkowska, wykład w ramach fakultetu Krajobrazowe fundacje kalwaryjskie, Kraków 2012.
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Interesującą kalwarię odnajdziemy na Górnym Śląsku w Piekarach Śląskich (wo-
jewództwo śląskie, powiat grodzki). Wybudowano ją w centralnej dzielnicy miasta, 
na wzgórzu zwanym Cerekwicą, położonym w bezpośrednim sąsiedztwie bazyliki 
Najświętszej Maryi Panny17. Miejsce powstania prezentowanego obiektu nie zostało 
wybrane przypadkowo. W piekarskiej bazylice znajduje się słynący łaskami Obraz NMP 
(Matki Bożej Piekarskiej). Do niego to, począwszy od XVII wieku, co roku przybywają 
liczne pielgrzymki, których głównym celem była i jest żarliwa modlitwa o potrzebne 
łaski za wstawiennictwem Maryi. Zapewne to z tego powodu ówczesny proboszcz 
piekarskiej parafii ks. Jan Alojzy Nepomucen Fiecek podjął decyzję o budowie kal-
warii. Obiekt ten miał pogłębić wiarę ludzi, umożliwić im przeżywanie męki Chrystusa, 
tajemnicy zbawienia. Kalwaria miała niejako uzupełnić program duchowy istnieją-
cego sanktuarium, stać się nowym „narzędziem” do nauki katolickich dogmatów. 
Jej budowa trwała około 27 lat (uroczysta konsekracja kościoła oraz samej kalwarii 
nastąpiła 21 czerwca 1896 r.). Obecnie obszar całej kalwarii i bazyliki, wraz z towarzy-
szącymi im obiektami, tworzy słynne górnośląskie Sanktuarium Matki Sprawiedliwości 
i Miłości Społecznej18. Dodatkowo obecność kalwarii w znaczący sposób uzmysławia 
mieszkańcom miasta rolę, jaką w kształtowaniu przestrzeni odgrywają kulturowe oraz 
przyrodnicze elementy.

2. CEL BADAŃ

Kalwarie, procesy ich powstania, stanowią wyjątkowe zjawisko kulturowe o dużym 
stopniu komplikacji i złożenia. Daje się w nim zauważyć zarówno aspekty religijne (kult 
religijny), teologiczne (poszanowanie dogmatów wiary), ekonomiczne (zyski z piel-
grzymek), socjologiczne (ruch pielgrzymkowy), jak też artystyczne (architektura obiek-
tów, wyposażenie kaplic, sztuka ogrodowa). Dzięki temu możemy mówić o swoistym 
fenomenie tego typu założeń. Są one miejscami wyciszenia, kontemplacji, szczegól-
nego spotkania z Bogiem, a nawet tradycją artystyczną danego regionu. Pod wzglę-
dem kompozycji ogrodowej kalwarie można zaliczyć do założeń tworzących grupę 
sanktuariów-ogrodów (specyficzną odmianę parków krajobrazowych, tj. parki sakral-
no-pielgrzymkowe). Osadzane w różnych epokach bądź okresach historycznych, od 
samego początku posiadały swój indywidualny charakter, tak naprawdę niewpisu-
jący się w żadne szczegółowe wzorce stylowe19. Każda kalwaria jest inna, posiada 
swoje oryginalne cechy, które wymagają zbadania i przeprowadzenia próby ich war-
tościowania. Nie inaczej stało się w przypadku omawianego obiektu.

Głównym celem badań nad obiektem było zatem uzyskanie niezbędnych infor-
macji, które posłużyły do opracowania koncepcji rewaloryzacji założenia. Koncepcja 
ta w znaczącym stopniu zawierała w sobie treści związane z jednoczesnym wyróżnie-
niem, zaakcentowaniem roli, jaką w fundacji pełnią szeroko pojęte wartości przyrod-
nicze i kulturowe.

17 Ks. J. Górecki, Z wdzięcznością i błaganiem u Matki Bożej Piekarskiej. Studium historyczno-pastoralne 
pielgrzymowania do Piekar Śląskich, Katowice 2008, 155.

18 Ks. J. Pawlik, Piekary Śląskie Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej. Przewodnik, ZET, 
Wrocław 2000, 31; E.A. Potempa, 100 lat kalwarii w Piekarach Śląskich, Usługi Poligraficzno-Wydawnicze 
Piotr Tyrtania, Piekary Śląskie 1996, 11.

19 A. Mitkowska, Polskie kalwarie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2003, 7 nn.
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3. STAN BADAŃ

Stan badań nad kalwariami w Polsce przedstawia się następująco: w naszym kra-
ju zlokalizowanych jest około 40 wielkich kalwarii – obiektów o mocno rozbudowa-
nym programie religijno-pielgrzymkowym, charakteryzujących się wysokim poziomem 
wykonania poszczególnych kaplic, kościoła głównego, a także duża liczba małych 
kalwarii – zajmujących niewielkie powierzchnie, sprowadzających swój program piel-
grzymkowy do 14 stacji drogi krzyżowej (ze względu na szeroką skalę zjawiska nie-
możliwe jest dokładne ich oszacowanie)20. Dane dotyczące tych obiektów możemy 
odnaleźć w wielu publikacjach21.

W przypadku piekarskiego założenia istnieje niewiele materiałów, w których zawar-
te są fachowe informacje mówiące o nim. W Biurze Ochrony Zabytków w Katowicach 
(Wojewódzki Konserwator Zabytków) odnaleźć można szczątkowe wiadomości do-
tyczące kościoła kalwaryjskiego oraz niektórych, zlokalizowanych w fundacji kaplic 
(niestety, informacje te dotyczą przede wszystkim remontów przeprowadzanych 
w obiektach)22. Istnieje kilka publikacji popularnonaukowych, w których przedstawio-
na jest sylwetka założenia23. Najwięcej danych dostarcza pozycja wydana z okazji 
obchodów 100-lecia piekarskiej fundacji24. Brak natomiast szczegółowych opra-
cowań dotyczących analiz przyrodniczych czy kompozycyjnych. Dlatego też, aby 
stworzyć projekt założenia, niezbędne okazało się przeprowadzenie własnych, indy-
widualnych badań. Polegały one na odczytaniu kanwy kompozycyjnej (w oparciu 
o wizje terenowe i studia historyczne), przeprowadzeniu analiz przyrodniczych, ocenie 
wartości kulturowych. Dzięki temu udało się uzyskać informacje, które posłużyły do 
stworzenia koncepcji projektowej.

4. OPIS BADAŃ

W celu sporządzenia prawidłowego projektu rewaloryzacji fundacji kalwaryj-
skiej należało przeprowadzić analizy kompozycyjno-krajobrazowe. Pozwoliły one na 
uzyskanie informacji, mówiących m.in. o architekturze kalwarii, cechach stylowych 
kompozycji ogrodowej, osiach widokowych czy wnętrzach architektoniczno-krajo-
brazowych. Ważne było także odczytanie programu pielgrzymkowego, czyli sposo-
bu tematycznego doboru stacji25. Posiadanie tych danych umożliwiło podjęcie de-
cyzji projektowych oraz określenie klasy i rangi krajobrazowej oraz architektonicznej 
obiektu.

20 Ibidem.
21 Rozbudowane i szczegółowe analizy, zarys problematyki kalwaryjskiej w Polsce i Europie szczególnie mocno 

zostały przedstawione w publikacji prof. dr hab. inż. arch. A. Mitkowskiej. A. Mitkowska, Polskie…
22 Materiały z Archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach, Biuro Ochrony Zabytków 

w Katowicach. E. Kozłowska, D. Szumilas, Inwentaryzacja budynku kościoła. Inwentaryzacja budowlana, 
Piekary Śląskie 1994, sygn. 5919, 3 n.

23 Informacji tych dostarczają przede wszystkim przewodniki turystyczne oraz broszury informacyjne. 
Ks. J. Pawlik, Piekary Śląskie…, 31 nn.; Piekary Śląskie. Plan Sanktuarium wydany z okazji 700-lecia parafii, 
broszura informacyjna, ZET, Wrocław 2002.

24 Monografia wydana z okazji okrągłej rocznicy istnienia kalwarii. E.A. Potempa, 100 lat…, 11 nn.
25 A. Mitkowska, Kalwaria w Werkach pod Wilnem na tle kalwarii polskich i europejskich, Lettra – Graphic, 

Kraków 2008, 70.
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Kalwaria w Piekarach Śląskich należy do grupy wielkich kalwarii. Kaplice pielgrzym-
kowe (będące poszczególnymi stacjami Drogi Pojmania, a następnie Drogi Krzyżowej) 
w bezpośredni sposób nawiązują do męki i śmierci Chrystusa. Towarzyszą im kaplice 
dodatkowe, związane z postaciami świętych katolickich (np. św. Heleny), oraz zespół 
kaplic różańcowych. Przebieg tras modlitewnych rozpoczyna się na Rajskim Placu, 
gdzie witani (a na końcu żegnani) są pielgrzymi.

Badania przeprowadzone na terenie kalwarii, obiekcie należącym do katego-
rii historycznych założeń ogrodowych, wykazały, że piekarskiej fundacji nie da się 
w sposób jednoznaczny osadzić w konkretnej epoce stylowej. Wszystkie kalwarie pod 
względem uzyskania efektu kompozycyjnego i zastosowanego materiału roślinnego 
posiadają rozwiązania formalne, które powstały poza właściwymi, „oficjalnymi” nur-
tami sztuki ogrodowej. Realizowały one założenia kompozycyjne istotne dla swojego 
programu religijno-pielgrzymkowego. Dzięki temu powstawały oryginalne założenia, 
które dzisiaj możemy określić mianem parków modlitewnych26.

Kalwaria w Piekarach Śląskich również posiada swój indywidualny program. 
Powstałe w 2 połowie XIX wieku założenie nie wpisuje się w tendencje stylowe epoki. 
W okresie tym w sztuce ogrodowej największe znaczenie miało dążenie do rozwiązań 
opierających się na naturalnych elementach (rzeźba terenu, woda), ale z elimina-
cją z terenu obiektów budowlano-rzeźbiarskich27. Można zatem przyjąć, że kalwaria 
w pewnym stopniu nawiązuje do ogólnych zasad stylowych, jednak jej szczegółowe 
rozplanowanie i wyposażenie posiada cechy indywidualne, charakterystyczne tylko 
i wyłącznie dla niej. Polskie kalwarie, w tym i piekarska, nawiązując do franciszkań-
skiego umiłowania przyrody, za główne założenie kompozycyjno-stylowe przyjęły 
swobodne rozplanowanie obiektów, miejsc, elementów symbolizujących Jerozolimę. 
Wszystko to osadzone w malowniczy sposób w terenie miało ułatwić pątnikom na-
wiązanie swoistej relacji z Bogiem. Wspomniana topografia wymuszała rozkład naj-
ważniejszych elementów związanych z życiem i męką Chrystusa. W Piekarach Śląskich 
za rozmieszczenie poszczególnych kaplic i układ ścieżek odpowiedzialny był ojciec 
Władysław Edward Schneider, franciszkanin, który przez kilka lat przebywał w Ziemi 
Świętej.

Układ związany z istniejącą rzeźbą terenu doprowadził do wykreowania projek-
tu uwzględniającego główne elementy istniejącej kompozycji (geometrycznej oraz 
swobodnej). Jej centralny punkt stanowi wierzchołek Cerekwicy, ze znajdującym się 
na nim kościołem kalwaryjskim – dominantą treściową i kompozycyjną (Il. 1). Od nie-
go to wytyczono w układzie promienistym odcinki okręgów.

Na podstawie tych odcinków wyznaczono w terenie fragmenty tras pielgrzym-
kowych, zgodnych z ustalonym programem religijnym. Drogi zostały wpasowa-
ne w charakterystyczne zagłębienia terenowe występujące na stokach wzgórza. 
Zaakcentowano elementy geometryczne w postaci: głównej alei prowadzącej do 
kościoła kalwaryjskiego, osi widokowych związanych z jego bryłą, a także nasadzeń 
podkreślających przebieg trasy, związanej z obchodem kaplic różańcowych. Układ 
swobodny został podkreślony m.in. za pomocą łąk, znajdujących się między poszcze-
gólnymi zadrzewieniami28.

26 A. Mitkowska, Kalwaria w Werkach…, 90 n.
27 L. Majdecki, Historia ogrodów, t. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, 302.
28 B. Łebzuch, Śląska Jerozolima – rewaloryzacja Kalwarii w Piekarach Śląskich, praca magisterska, Wydział 

Architektury, Politechnika Krakowska, Kraków 2013, 54 nn.
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5. WYNIKI

Koncepcja projektowa zakładała przywrócenie (w oparciu o odczytane fazy 
kompozycyjno-stylowe) zatartych układów, uczytelnienie istotnych fragmentów kom-
pozycji, uzupełnienie bądź wymianę roślinności, jak też wprowadzenie nowych ele-
mentów architektonicznych (Il. 2).

Korekcie uległa komunikacja, która polegała na ponownym wyprofilowaniu ście-
żek i alei oraz zmianie szerokości niektórych z nich. Przeprojektowaniu poddano także 
aleję prowadzącą do kościoła (dodano kwietniki, elementy małej architektury – sym-
boliczne bramy) oraz niektóre place (przed wejściem głównym prowadzącym na te-
ren kalwarii oraz przed kaplicą VI Stacji Drogi Krzyżowej).

Odpowiednim działaniom poddano również zieleń obecną w projekcie. Usunięto 
rośliny będące w złym stanie fitosanitarnym, zacierające historyczny układ założe-
nia, samosiewy oraz te, które zostały posadzone w niewłaściwy sposób. Jak już wspo-
mniano, odtworzeniu uległy nasadzenia alejowe, np. w rejonie kaplic różańcowych 
(ramujące Drogę Różańcową, akcentujące i jednocześnie ocieniające place przed 
kaplicami). Uczytelniono wnętrza architektoniczno-krajobrazowe. Uporządkowano 
rejon Góry Oliwnej, łąk i otoczenie kaplic. Za pomocą zieleni oddzielono strefę użytko-
wą (sanitarną) od właściwego terenu kalwarii. Wprowadzono nowe grupy krzewów. 
Najwięcej posadzono ich w zachodniej części kalwarii (rejon placu wejściowego). 
Zaproponowano system oświetlenia, pozwalającego na swobodne poruszanie się po 
terenie parku pielgrzymkowego po zmroku. Podświetlono kaplice, kościół i solitery29. 
Wszystkie zabiegi projektowe odbyły się w oparciu o uwzględnienie potrzeb wynikają-
cych z badań, mających na celu poszanowanie zastanych wartości.

6. PODSUMOWANIE

Do opracowania właściwej koncepcji projektowej rewaloryzacji założenia kalwa-
ryjskiego niezbędne okazało się przeprowadzenie wielu badań. Na podstawie prze-
prowadzonych obserwacji wnioskuje się, że teren piekarskiej fundacji odznacza się 
wysokimi wartościami historycznymi, kulturowymi – zarówno lokalnymi, jak i ponadlo-
kalnymi. Razem z bazyliką tworzą jeden z bardziej malowniczych i harmonijnych ele-
mentów miejscowości.

Obszar ten jest też największym założeniem zakomponowanej zieleni w mieście, 
stając się jednym z ulubionych miejsc spacerowych piekarzan. Co istotne, także prze-
bywające na obszarze miasta zwierzęta mogą znaleźć tu schronienie (kalwaria jest ob-
szarem bytowania i rozrodu wielu gatunków, zwłaszcza ptaków, inne zaś wykorzystują 
jej zielone tereny w celach migracyjnych). Ponadto stanowi ona ciekawy kompleks, 
zawierający obiekty reprezentujące zróżnicowane style architektoniczne (element 
dydaktyczny). Kalwaria w Piekarach Śląskich posiada jeszcze jeden rodzaj wartości – 
wartość niematerialną, związaną z symboliką tego miejsca, jak i całego sanktuarium. 
Fundacja kalwaryjna to przede wszystkim miejsce, gdzie każdy wierny może indywi-
dualnie (i grupowo) pomodlić się, zastanowić nad tajemnicą własnego zbawienia30.

Przedstawiony artykuł powstał w oparciu o pracę magisterską B. Łebzuch, pod kierunkiem prof. 
dr hab. inż. arch. A. Mitkowskiej oraz dr inż. arch. K. Łakomy, wykonaną na Wydziale Architektury 
Politechniki Krakowskiej w 2012/2013 r.

29 Ibidem, 73 n.
30 Ibidem, 70 n.
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1. INTRODUCTION

Since the 19th century, when the Oliwa Park (aka Adam Mickiewicz Park) was 
opened for the very first time for visitors, it became the most eagerly visited urban park 
in Gdansk. A number of reports on this site appear in the works of Józef Kraszewski 
and Julian Ursyn Niemcewicz1, where it is described as a colourful and bustling 
place full of visitors. And so it is these days: the large numbers of tourists, the many 
summer concerts, and the annual Oliwa Park Days show that this place enjoys lasting 
popularity. But what it is that makes this place so special? The answer is the genius loci, 
observable thanks to the lime tree avenue along the canal, the number of archways, 
the flower parterres, and the huge cascade. Regardless of the place’s charm and 
historical significance, numerous modifications and general negligence led to 
impoverishment of the park. Nowadays it is hard to find the genesis of the strongly 
uncared for garden. What is more, compositions of antique green areas contrast with 
concrete surfaces and contemporary benches. Undoubtedly, the object requires 
well-thought-out conservation in order to re-establish its past glories, and at the same 
time this will enhance its aesthetic and didactic values.

2. THE PURPOSE OF THE RESEARCH

The goal of this study is to present the problems with the contemporary form 
of the Oliwa Park and to suggest possible ways of solving them. The research is intended 
to define the values of particular objects, which may lead to the establishment 
of solid restoration guidelines and in the end contribute to improvement 
in the condition of the site.

3. STAGE OF RESEARCH

A number of studies2 on the Oliwa Park enable recognition of the object. 
The history of the site, as well as its antique artifacts, have been described 
exceptionally well. Also, archival maps, prints and watercolours of the park are 
obtainable. Sadly, there are no up-to-date inventories, nor any restoration guidelines3.

4. STUDY DETAILS

History
The oldest records concerning the Oliwa Park come from the years 1754-1756, 

when it was the property of Abbot Jacek Rybiński. He founded the garden’s courtyard 
in front of the palace as well as the exquisite garden cabinet4. What is certain 

1 K. Rozmarynowska, Ogrody odchodzące...? Z dziejów Gdańskiej zieleni publicznej 1708-1945, Gdańsk 2011.
2 K. Eysymott, Studium historyczno-stylistyczne ogrodu w Oliwie, Wrocław 1977; F. Mamuszka, Oliwa. Okruchy 

z dziejów, zabytki, Gdańsk 1985; K. Rozmarynowska, Ogrody odchodzące...
3 A. Mitkowska, Rozważania o wartościowaniu ogrodów zabytkowych dla ich ochrony i konserwacji, [in:] 

Wartościowanie w ochronie i konserwacji zabytków, (ed.) B. Szmygin, Warszawa–Lublin 2012.
4 K. Eysymott, Studium historyczno-stylistyczne…
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is the existence of the Swan Pond and elements of the transverse axis (the channel 
and lime trees avenues)5 which opened at the end to the sea. After the confiscation 
of the monastery’s property, the residence was taken over by Prince Karol Hohenzollern. 
Fascinated by world trends, he spared no funds on the development of the garden. 
His merit was the creation of the loose English-Chinese part of the garden with 
a number of pavilions, most of which were inspired by the art of the Far East. The most 
interesting are: the Ottoman pavilion, a little Chinese temple, a little Chinese gazebo 
on a hill and the temple of William6. At the time of Prince Karol the garden become 
a world of amusement – a number of artefacts like whispering grottos, waterfalls, 
bridges and statues adorned the north-eastern area. In the vicinity of a conservatory 
(dated for the 18th century) the tradition of a utility garden, called the Kuchen 
Garten, was continued. The Pachołek (Karlsberg) hill, located 500 metres from 
the Oliwa Park, with its magnificent panorama of the Oliwa Stream valley as well as 
the view of the Baltic Sea, became an integral element of the garden’s composition. 
In subsequent years, during the residency of Joseph Hohenzollern, the development 
of the garden ceased for financial reasons. The situation changed under the next 
resident, Maria Hohenzollern, who recruited consecutively two gardeners, Schondorf 
and Wock. With their help Maria transformed the garden into a more landscaped 
place and enriched it with numerous specimens of exotic and interesting trees so that 
the park became a unique dendrological collection. The area of the former labyrinth 
was transformed into a rock garden, best known for its enormous, for the times, 
number of 570 alpine plant species. At the same time the pavilions and other elements 
of the English-Chinese garden fell into disrepair. After Maria Hohenzollern’s death the 
property was overtaken by the state. Restoration works started and in 1955 the park 
was named after Adam Mickiewicz7, a statue of whom was situated in the former 
Paradyż. The palm house was restored and expanded and in its vicinity a botanical 
garden was created.

Garden interiors
The park was demarcated into 18 garden interiors. Those in the English-Chinese 

area are on the multi-axis plan, between which it is difficult to define clear boundaries. 
Therefore, other characteristic elements like the Great Cascade or the Big Pond 
became the main criteria for division. The interiors of the geometrical (baroque) 
section, most of which have retained a stylish or partially stylish character, shape 
the boundaries much more clearly.

Compositional changes
Only a few interiors have preserved the character from the garden’s greatest era, 

the 18th century. These include the Way to Eternity and the Swan Pond, excluding 
the exchange of the infrastructure and plant material; however, the composition 
stayed the same8. Most likely in the 20th century the composition of the conventual 
garden was transformed as there was no longer any need to maintain its utilitarian 
character. The unique English-Chinese interiors underwent significant transformations 

5 M. Olszewska, Park oliwski, genius loci, genius saeculi, Czasopismo Techniczne, z. 5-A/2010.
6 B. Lipińska, Gdańsk – Oliwa, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Poznan 2000.
7 F. Mamuszka, Oliwa…
8 H. Krajewska, Założenie parkowe przy dawnym pałacu opata w Oliwie – studium programowe, Gdańsk 

1978.
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in the 19th century when the pavilions and sculptures ceased to exist9. Around 
1910 the labyrinth was replaced by the rock garden and the plant composition 
in the beds by the abbot’s palace was changed from baroque to the fashionable 
in the 19th century system of raised flower beds10. The 20th century is not only a period 
of compositional changes (including Paradyż), but also a period of preservation 
works and the replacement of infrastructure and equipment throughout the park.

Dendrological analysis
Undoubtedly the most valuable, in dendrological terms, area of the park is 

the former English-Chinese area where numerous specimens of old trees have 
been preserved. The collection of the botanical garden and the rock garden are 
also considered significant. It turns out, however, that the most spectacular floral 
elements, by which are meant the archways, the lime tree avenue and the flower 
beds, have been replaced at least once, which makes it difficult to award them high 
dendrological value. The analysis was made on the basis of the available materials11, 
which however require updating.

Comparative analysis of artifacts and panoramas
An integral part of the research was to perform photographic documentation 

of Oliwa Park’s views and surroundings, and then compare these with archival prints 
and watercolours. The first part of the analysis concerned the views of the abbot’s 
palace from the north and the south. It turns out that the modern system of beds 

 9 W. Lipowicz, Patrząc z Karlsbergu. Ogród oliwski w świetle problematyki genius loci, Czasopismo Techniczne, 
z. 5-A/2010.

10 http://postcard.com.pl/.
11 H. Krajewska, Założenie parkowe…

Ill. 1. The analysis of Oliwa’s park style transformations (edited by K. Porada)
Il. 1. Analiza przekształceń stylowych parku oliwskiego (oprac. K. Porada)
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corresponds with most depictions from the year 1904. It is a completely different 
concept than the one shown in the archival garden plan from 1792, when the southern 
side of the palace was a lawn, bordered by rows of low trees, with a fountain at 
the end of the axis12. Analysis of the Way to Eternity indicates that the form itself has 
not changed, but the idea, according to which an observer under the influence of an 
optical illusion, gave the impression that the distant sea is just behind a longitudinal 
channel13, has. Today, this view has been obstructed by shelterbelts and new 
constructions, which is an irreversible loss. The transformation of the Swan Pond makes 
a much better impression. Removal of a stone wall and the introduction of wooden 
bridges would be sufficient to restore the former composition. Paradyż was also the 
subject of careful analysis. In the eighteenth century it had a geometric form which 
included a grassy plane, gravel paths and low trees of spherical forms14. Currently 
it operates as a pit with raised flower discounts, at the end of which a monument 
of Mickiewicz was placed. According to Longin Majdecki the interior does not require 
recomposition, because of its new function (display) and the possible need for tree 
clearance15. The Great Cascade – one of the most beautiful elements of the Chinese 
garden, has today been deprived of the mysterious beauty of bygone eras due 
to the degradation of the greenery and the introduction of simple benches and 
a concrete bridge. The famous caves of whispers deprived of an appropriate setting 
become an unaesthetic area. The potential of the old pavilions has also been lost. 
Currently, a Chinese stylized gazebo has been placed which is supposed to be 
a continuation of the tradition of placing similar elements in the park since the 19th 
century. It does not, however, resemble any of the 18th-century pavilions. Especially 
striking is the lack of land use of two hills in the northern part where once were pavilions 
(including an open gazebo on ‘Chinese hill’, the terrace of which was surrounded by 
trees16. The only well-preserved elements of the Chinese garden seem to be small 
cascades in the area of the former zoo. The Pachołek hill has also been analyzed. 
A beautiful 19th-century brick tower was blown up by the Germans in 1945. Today, 
it is replaced by another with a simple steel structure. The form may seem inadequate, 
but when observing today’s skyline it may be concluded that the costly reconstruction 
of the old building would be a triumph of form over substance. Old descriptions show 
an admiration for the magnificent view from Karlsberg, not only of the monastery 
and the garden, but also of the distant coast of the Baltic Sea17. Today we can 
clearly see its degradation, primarily through large housing estates created between 
the 60s and 70s. The tower itself is also not visible from the surrounding park because 
of the heavily overgrown hill. The reconstruction of the palm house seems to be 
a misconceived move as its form presented on an archival postcard is much easier 
on the eye than the one we can see today. In turn, the continuously operating rock 
garden, although its form differs from the time of its founder, should be constantly 
nurtured and perhaps converted back to its original arrangement.

12 Plan of the Oliwa Park for Prince Karol Hohenzollern made by Johann Georg Saltzmann, Archiwum 
Państwowe w Gdańsku.

13 M. Olszewska, Park oliwski…
14 F. Mamuszka, Oliwa…
15 L. Majdecki, Koreferat do studium programowego założenia parkowego przy dawnym pałacu opata 

w Oliwie, 1978, Archiwum Oddziału Terenowego NID w Gdańsku, sygn. MS/506.
16 B. Lipińska, Gdańsk – Oliwa…
17 W. Lipowicz, Patrząc z Karlsbergu…
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Contemporary artifacts
Opened in the spring of 1976, the Park’s exhibition18 of contemporary sculpture 

raises controversy. Unfortunately, despite the artistic objects, the exhibition does 
not fit the historical nature of the garden. Sculptures arranged throughout the park 
should be transferred to a more appropriate location for this kind of composition19. 
The current infrastructure and furniture in the park affects the perception of place 
very negatively. Concrete floors, simple, ruined benches, bridges and mismatched 
lighting all bring disharmony to the park. At the same time, they have a negative 
impact on flora and fauna20.

5. RESULTS

The analysis allowed us to determine the value of each garden interior 
in the Oliwa Park. Preparing the valuation took into account not only the level 
of the compositional maintainence of the selected period (or playable), but also 
the dendrological value, the presence of historical artifacts, and contemporary 
significance. There were three garden interiors top rated: the ornamental parterre 
garden at the palace abbey, the Swan Pond, and the rock garden, as these require 
minimal work to increase their authenticity (for example – changing the composition 
of the flower parterres). High value was given to the interiors with a clear composition, 

18 F. Mamuszka, Oliwa…
19 L. Majdecki, Koreferat…
20 Ibidem.

ll. 2. Valuation of garden interiors in Oliwa park (edited by K. Porada)
Il. 2. Wartościowanie wnętrz ogrodowych parku oliwskiego (oprac. K. Porada)
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but with reservations regarding their quality (e.g. the Way to Eternity with its degraded 
viewing axis). Other garden interiors were classified as medium or low value. These will 
require attention and conservation considerations.

6. CONCLUSION

The research allowed following conclusions to be drawn:
 – The Oliwa Park is one of the most valuable Polish parks, in view of the rich history and 
unique preserved elements.

 – The area requires significant restoration work, including exchange of compositional 
landscape architecture, infrastructure and vegetation.

 – Garden interiors whose value is defined as medium or low require transformation, 
and in some cases recomposition.

 – All inappropriate elements should be removed from the park. This includes elements 
such as the contemporary sculpture exhibition, concrete paving, simple benches, 
lanterns and bridges. Those should be replaced with elements characteristic 
of specific periods.

 – Reconstruction of garden interiors should be restrained to avoid the accumulation 
of too many elements, which might give an impression of chaos.

 – All the changes should highlight the genius loci of the site.
 – The Oliwa Park should be adapted to contemporary needs and the number 
of visitors nowadays.

 – This study may be the basis for the compilation of conservation guidelines.
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1. WPROWADZENIE

Park oliwki imienia Adama Mickiewicza to najchętniej odwiedzany teren zieleni 
miejskiej w Gdańsku już od XIX wieku, gdy jego bramy po raz pierwszy zostały otwarte 
dla zwiedzających. Liczne relacje na temat obiektu pojawiają się w dziełach m.in. 
Józefa Kraszewskiego czy Juliana Ursyna Niemcewicza21, gdzie opisywany jest jako 
miejsce barwne i tętniące życiem. Nie inaczej jest w czasach współczesnych – tłumy 
turystów, letnie koncerty czy corocznie obchodzone Dni Parku Oliwskiego, to tylko 
niektóre dowody świadczące o ciągłej popularności tego miejsca. Cóż jednak stano-
wi o wyjątkowej wartości tego parku? Odpowiedzią jest genius loci, wyraźnie odczu-
walny dzięki zabytkowym elementom: lipowej alei wzdłuż kanału, licznym bindażom, 
kwiatowym parterom czy Wielkiej Kaskadzie. Pomimo iż park oliwski posiada wiele 
uroku i jest świadkiem historii, to wieloletnie przekształcenia i zaniedbanie mocno go 
zubożyły. Obecnie trudno domyślić się genezy mocno zatartych wnętrz ogrodowych. 
Co gorsza, z układami zabytkowej zieleni kontrastują betonowe nawierzchnie i współ-
czesne ławki. Niewątpliwie obiekt wymaga przemyślanych prac konserwatorskich, 
które przywrócą mu pełnię świetności, a tym samym podniosą jego walory estetyczne 
i dydaktyczne.

2. CEL BADAŃ

Poniższe opracowanie ma na celu ukazanie problemów współczesnej formy par-
ku oliwskiego oraz zasugerowanie kierunków ich rozwiązań. Proces badawczy ma 
prowadzić do określenia wartości poszczególnych wnętrz ogrodowych, co może stać 
się podstawą sporządzenia rzetelnych wytycznych konserwatorskich, a ostatecznie 
przyczynić się do poprawy stanu obiektu.

3. STAN BADAŃ

Liczne opracowania22 dotyczące parku oliwskiego umożliwiają dokładne zapo-
znanie się z obiektem. Szczególnie rzetelnie opisana została historia miejsca oraz za-
bytkowe artefakty (również te nieistniejące). Dostępne są również archiwalne mapy, 
ryciny oraz akwarele z przedstawieniami parku, które wykorzystane zostały na etapie 
analizy porównawczej. Niestety, brak jest aktualnych inwentaryzacji, a także wytycz-
nych konserwatorskich. Waloryzację parku oliwskiego sporządzono zgodnie z wytycz-
nymi zawartymi w dostępnych opracowaniach23.

21 K. Rozmarynowska, Ogrody odchodzące...? Z dziejów gdańskiej zieleni publicznej 1708-1945, Gdańsk  
2011.

22 K. Eysymott, Studium historyczno-stylistyczne ogrodu w Oliwie, Wrocław 1977; F. Mamuszka, Oliwa. Okruchy 
z dziejów, zabytki, Gdańsk 1985; K. Rozmarynowska, Ogrody odchodzące...

23 A. Mitkowska, Rozważania o wartościowaniu ogrodów zabytkowych dla ich ochrony i konserwacji, [w:] 
Wartościowanie w ochronie i konserwacji zabytków, praca zbiorowa pod red. B. Szmygina, Warszawa– 
–Lublin 2012.
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4. OPIS BADAŃ

Historia obiektu
Najstarsze pewne informacje na temat ogrodu oliwskiego pochodzą z lat 1754– 

–1756, kiedy był on prywatną własnością opata Jacka Rybińskiego. Wcześniejsza dys-
pozycja miała prawdopodobnie formę swobodnych zadrzewień z gatunków owocu-
jących24. Rybiński wzbogacił ogród w Oliwie o dziedziniec honorowy przed pałacem 
oraz kunsztowny salon ogrodowy, którego wnętrze wypełniał parter gazonowy o ry-
sunku rokokowym. Pewne jest również istnienie Stawu Łabędziowego i elementów 
osi poprzecznej, na zakończeniu której otwierał się widok na morze25. Po konfiskacie 
majątku klasztoru rezydencję zajął książę Karol Hohenzollern. Zafascynowany świa-
towymi trendami, nie szczędził środków na rozbudowę ogrodu. Jego zasługą było 
utworzenie angielsko-chińskiej części ogrodu o swobodnym charakterze, z wieloma 
pawilonami, których większość była inspirowana sztuką Dalekiego Wschodu. Do naj-
ciekawszych można zaliczyć: pawilon Ottomana, chińską świątynkę, chińską altanę 
na pagórku czy świątynię Wilhelma26. Ogród czasów księcia Karola stał się wykreowa-
nym do zabawy światem – liczne artefakty, jak groty szeptów, kaskady, mostki i po-
sągi, zdobiły północno-wschodnią część założenia. W okolicach prawdopodobnie 
istniejącej już od XVIII wieku oranżerii kontynuowano tradycję ogrodu użytkowego, 
tzw. Kuchen Garten. Integralnym elementem kompozycji stało się oddalone od parku 
o 500 m zalesione wzgórze Pachołek (Karlsberg), z którego roztaczała się wspaniała 
panorama doliny Potoku Oliwskiego oraz Morza Bałtyckiego. W kolejnych latach, za 
czasów rezydentury Józefa Hohenzollerna, zaprzestano rozbudowy ogrodu z powo-
dów finansowych. Sytuację zmieniła kolejna właścicielka – Maria Hohenzollern, która 
zatrudniając kolejno dwóch ogrodników – Schondorfa i Wocka, przekształciła ogród 
w swobodnej stylistyce i wzbogaciła go licznymi okazami egzotycznych i nietuzin-
kowych drzew, dzięki czemu park zyskał wyjątkową kolekcję dendrologiczną. Teren 
dawnego labiryntu przekształcono w alpinarium, które zasłynęło ogromną na ówcze-
sne czasy liczbą 570 gatunków roślin wysokogórskich. Jednocześnie w ruinę popadały 
pawilony i inne elementy ogrodu angielsko-chińskiego. Po śmierci Marii Hohenzollern 
majątek przejęło państwo. Rozpoczęto prace konserwatorskie, a w 1955 roku park 
zyskał imię Adama Mickiewicza27, którego posąg usytuowano na terenie dawnego 
Paradyżu. Odrestaurowano i rozbudowano również palmiarnię, w pobliżu której utwo-
rzono ogród botaniczny.

Wnętrza ogrodowe
W parku wydzielono 18 wnętrz ogrodowych. Wnętrza w części angielsko-chińskiej 

to założenia wieloosiowe, między którymi trudno określić wyraźne granice. W związku 
z powyższym, głównym kryterium podziału stały się istniejące charakterystyczne ele-
menty, takie jak Wielka Kaskada czy Staw Łabędziowy. Dużo wyraźniej kształtują się 
granice wnętrz części geometrycznej (barokowej), z których większość zachowała 
stylowy bądź częściowo stylowy charakter.

24 K. Eysymott, Studium historyczno-stylistyczne…
25 M. Olszewska, Park oliwski, genius loci, genius saeculi, Czasopismo Techniczne, z. 5-A/2010.
26 B. Lipińska, Gdańsk – Oliwa, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Poznań 2000.
27 F. Mamuszka, Oliwa…
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Przemiany kompozycyjne

Tylko nieliczne wnętrza zachowały charakter z okresu największej świetności ogro-
du, przypadającego na XVIII wiek. Do takich można zaliczyć te związane z Drogą 
ku Wieczności czy też Stawem Łabędziowym, z zastrzeżeniem, iż nastąpiła w nich 
wymiana materiału roślinnego28 (bez zmian kompozycyjnych) oraz infrastruktury. 
Najprawdopodobniej w XX wieku przekształcono kompozycję ogrodu konwentual-
nego, gdyż nie było już konieczności podtrzymywania jego użytkowego charakte-
ru. Charakterystyczne wnętrza angielsko-chińskie uległy znacznym przekształceniom 
w XIX wieku, przestały również istnieć pawilony i rzeźby29. Około 1910 roku labirynt 
zastąpiono alpinarium, a kompozycję roślinności w parterach przy pałacu opackim 
zmieniono z barokowej na modny w XIX wieku układ z podniesionymi rabatami kwia-
towymi30. Wiek XX to nie tylko okres przemian kompozycyjnych (m.in. Paradyżu), lecz 
również prac konserwatorskich i wymiany infrastruktury oraz wyposażenia w obrębie 
całego parku.

Analiza dendrologiczna

Niewątpliwie najbardziej wartościowym pod względem dendrologicznym obsza-
rem parku są tereny dawnej części angielsko-chińskiej, gdzie zachowano liczne oka-
zy starych drzew. Za istotną należy uznać też kolekcję ogrodu botanicznego i alpi-
narium. Okazuje się natomiast, iż najbardziej spektakularne elementy roślinne, przez 
które rozumie się bindaże, aleję lipową czy partery kwiatowe, to zieleń wymienia-
na co najmniej raz (w przypadku parterów – wymiana sezonowa części roślin), przez 
co trudno przyznać im wysoką wartość dendrologiczną, nie umniejszając wrażeniu 
estetycznemu. Analizę sporządzono na podstawie dostępnych materiałów31, które 
wymagają jednak aktualizacji.

Analizy porównawcze artefaktów i panoram

Integralną częścią badań było wykonanie dokumentacji fotograficznej widoków 
parku oliwskiego i okolic, a następnie porównanie ich z archiwalnymi rycinami i akwa-
relami. Pierwsza część analizy dotyczyła przedstawień widoków na Pałac Opatów od 
strony północnej i południowej. Okazuje się, iż współczesny układ parterów odpowia-
da w dużej mierze przedstawieniom z 1904 roku. Jest to jednocześnie zupełnie inny 
koncept, niż ten widniejący na bordiurze archiwalnego planu ogrodu z 1792 roku32, 
kiedy po południowej stronie pałacu znajdował się parter gazonowy, podkreślony 
szpalerami niskich drzew, z fontanną na zakończeniu osi. Analiza Drogi ku Wieczności 
wskazuje, że sama jej forma nie uległa zmianie, w przeciwieństwie do idei, zgodnie 
z którą obserwator pod wpływem złudzenia optycznego miał wrażenie, iż odległe 
morze znajduje się tuż za podłużnym kanałem33. Obecnie widok ten przesłonięty został 

28 H. Krajewska, Założenie parkowe przy dawnym pałacu opata w Oliwie – studium programowe, Gdańsk 
1978.

29 W. Lipowicz, Patrząc z Karlsbergu. Ogród oliwski w świetle problematyki genius loci, Czasopismo Techniczne, 
z. 5-A/2010.

30 http://postcard.com.pl/.
31 H. Krajewska, Założenie parkowe…
32 Plan sporządzony dla księcia Karola Hohenzollerna przez Johanna Georga Saltzmanna, Archiwum 

Państwowe w Gdańsku.
33 M. Olszewska, Park oliwski…
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zadrzewieniami i nowym budownictwem, co wydaje się być nieodwracalną stratą. 
Lepiej rokują przekształcenia Stawu Łabędziowego – usunięcie kamiennego murku 
oraz wprowadzenie drewnianych pomostów wystarczyłoby do odtworzenia dawnej 
kompozycji. Wnikliwej analizie poddano również Paradyż, który jeszcze w XVIII wie-
ku miał geometryczną formę, w skład której wchodziły trawiaste płaszczyzny, ścieżki 
żwirowe i niskie drzewka o kulistych formach34. Obecnie funkcjonuje jako wgłębnik 
z podniesionymi kwiatowymi rabatami, na zakończeniu którego umieszczono pomnik 
Mickiewicza. Według Longina Majdeckiego wnętrze to nie wymaga rekompozycji 
ze względu na nadaną nową funkcję (reprezentacyjną) oraz ewentualną koniecz-
ność wycinki drzew35. Wielka Kaskada – jeden z najbardziej efektownych elementów 
ogrodu chińskiego – została dziś pozbawiona tajemniczego piękna minionych epok 
z powodu degradacji zieleni, wprowadzenia prostych ławek i betonowego mostku. 
Słynne groty szeptów, bez odpowiedniej oprawy roślinnej i małej architektury, sta-
ją się elementem nieestetycznym. Utracono potencjał związany z dawnymi pawi-
lonami. Obecnie w parku ustawiono stylizowaną na chińską altanę, która ma być 
kontynuacją tradycji umieszczania podobnych elementów w ogrodzie od XIX wieku. 
W niczym nie przypomina ona żadnego z pawilonów XVIII-wiecznych. Szczególnie 
razi niezagospodarowanie dwóch pagórków w części północnej, na których niegdyś 
również znajdowały się pawilony (m.in. otwarta altana na „chińskim wzgórzu”, której 
taras podkreślony był szpalerowo nasadzonymi drzewami36). Jedynymi dobrze za-
chowanymi elementami ogrodu chińskiego zdają się być niewielkie kaskady wodne 
na terenie dawnego zwierzyńca.

Analizą objęto również wzgórze Pachołek. Istniejąca na nim od XIX wieku piękna 
ceglana wieża została wysadzona przez Niemców w 1945 roku. Współcześnie zastą-
piono ją inną, o prostej stalowej konstrukcji. Forma zdawać się może nieadekwatna, 
jednak oglądając dzisiejszą panoramę, można dojść do wniosku, że kosztowna odbu-
dowa dawnego budynku byłaby przerostem formy nad treścią. Dawne opisy ukazują 
zachwyt nad wspaniałym widokiem z Karlsbergu, z którego obserwować można było 
nie tylko klasztor i ogród, lecz również odległe wybrzeże Bałtyku37. Dziś wyraźnie widać 
jego degradację, przede wszystkim przez powstałe w latach 60. i 70. XX wieku wiel-
kie osiedla mieszkaniowe. Sama wieża nie jest także widoczna z zewnątrz – wzgórze 
mocno zarosło.

Nieprzemyślanym posunięciem wydaje się być przebudowa zachodniej części 
palmiarni, która jeszcze na archiwalnej pocztówce prezentuje się w miłej oku postaci, 
dziś zbyt mocno uproszczonej. Działające ciągle alpinarium, o formie odbiegającej 
od tej z czasów swego założyciela, powinno być ciągle pielęgnowane i być możne 
przekształcone na pierwotną aranżację.

Artefakty współczesne
Otwarta wiosną 1976 roku w parku oliwskim ekspozycja rzeźby współczesnej38 bu-

dzi duże kontrowersje. Niestety, mimo wysokiej wartości artystycznej obiektów, wy-
stawa nie pasuje do zabytkowego charakteru ogrodu. Rozmieszczone na terenie 

34 F. Mamuszka, Oliwa…
35 L. Majdecki, Koreferat do studium programowego założenia parkowego przy dawnym pałacu opata 

w Oliwie, 1978, Archiwum Oddziału Terenowego NID w Gdańsku, sygn. MS/506.
36 B. Lipińska, Gdańsk – Oliwa…
37 W. Lipowicz, Patrząc z Karlsbergu…
38 F. Mamuszka, Oliwa…
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całego parku rzeźby powinny zostać przeniesione w miejsce bardziej odpowiednie 
dla tego typu kompozycji39.

Bardzo negatywnie na odbiór założenia wpływa istniejąca infrastruktura i mała ar-
chitektura. Betonowe nawierzchnie, proste, zniszczone ławki, niedopasowane mostki 
i oświetlenie – to tylko niektóre z artefaktów wprowadzających do parku dysharmo-
nię. Jednocześnie negatywnie oddziałują one na florę i faunę40.

5. WYNIKI

Przeprowadzona analiza pozwoliła na określenie wartości poszczególnych wnętrz 
ogrodowych parku oliwskiego. Podczas sporządzania waloryzacji brano pod uwagę 
nie tylko poziom zachowania układu kompozycyjnego z wybranego okresu (bądź 
możliwość jego odtworzenia), lecz również wartość dendrologiczną, obecność za-
bytkowych artefaktów i znaczenie współczesne. Najwyżej oceniono trzy wnętrza 
południowej strony parku: ozdobny parter ogrodowy przy pałacu opackim, Staw 
Łabędziowy oraz alpinarium, gdyż wymagają one minimalnego nakładu prac (zmiana 
kompozycji rabat, usunięcie murku itp.), by zwiększyć swoją autentyczność. Wartość 
wysoką nadano wnętrzom o czytelnej kompozycji, jednak z wyraźnymi zastrzeżenia-
mi do ich dzisiejszej jakości (np. zdegradowana oś widokowa Drogi ku Wieczności). 
Pozostałe wnętrza sklasyfikowano jako średnio- lub niskowartościowe, przy czym te 
ostatnie wymagać będą z pewnością znacznej uwagi i przemyśleń konserwatorskich.

6. WNIOSKI KOŃCOWE

Przeprowadzone badania pozwoliły na określenie następujących wniosków:
 – park oliwski jest jednym z najbardziej wartościowych polskich parków, przez wzgląd 
na swoje genius loci, bogatą historię i wyjątkowe zachowane elementy,

 – teren wymaga znaczących działań konserwatorskich, obejmujących nie tylko za-
biegi kompozycyjne, lecz również wymianę małej architektury, infrastruktury i roślin-
ności,

 – wnętrza, których wartość określono jako średnią lub niską, wymagają wyraźnych 
przekształceń, a w niektórych przypadkach rekompozycji,

 – najgorzej zachowały się tereny dawnego ogrodu angielsko-chińskiego, natomiast 
najlepiej kompozycje barokowe,

 – z parku należy usunąć nieadekwatne dla założenia zabytkowego elementy, takie 
jak ekspozycja rzeźby współczesnej, betonowe nawierzchnie, proste ławki, latarnie 
i mostki, a następnie zastąpić je charakterystycznymi dla konkretnych epok,

 – przy odtwarzaniu wnętrz ogrodowych należy zachować umiar, aby przez nagroma-
dzenie zbyt dużej ilości elementów nie uzyskać wrażenia chaosu,

 – wszystkie wprowadzane zmiany powinny podkreślać genius loci miejsca,
 – park należy dostosować do współczesnych potrzeb i liczby odwiedzających go 
osób,

 – niniejsze opracowanie może być podstawą sporządzenia dokładnych wytycznych 
konserwatorskich.

39 L. Majdecki, Koreferat…
40 Ibidem.
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1. INTRODUCTION

Nowadays care of historic palace complexes is very important. This is shown by 
entries in the register of monuments, their importance in the region, and the amount 
of funds allocated by local authorities for their maintenance. The well maintained 
Oborskich palace complex in Mielec is an example of such a facility. The palace is not 
only for display purposes, but is also the seat of the regional museum.

It is important to use such a valuable complex fully and highlight its advantages. 
The maintenance of the genius loci of the site is of paramount importance. Therefore 
any recomposition activity (conservation work involving recomposing or creating 
a new composition, but referring to the site’s tradition, neighbouring interiors, and 
exposure1) should maintain that value. The consequence of cultivation activities, 
while maintaining the canons of style, also has a substantial impact on increased 
assumption values.

2. PURPOSE OF THE RESEARCH

An inseparable element of creating space is discovering the location and 
its historical, compositional, and spatial analysis. This is necessary to gather and 
systematize information about the park. It will enable analysis of the successive stylistic 
transformations, and will determine the main direction of the composition which has 
been chosen for this premise. Keeping this stylistic convention should be a key task. 
This article proposes the direction in which any recomposition activities in the future 
should be conducted.

3. STATE OF RESEARCH

Collecting information about the palace is a relatively easy task. It is, in the 
literature, possible to find summarised information about its creation, conversion, 
and stylistic transformations. At the same time it is impossible to ignore the fact that 
the issues concerning the park are marginalized. Among the available historical 
sources about the park, small-scale maps dominate: cadastral plans from 1850 and 
1853, and conservation guidelines from 1976 and 19902. There are no concrete plans 
or photographs. In the literature, information on the park is served in a very casual 
and frequently general way. Modern materials are much more precise.

The latest project3 contains a tree inventory and an assessment of it, and 
a description of the park’s current condition and photographic documentation. It is 
worth noting that for the area adjacent to the foundation a local zoning plan was 
established in 20124.

1 J. Bogdanowski, Style, kompozycja i rewaloryzacja w polskiej sztuce ogrodowej, Kraków 1996.
2 The cadastral plans and conservation guidelines referenced in this article have been made available to 

the author by the Regional Museum in Mielec.
3 K. Nowosiad-Sobańska, Koncepcja zagospodarowania parku przy Pałacu Oborskich w Mielcu, Rzeszów 

1999.
4 The local development plan for the area of potential flooding, adjacent to the proposed flood embankment 

and part of the dispersed Kiliński and Kosciuszko residential estates in Mielec as Annex No. 1 to Resolution 
No. XXVIII / 238/2012 of the City Council in Mielec on December 20, 2012.
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4. DESCRIPTION OF RESEARCH

Location

The Oborskich palace complex in Mielec is located in Subcarpathia Province 
in the district of Mielec. It is located in the eastern part of the city by Legions Street, 
on a gentle hill above the Wisłoka River. It was formerly a a 16th-century castle grange. 
Over time, during changes of ownership, it turned into a mansion – grange, and later 
a palace foundation. Currently it is both the seat of the Regional Museum in Mielec 
and a landmark building for the city authorities.

History

The beginnings of the historical foundation date back to the late 18th century, 
when Mielec was a part of a large property known as Wola Mielecka5, owned by 
Count Michael Ossoliński. His daughter and her husband Jan Pieniążek constructed 
a brick mansion with traditional columned porch in 1820. This was located by the road 
running towards Tarnow, near the Wisłoka River. The manor house was located on 
the site of the Grange on the shore, with a backdrop of Mielec castle from the first 
half of the 16th century – the residence of Stanisław Mielecki. Then castle located on 
the Wisłoka (at that time it was located more to the east), surrounded by a moat 
and founded on a square plan, was a classic example of a mediaeval tower system. 
There is no further information about the castle after 1670.

Because of debts, in the 1860s the mansion was taken over by the Lviv Bank 
Włościański, and after then acquired by Ludwik Starzeński in 1874. He entrusted 
the administration to Maximilian Oborski6. In 1884, the Mielec property came into 
the possession of a Jewish family, from whom it was bought by Maximilian’s son – 
Count Wacław Stefan Oborski and his wife. The property remained in their hands 
until 1944.

Count Wacław decided to rebuild the aging mansion to make it match 
the social status which the Oborski family represented. The park was created 
in the first half of the 19th century7. It was in the immediate surroundings of the manor, 
in the south-east, laid out on an east-west axis. Further to the east, wetlands stretched 
up to the Wisłoka. The count hired an architect – Kazimierz Hołubowicz – who created 
a reconstruction project for the court. He designed a residence in the style of an urban 
“villa in the garden”. A first floor been was added to the old ground floor. The work 
should have been conducted in two stages. It is known that the first part of the work 
was completed in 1905. However, due to a misunderstanding, probably financial, 
the second part of the reconstruction did not happen. This is conclusively shown by 
the shape of the building, in which the peak on the western side is clearly “broken 
off”. During the renovations a park adjacent to the mansion was also redesigned. 
New avenues and a number of new plantings were assigned.

5 Before 1405 the villages of Borzyszowice and Lasocice were merged in one site named Wola Mielecka. Since 
the beginning of the 17th century, the property belonged to the Ossoliński family.

6 Maksymilian Oborski – a little known amateur painter and an insurgent in the January Uprising, who after exile 
settled in relatively quiet Galicia.

7 J. Sobiczewska, Zabytkowe podworskie ogrody i parki w powiecie mieleckim, Rocznik Mielecki, Vol. XII-XIII, 
2009-2010.
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After the occupation of land by the Red Army in 1944, the Oborski family was 
removed from the mansion. At the beginning of 1945 German prisoners of war were 
held here, and in the meantime the authorities quartered random people displaced 
from the surrounding villages. Since this time the manor gradually fell into ruin. 
The palace rooms were taken over by an air factory that carried out repairs. This 
activity had the effect of simplifying the profile of the historic palace. In the 1960s 
an outbuilding of the manor house located in the northern part of the park was 
demolished.

Since its inception in Mielec, the Regional Museum had been seeking its own 
seat. In 1983 the City Council adopted a resolution under which the Oborski palace 
was chosen as the future headquarters of the Regional Museum. By a decision by 
the Regional Conservator in Rzeszow, the mansion entered the register of monuments 
in 1989. A year later the surrounding park followed.

Composition transformation
Probably from the beginning, a farm was the backdrop for the castle. These 

sites were spatially related to each other; in fact both were on hills on the banks 
of the Wisłoka. On the cadastral plan from 1850, there appear the remains of the moat 
which had previously surrounded the castle. It is also stated that in those days 
the Wisłoka flowed closer to Mielec and reached up to the edge of the hill where 

Ill. 1. View of the mansion from inside the park (photo by D. Kolisz)
Il. 1. Widok na dworek z wnętrza parku (fot. D. Kolisz)
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there was a “grange on the banks of the Wisłoka” – hence its name. The castle and 
grange were separated by the road to Tarnow. A straight avenue ran to the farm, 
and included into the composition of the farm buildings were the mansion and its 
outbuilding.

Much more information is provided in the cadastral plan of 1853, where spatial 
order was created by the greater number of buildings: a coach house, a stables, 
and a granary. A brick palace was surrounded from the west and south by a garden 
which reached to the edge of the escarpment, at the foot of which were wetlands. 
The garden was laid out geometrically along an east-west axis, and included a small 
area of land near the palace. On the eastern side of the mansion, there was an oval 
lawn, while on the west, on the axis, a circular flowerbed in the middle of a trapezoid 
garden. The outbuildings and eastern face of the mansion were completed the layout8. 
A hornbeam avenue was created – characteristic of the geometric gardens of that 
period – from the Wisłoka River. Unfortunately none of these hornbeams have 
survived9.

The oldest trees – from the 2nd half of the 19th century – are located in the north- 
-western part of the park.

At the end of the 19th century, the garden area was expanded to the north 
and east. The character of the garden was changed from a geometric garden to 
a natural park. Signs of these changes are observable in the current form of the park. 

8 F. Kiryk, Mielec. Dzieje miasta i regionu, Vol. 1, Mielec 1984, 645.
9 WUOZ, Katalog parków woj. Rzeszowskiego, m. Mielec, edited by S. Peret, Rzeszów 1976, manuscript 1.

Ill. 2. View from the park in the direction of the shaft (photo by D. Kolisz)
Il. 2. Widok z parku w kierunku wału (fot. D. Kolisz)



300

During the expansion of the palace in the early twentieth century, the park was also 
redesigned. New avenues were created. New species of ornamental trees and 
shrubs were introduced (including silver wild maple, maple, oak, lime, larch, spruce, 
forsythia, spirea, jasmin, and lilac10). Unfortunately, the recomposition plan has not 
been preserved.

These days, the urban park is enclosed within modest limits. It has been upgraded on 
the basis of a project from 1966. The spatial layout created by the buildings changed 
almost completely. This is more or less visible in the conservation guideline plan from 
1976. An old outbuilding has been demolished. The buildings, apart from the palace, 
included a boiler house, a fuel square, and a glasshouse. The layout of the interiors 
was readable as a free park (landscape) established on a linear canvas expressed 
in the accentuation of the main directions. The two main directions of composition 
were developed on the north–south axis, where there were a depot and “the great 
glade”. The depot, round with a solitary flower bed, was located in the northern part 
of the park. The “great glade”11 created a magnificent, oblong interior with (probably) 
a fountain in the middle. The interior was open to the views and was included here 
in the form of the promenade leading out of the park into the external landscape. 
Further directions of composition were formed by the east–west axis, in this assumption 
less clear because on this axis on the western side of the palace a glasshouse was 
located.

On the conservation guideline plan of 1990 a legible park avenue layout is 
already shown. Unfortunately it provides no information about the interiors and 
plantings. However, there is a new element – the stairs leading from the interior park 
to the Wisłoka floodplains. They seem to be the culmination of the avenue, and they 
stretch to the southern border of the park, and create another viewing axis along the 
line park–river. On this plan, there are no remarks about the previously demarcated 
pedestrian route or the panoramic opening.

The most recent recomposition occurred in 1999, and this is when the park received 
its present form. The viewing axis leading from the entrance gate on Legionów Street 
became clearer. Also, an amphitheater square was introduced on the terrace 
side. The boiler house and glasshouses were demolished, and therefore the palace 
became dominant in the project. It is an idea that became transparent and clear, 
but inconsistent in stylistic terms. The west has been fulfilled indeed, because in place 
of the glasshouse a circular flowerbed was introduced. Unfortunately, the opening 
view along the “great glade” was disregarded and the lumens on the southern slope 
of the escarpment became overgrown. The opportunity to realize this precious scenic 
opening was definitively lost, and the style guidelines for the landscape park were 
not maintained in any consistent way…

The project of 1999 provided for the building of a tennis court, reconstructing 
the outbuilding court, and creating a hotel. The tennis court was to be built in the “big 
glade”, but this idea, fortunately, has not been brought to life. Instead of the tennis 
court, a fountain was created. The reconstruction of the mansion outbuilding has not 
yet occurred.

In the past two years, the area of the shaft and boulevards has been modernised. 
The stairs crowning the park avenue were renovated and terraces were created on 
the south escarpment. The promenade leading from the park over the Wisłoka and 

10 J. Skrzypczak, Pałacyk Oborskich w Mielcu, Muzeum Regionalne w Mielcu, Mielec 2008, 37.
11 J. Bogdanowski, Polskie ogrody ozdobne, Arkady, Warszawa 2000, 105-106.
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along the river could not be introduced because the water repeatedly overflowed 
and these areas were exposed to flooding. Thus the shaft was piled much closer to 
the park than initially planned. The culmination of the opening view, the only opening 
that has been realized in the park – the river line, stretching along the avenue, was not 
included in the modernization plan. Therefore, nowadays the composition of squares 
and paths leading to the shaft appears to be accidental.

Contemporary context
Today, the park is mainly a place of recreation for the townsfolk. It is the most 

popular park in the town, due to its aesthetic and natural values. It should also be 
mentioned that it is one of the very few parks which are located in the old part 
of Mielec. In response to the needs of residents from nearby estates, a playground 
was funded. During summer, over the amphitheatre square in front of the palace 
terrace, occasional concerts and a summer cinema are organised.

5. RESULTS

Thanks to ongoing research and analysis it has been possible to systematize 
the knowledge of changes in the conception and composition of the park’s style. 
It is therefore possible to identify and understand some of the inconsistencies, 
which are not necessarily always the result of ill will or ignorance, but sometimes 
caused by external factors. Inconsistent to some extent, the recompositions led to 
the disappearance of one of the key features of the free park. That is the maintenance 
of the valuable relationship between the interior park landscape and that outside. 
This is why the park is not a classic example of a landscape park. However, it has 
some characteristics of a landscape park, and with conscious activity in the future, 
this situation may change.

The abovementioned objections do not affect the value on the local scale. It is 
in fact (next to the eighteenth-century establishment of the neoclassical mansion 
in the Wojsław district, which was attached to Mielec in 1985) one of the oldest of this 
type in the city. However, the condition and the maintenance of stylistic conventions 
distinguish it, and point to its uniqueness.

6. SUMMARY

The park discussed in the article, which belongs to a palace complex, is a valuable 
historical location in the Mielec region. It is the only example of a landscape park 
available to the public. Since the nineteenth century it has been the most valuable 
site in the Mielec landscape.

The character of the park has been altered several times. Starting with 
the background of Mielec castle, it was a traditional farm, via a geometric garden 
in a mansion-grange complex, to a magnificent landscaped urban park.

The revalorizations around the park and its surroundings have not always been 
consistent, and this led to the loss of a valuable viewing perspective on the park- 
-river line. Because the Wisłoka repeatedly burst its banks, the city decided to pile 
flood barriers in the immediate vicinity of the park. This decision led to the closure 
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of the perspective of another observation on the park–river line, leading along 
park avenues and closed by stairs. The development of the area of the shaft and 
the boulevard compositionally does not refer to the park’s interior.

Luckily, the opportunity to improve the relationships between the surrounding 
landscape and the park has not been definitively lost. It is important in the future 
to bear in mind that the valuable views should be more readable and the area 
of the shaft and boulevards ought to culminate in an appropriate finial accent. Such 
work may lead to enhancement of the park.
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1. WSTĘP

Opieka nad zabytkowymi zespołami pałacowymi jest współcześnie bardzo istot-
na i przywiązuje się do niej dużą wagę. Świadczyć o tym mogą wpisy do rejestru za-
bytków, ranga, jaką pełnią w regionie, czy wysokość środków przeznaczanych przez 
lokalne władze na ich utrzymanie. Przykładem takiego obiektu jest bardzo dobrze 
utrzymany zespół pałacowy Oborskich w Mielcu. Pełni funkcję reprezentacyjną mia-
sta oraz jest siedzibą Muzeum Regionalnego.

Ważne jest, aby w pełni wykorzystać i podkreślić walory tak wartościowego zespo-
łu. Zachowanie genius loci miejsca jest wartością nadrzędną, zatem wszelkie dzia-
łania rekompozycyjne (działania konserwatorskie polegające na dokomponowaniu 
lub stworzeniu nowej kompozycji, ale licującej z tradycją miejsca, sąsiednimi wnętrza-
mi i ekspozycją12) powinny mieć na celu zachowanie tejże wartości. Niebagatelny 
wpływ na podniesienie walorów założenia ma również konsekwencja działań pielę-
gnacyjnych, mająca na celu podtrzymanie kanonów stylowych.

12 J. Bogdanowski, Style, kompozycja i rewaloryzacja w polskiej sztuce ogrodowej, Kraków 1996.
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2. CEL BADAŃ

Niezbywalnym elementem właściwego kreowania przestrzeni jest poznanie 
danego miejsca oraz analiza pod względem historycznym, kompozycyjnym i prze-
strzennym. Konieczne do tego jest zgromadzenie i usystematyzowanie informacji 
na temat założenia parkowego. Umożliwi ono analizę kolejnych przemian stylowych 
i pozwoli wyznaczyć główny kierunek kompozycyjny, który został obrany w przypad-
ku tego założenia. Utrzymanie owej konwencji stylistycznej powinno być kluczowym 
zadaniem.

W niniejszym artykule zaproponowano wytyczenie kierunku, w jakim powinny być 
prowadzone w przyszłości wszelkie działania rekompozycyjne.

3. STAN BADAŃ

Zgromadzenie informacji na temat pałacu jest zadaniem stosunkowo łatwym. 
W literaturze można znaleźć dokładne informacje o jego powstaniu, przebudowie 
i przemianach stylistycznych. Jednocześnie nie da się pominąć faktu, iż zagadnienia 
dotyczące parku są na tym tle marginalizowane.

Wśród dostępnych mapowych źródeł historycznych na temat parku dominują 
opracowania małoskalowe – należą do nich: plany katastralne z 1850 i 1853 roku oraz 
wytyczne konserwatorskie z 1976 i 1990 roku13. Brakuje natomiast konkretnych planów 
czy fotografii. W literaturze informacje dotyczące parku są podawane zdawkowo 
i najczęściej bardzo ogólnie. Materiały współczesne okazują się być o wiele bardziej 
dokładne. Najnowszy projekt14 uwzględnia inwentaryzację drzewostanu wraz z jego 
oceną, opis stanu istniejącego oraz dokumentację fotograficzną.

Warty odnotowania jest fakt, iż dla obszaru przyległego do założenia został ustalo-
ny w 2012 roku miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego15.

4. OPIS BADAŃ

Położenie
Zespół pałacowy Oborskich w Mielcu znajduje się na terenie województwa pod-

karpackiego w powiecie mieleckim. Ulokowany jest we wschodniej części miasta, 
przy ul. Legionów, na delikatnym wzniesieniu nad rzeką Wisłoką. Stanowił on daw-
niej folwark zamku mieleckiego z XVI wieku. Z czasem, zmieniając właścicieli, prze-
istoczył się w założenie dworsko-folwarczne, a później pałacowe. Obecnie stanowi 
siedzibę Muzeum Regionalnego w Mielcu i jest obiektem reprezentacyjnym władz 
miasta.

13 Plany katastralne oraz wytyczne konserwatorskie, do których istnieją odwołania w niniejszym artykule, 
zostały udostępnione autorce przez Muzeum Regionalne w Mielcu.

14 K. Nowosiad-Sobańska, Koncepcja zagospodarowania parku przy Pałacu Oborskich w Mielcu, Rzeszów 
1999.

15 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu potencjalnego zagrożenia powodzią, 
przyległego do projektowanego wału przeciwpowodziowego oraz części obszaru rozproszonej 
zabudowy mieszkaniowej Osiedla Kilińskiego i Kościuszki w Mielcu stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały 
nr XXVIII/238/2012 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 20 grudnia 2012.



304

Historia
Początki zabytkowego założenia sięgają końca XVIII wieku, kiedy Mielec wchodził 

w skład dużego majątku Wola Mielecka16, będącego własnością hrabiego Michała 
Ossolińskiego. Jego córka wraz z mężem Janem Pieniążkiem wystawili w 1820 roku 
murowany dwór, z tradycyjnym kolumnowym gankiem. Znajdował się on przy trak-
cie biegnącym w kierunku Tarnowa, nieopodal rzeki Wisłoki. Dwór stanął w miejscu 
Folwarku nad brzegiem, zaplecza, obecnie już nieistniejącego, mieleckiego zamku 
z 1 połowy XVI wieku, będącego rezydencją Stanisława Mieleckiego. Zamek, poło-
żony nad samą Wisłoką (wówczas znajdowała się ona bardziej na wschód od obec-
nego biegu), otoczony fosą, założony na planie czworoboku, był klasycznym średnio-
wiecznym przykładem systemu basztowego. Informacje dotyczące zamku urywają 
się po 1670 roku.

Dwór z powodu zadłużenia w latach 60. XIX wieku przejął lwowski Bank Włościański, 
od którego w 1874 roku nabył go Ludwik Starzeński. Ten administrację swych dóbr po-
wierzył Maksymilianowi Oborskiemu17.

W 1884 roku dobra mieleckie weszły w posiadanie rodziny żydowskiej, od której 
zostały wykupione przez syna Maksymiliana – hrabiego Wacława Stefana Oborskiego 
wraz z żoną. W ich rękach majątek pozostał do 1944 roku.

Hrabia Wacław postanowił przebudować wiekowy dwór, będący częścią założe-
nia dworsko-folwarcznego, gdyż nie przystawał on w swej formie do statusu społecz-
nego, jaki reprezentowała rodzina Oborskich. Park, powstały w 1 połowie XIX wieku18, 
znajdował się w najbliższym otoczeniu dworu, na terenie południowo-wschodnim 
i rozplanowany był na osi wschód – zachód. Dalej na wschód, aż do Wisłoki, rozcią-
gały się mokradła.

Do wykonania projektu przebudowy dworu hrabia zatrudnił rzeszowskiego ar-
chitekta Kazimierza Hołubowicza, który zaprojektował Oborskim siedzibę w typie 
miejskiej „willi w ogrodzie”. Do starej parterowej części zostało dobudowane piętro. 
Prace te miały przebiegać dwuetapowo. Wiadomo, że pierwsza część prac zakoń-
czona została w 1905 roku, jednak ze względu na nieporozumienia, prawdopodob-
nie na tle finansowym, do realizacji drugiej części przebudowy nie doszło, o czym 
niezbicie świadczy bryła budynku, którego szczyt po stronie zachodniej jest wyraźnie 
„urwany”.

W trakcie prac remontowych przekomponowano także przyległy do dworku park 
krajobrazowy, wyznaczono nowe alejki oraz wprowadzono wiele nowych nasadzeń.

Po zajęciu terenów przez Armię Czerwoną w 1944 roku rodzina Oborskich została 
usunięta z dworu. Na początku 1945 roku na terenie majątku przetrzymywani byli nie-
mieccy jeńcy wojenni, a w międzyczasie władze kwaterowały tam przypadkowych 
ludzi wysiedlonych z okolicznych wsi. Dworek był odtąd sukcesywnie dewastowany. 
Pomieszczenia w pałacu użytkował zakład lotniczy, który przeprowadził remont, cze-
go skutkiem było uproszczenie zabytkowej sylwetki pałacu.

W latach 60. XX wieku rozebrano budynek dworskiej oficyny, znajdujący się w pół-
nocnej części parku.

16 Przed 1405 rokiem nastąpiło połączenie wsi Borzyszowice i Lasocice w jedną miejscowość o nazwie Wola 
Mielecka. Od początku XVII wieku majątek należał do rodziny Ossolińskich.

17 Maksymilian Oborski – nieznany szerzej malarz-amator, powstaniec styczniowy, który po zsyłce osiedlił się 
w stosunkowo spokojnej Galicji.

18 J. Sobiczewska, Zabytkowe podworskie ogrody i parki w powiecie mieleckim, Rocznik Mielecki, T. XII-XIII, 
2009-2010.
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Rada Miejska w 1983 roku przyjęła uchwałę, na mocy której pałacyk Oborskich 
miał stać się w przyszłości siedzibą Muzeum Regionalnego w Mielcu, które od po-
czątku swego istnienia czyniło starania o własną siedzibę. Decyzją Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Rzeszowie obiekt został w 1989 roku wpisany do rejestru 
zabytków, a rok później trafił tam również otaczający go park.

Przemiany kompozycyjne

Prawdopodobnie od momentu wybudowania zamku folwark stanowił jego zaple-
cze. Obiekty te były ze sobą powiązane przestrzennie, oba znajdowały się bowiem 
na wzniesieniach nad brzegiem Wisłoki. Na planie katastralnym z 1850 roku widnieją 
pozostałości fosy, która dawniej otaczała zamek. Można również odczytać z niego, 
że Wisłoka płynęła wówczas bliżej Mielca, sięgała aż do skraju wzniesienia, na którym 
znajdował się Folwark nad brzegiem – stąd jego nazwa. Zamek i folwark oddzielał 
trakt w kierunku Tarnowa. Do folwarku prowadziła prosta aleja, a w skład jego zabu-
dowań wchodziły dwór oraz oficyna dworska.

Znacznie więcej informacji dostarcza plan katastralny, opracowany w 1853 roku, 
gdzie ład przestrzenny założenia kreuje już większa liczba zabudowań: wozownia, 
stajnie i spichlerz. Ogród otaczający murowany pałac od strony zachodniej i połu-
dniowej sięgał krawędzi skarpy, u podnóża której zalegały mokradła. Rozplanowany 
był geometrycznie, wzdłuż osi wschód – zachód, i obejmował mały obszar terenu 
przy samym pałacu. Po wschodniej stronie dworu znajdował się owalny gazon, a po 
zachodniej, na osi, kolisty kwietnik pośrodku czworobocznego ogrodu. Zabudowania 
gospodarcze i wschodnia elewacja dworu zamykały ten układ19. Od strony Wisłoki 
utworzono aleję grabową, co było charakterystyczne dla ogrodów geometrycznych 
tamtego okresu, lecz żaden z owych grabów się nie zachował20.

Najstarszy drzewostan, pochodzący z 2 połowy XIX wieku, znajduje się w północ-
no-zachodniej części parku.

Pod koniec XIX wieku obszar ogrodu został poszerzony w kierunku północnym 
i wschodnim, zmieniony został jego charakter z geometrycznego ogrodu na swobod-
ny park krajobrazowy, którego znamiona są widoczne w obecnej formie parku.

W trakcie rozbudowy pałacu na początku XX wieku przekomponowano również 
park. Wyznaczono wówczas nowe alejki, wprowadzono nowe gatunki drzew i krze-
wów ozdobnych, m.in.: klonów srebrzystych, klonów polnych, jaworów, dębów, lip, 
modrzewi, świerków, forsycji, tawuł, jaśminowców i bzów lilaków21. Nie zachował się 
jednak plan owej rekompozycji.

Współczesne założenie parku miejskiego zamknięte jest w skromniejszych grani-
cach. Zostało ono zmodernizowane na podstawie projektu w 1966 roku. Zmienił się 
prawie całkowicie, tworzony przez zabudowania, układ przestrzenny. W przybliżeniu 
widoczny jest on na planie wytycznych konserwatorskich z 1976 roku. Wyburzono 
starą oficynę, a w skład zabudowań, oprócz pałacyku, wchodziły jedynie budynek 
kotłowni z placem opałowym oraz szklarnia. Czytelny był natomiast układ wnętrz 
charakterystycznych dla parku swobodnego (krajobrazowego), ustalonego na li-
niowej kanwie, wyrażonej akcentowaniem głównych kierunków, oraz gwieździstym 
układzie osi widokowych. Dwa główne kierunki kompozycyjne rozwijały się na osi 

19 F. Kiryk, Mielec. Dzieje miasta i regionu, T. 1, Mielec 1984, 645.
20 WUOZ, Katalog parków woj. Rzeszowskiego, m. Mielec, oprac. S. Peret, Rzeszów 1976, mps, 1.
21 J. Skrzypczak, Pałacyk Oborskich w Mielcu, Muzeum Regionalne w Mielcu, Mielec 2008, 37.
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północ – południe: były to zajezdnia i „wielka polana”22. Zajezdnia w formie kulistej 
z samotnikiem lub kwietnikiem znajdowała się w północnej części parku, a „wielką 
polanę” tworzyło okazałe, podłużne wnętrze z (prawdopodobnie) fontanną na środ-
ku, otwarte na widoki i ujęte tu w formie ciągu spacerowego, prowadzącego poza 
park w krajobraz zewnętrzny. Kolejne kierunki kompozycyjne tworzyła oś wschód – za-
chód, w tym założeniu mniej czytelna, gdyż na owej osi, po zachodniej stronie pała-
cu, znajdował się budynek szklarni.

Na planie wytycznych konserwatorskich z 1990 rouk czytelny jest już wyraźnie układ 
alejek parkowych, nie dostarcza on jednak informacji na temat wnętrz i nasadzeń. 
Elementem nowym są natomiast schodki prowadzące z wnętrz parkowych na teren 
zalewowy Wisłoki. Zdają się one być zwieńczeniem alejki, która ciągnie się do połu-
dniowej granicy parku, tworząc kolejną oś widokową na linii park – rzeka. Na planie 
tym nie ma już natomiast informacji o wcześniej wytyczonym ciągu pieszym i biegną-
cym wzdłuż niego otwarciu widokowym.

Do ostatniej rekompozycji doszło w 1999 roku, kiedy to park uzyskał obecną 
formę. Uczytelniono oś widokową prowadzącą od bramy wejściowej od strony 
ul. Legionów, wprowadzono również amfiteatralny plac od strony tarasu pałaco-
wego. Wyburzone zostały budynki kotłowni i szklarni, zatem bryła pałacyku stała się 
jedyną dominującą w całym założeniu, które stało się przejrzyste i czytelne, lecz nie-
konsekwentne pod względem stylowym. Dopełniony został wprawdzie, wydawało-
by się w myśl zasad kompozycji krajobrazowej, kierunek zachodni, gdyż, w miejsce 
szklarni wprowadzony został kolisty kwietnik, lecz zlekceważono otwarcie widoko-
we wzdłuż „wielkiej polany” i doprowadzono do zarośnięcia prześwitów na połu-
dniowym zboczu skarpy, zaprzepaszczając szansę na realizację owego cennego 
widokowo otwarcia oraz nie podtrzymując konsekwentnie założeń stylowych parku 
krajobrazowego.

Projekt z 1999 roku zakładał wybudowanie kortu tenisowego oraz zrekonstruowa-
nie budynku oficyny dworskiej i utworzenie w niej hotelu. Kort miał powstać na terenie 
„wielkiej polany”, lecz pomysł ten, na szczęście, nie został wdrożony, i w tym miejscu 
powstała fontanna. Do rekonstrukcji oficyny jeszcze nie doszło.

W ciągu ostatnich dwóch lat zmodernizowany został teren wału i bulwarów, znaj-
dujących się na południe od założenia parkowego, odnowiono schody wieńczące 
aleję parkową oraz utworzono tarasy widokowe na południowej skarpie. Realizacja 
zakładanego przez konserwatora ciągu spacerowego, prowadzącego z parku 
nad Wisłokę oraz wzdłuż samej rzeki, nie mogła zostać wprowadzona, ponieważ 
woda wielokrotnie wychodziła z brzegów i tereny te były narażone na podtopienia. 
Usypano zatem wał przeciwpowodziowy, znacznie bliżej parku niż to pierwotnie za-
kładano. Zwieńczenie otwarcia widokowego, jedynego, jakie zostało zrealizowane 
na linii park – rzeka, ciągnącego się wzdłuż alei, na końcu której znajdują się schody, 
nie zostało w planie modernizacji uwzględnione. Kompozycja placyków oraz ścieżek 
prowadzących na wał zdaje się być w tym kontekście przypadkowa.

Kontekst współczesny

Obecnie park pełni dla mieszkańców miasta przede wszystkim funkcję rekreacyj-
ną. Jest najchętniej odwiedzanym parkiem w mieście z uwagi na swe walory este-
tyczne i przyrodnicze oraz jednym z niewielu na terenie Starego Mielca. Na potrzeby 

22 J. Bogdanowski, Polskie ogrody ozdobne, Arkady, Warszawa 2000, 105-106.
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mieszkańców okolicznych osiedli założony został w nim plac zabaw dla dzieci. Latem 
na amfiteatralnym placu przed tarasem pałacu organizowane są koncerty okazjo-
nalne i pokazy kina letniego.

5. WYNIKI

Dzięki przeprowadzanym badaniom i analizie udało się usystematyzować wiedzę 
dotyczącą przemian założeń stylowych i kompozycyjnych parku. Możliwe jest zatem 
wskazanie i zrozumienie pewnej niekonsekwencji działań, która niekoniecznie wynika 
ze złej woli czy niewiedzy, ale może być powodowana przez czynniki zewnętrzne. 
Niespójne w pewnym wymiarze zabiegi rekompozycyjne doprowadziły do zatracenia 
jednej z kluczowych cech parku swobodnego, czyli podtrzymania cennego powiąza-
nia wnętrz parkowych z krajobrazem zewnętrznym, przez co nie stanowi on klasyczne-
go przykładu parku krajobrazowego. Posiada jednak jego cechy i dzięki świadomym 
działaniom w jego przestrzeni w przyszłości stan ten może ulec zmianie.

Wymienione zastrzeżenia nie wpływają jednak na obniżenie wartości zespołu 
w skali lokalnej. Stanowi on bowiem (obok XVIII-wiecznego założenia przy klasycy-
stycznym dworze na osiedlu Wojsław, które zostało przyłączone do Mielca w 1985 r.) 
jedno z najstarszych założeń tego typu w mieście. Jednak stan zachowania i pod-
trzymanie konwencji stylowej wyróżnia go oraz stanowi niezaprzeczalnie o jego 
unikatowości.

6. PODSUMOWANIE

Omawiany w artykule, należący do zespołu pałacowego, park to obiekt historycz-
ny, posiadający wysoką wartość w skali regionu mieleckiego. Jest on jedynym przy-
kładem dworskiego założenia krajobrazowego w mieście, udostępnionego publicz-
nie. Od XIX wieku, gdy park został rozbudowany, do dziś jest najcenniejszym obiektem 
w krajobrazie Mielca.

Wielokrotnie zmieniany był jego charakter. Począwszy od folwarku – zaplecza 
mieleckiego zamku, tradycyjnego gospodarstwa rolnego, przez geometryczny 
ogród założenia dworsko-folwarcznego, aż do okazałego krajobrazowego parku 
miejskiego.

Podejmowane działania rekompozycyjne w obrębie parku i jego otoczenia nie 
zawsze były spójne, co doprowadziło do zatracenia cennego otwarcia widokowe-
go na linii park – rzeka. Ponieważ wody Wisłoki wielokrotnie wychodziły z brzegów, 
miasto zdecydowało się na usypanie wałów przeciwpowodziowych w najbliższym 
sąsiedztwie parku, co doprowadziło do zamknięcia kolejnego otwarcia widokowego 
na linii park – rzeka, prowadzącego wzdłuż zakończonej schodami alejki parkowej. 
Zagospodarowanie terenu wału i bulwaru kompozycyjnie nie nawiązuje do wnętrz 
parkowych.

Szansa na poprawienie relacji widokowych parku z otoczeniem nie jest jednak 
ostatecznie zatracona. Ważne, aby w przyszłości, przy okazji podejmowania ponow-
nych działań rekompozycyjnych, pamiętać o uczytelnieniu wartościowych widoków 
lub, jak w przypadku terenu wału i bulwarów, zwieńczeniu ich stosownym akcentem. 
Działania takie mogą doprowadzić do pełnego uwydatnienia walorów miejsca.
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1. INTRODUCTION

The continuous and ongoing process of urbanisation, appropriation and 
subordination of space by humanity led lead to irreversible changes in the landscape 
surrounding manorial ensembles. As time goes by, with often uncontrolled economical 
and proprietary changes, many old manors lost their rank and the original character 
of their landscape. Nowadays, the interest in historical sites is increasing. A fashion for 
revalorizing rural palaces or manor houses is becoming noticeable. The ideal situation 
would be to recreate each object associated with the local landscape – subtle 
inclusion in surrounding area is better than being tightly shut off from each adjacent 
element. Such reconstruction of the links with natural or cultural landscape is not 
always possible. In those sites where elements of these connections or parts of them 
have been saved, it is very important to preserve them. The historical palace-garden 
ensemble in Błędów is a good example which shows the possibility of reconnecting 
the site with its surroundings.

2. LOCALIZATION

This ensemble is located in south-west Mazovia Province in Grójec County. 
The complex was situated within interesting natural conditions following 19th- 
-century garden planning principles1. Located on the axis of a flat hill on the bank 
of the river Mogielanka, it was sited vis-à-vis the settlement on the other shore. 
In its neighbourhood, landscape elements such as a wide complex of fishponds, 
a grove, and fields and meadows connected with the palace and park can be 
found. There are view, compositional and functional connections. The central point 
of the ensemble was represented by a classicist palace with outbuildings located 
symmetrically on both sides. An access avenue which connected the manorial lands 
with the village led to the manor house. All the main buildings were located in a wide 
landscape park (11.5 ha), which is interesting because of the natural lay of the land 
with various relief forms which are unique in the region. One of the most important 
compositional elements is the extensive water system with a cascade complex of five 
park ponds. This provides a natural division in the park with the garden area located 
on its north side next to the manor buildings and the more natural forest area to 
the south. The diversity of flora is testimony to the great value of this area. The richness 
of old-growth and the multiplicity of majestic limes, elms, ashes, pines, and larches 
in the park are enchanting.

3. HISTORY OF THE ENSEMBLE

The first mention of Błędów comes from the end of 14th century, when it was 
the residence of the Błędowski family. It is not known either what it looked like or 
where the manor house was located.

The history of this ensemble in its present form begins at the end of 18th century. 
The property was bought at that time by Józef Walicki, governor of Rawa Mazowiecka 

1 E. Jankowski, Ogród przy dworze wiejskim, t. 2, Warszawa 1888, 6-14; K. Nakwaska, Dwór wiejski: dzieło 
poświęcone gospodyniom polskim, przydatne i osobom w mieście mieszkającym, vol. 1, Poznań 1843, 10-13.
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and Mszczonów, with his wife Klementyna, from the Skarbkowie Kozietulski family, 
who were the owners of nearby Mała Wieś. At the beginning of the 19th century 
Walickis decided to build their new seat in Błędów. They commissioned the design 
work from the well known architect Fryderyk Albert Lessel from Warsaw.

The palace which was the centre of Błędów ensemble was created between 1802 
and 18082. Lessel designed a classicist manor house and four single storey outbuildings 
situated in pairs symmetrically on both sides of the yard (defined by buildings and 
stone walls). This composition was a repetition of the setting of Mała Wieś but on 
a smaller scale. At the same time, around the manor lands a wide landscape park 
was created which was certainly also designed by Lessel3.

In 1826, the Błędów property was acquired by Karol Zagórski. He set up the fabric 
settlement which was planned around a large rectangular market square in an 
urban character4. Based on records from the land and mortgage register, it is 
possible to fix that in that period there were a palace, two outbuildings, a coach 
house, and a granary (in the other two outbuildings), a courtyard surrounded by 
a fence, a driveway with ornamental plants, a garden behind the palace with 
ornamental and fruit trees, a fruit and vegetable garden, a nursery (with fruit trees), 
frames, a gardener’s house connected with an orangery, and several utility buildings 
included in the grange5.

In 1845, the next owner was Jan Chryzostom Kijewski, a well known chemist 
and industrialist from Warsaw. In 1882-1884 he founded a new building – St Joseph 
the Worker’s congregational church. This was situated on the major axis of the manor 
ensemble on the others side of the river bank hill, next to the market square which 
had been created 50 years before.

In 1916 the Stankiewicz family – Maria Izabela of Potockis with her husband Professor 
Czesław Stankiewicz, a well known doctor from Warsaw – became owners of the site. 
At that time, great development of the park was visible. Members of the Stankiewicz 
family were passionate about gardening, especially Maria who had completed 
horticultural studies6. They collected plant species unique and uncommon in those 
days. In the park they planted many rare and valuable tree species. The well known 
gardener Edmund Jankowski wrote an extensive report on his visit to Błędów7. Thanks 
to his notes, we know that in the manorial lands there was an extensive homestead 
in which about 50 ha were covered with modern orchard, which was unusual in those 
times. Moreover, they possessed their own nursery where many unique rose species 
were cultivated. The greenhouses held a huge collection of succulents and tropical 
plants.

After the Second World War, the Błędów manorial lands went into the possession 
of a PGR (State Farm). This site was uncared for and fell into disrepair. In 1968–1982 
the University of Warsaw was the owner of the palace, and from 1986 the General 
Prosecutor. Unfortunately, due to a lack of sufficient funds, plans to restore the site 
could not be implemented. Because of its terrible state, in 1987 the palace was 

2 I. Galicka, H. Sygietyńska, Katalog zabytków sztuki w Polsce, vol. 10, fasc. 5, Warszawa 1971, 7.
3 K. Wiśniewska, Ewidencja parku w Błędowie, Warszawa 1982.
4 T.S. Jaroszewski, W. Baraniewski, Pałace i dwory w okolicach Warszawy, Warszawa 1992, 19.
5 Land registers “Mortgage in Grójec” part. I, ref. 18 State Archive in Grodzisk Mazowiecki, 287-291.
6 B.A. Słowińska, Początki sadownictwa w Grójeckiem, Hortpress, Warszawa 2007, 118-120.
7 E. Jankowski, W Błędowie, Warszawa 1934, 291-295.
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listed for demolition8. Afterwards, it went into the possession of Błędów Municipality, 
and in 1997 returned to the heirs of its pre-war owners. During recent years, only 
necessary maintenance work has been conducted and the remaining buildings were 
devastated until they had completely fallen into ruins. Since 2012, the palace-garden 
ensemble in Błędów has a new owner who aims to reconstruct the palace, renovate 
the outbuildings, and revalorize the park.

4. THE CURRENT STATUS

The site, which was once the largest and well known in the area, now hardly recalls 
its previous glory. The old manorial land is limited to only the manorial buildings, the farm 
and the park. Because of many years of negligence and lack of care, the manorial 

8 According to the information given in the Registration Card for Monuments of Architecture and Construction 
– Błędów Palace, available in the collections of the Provincial Historic Preservation Officer in Warsaw, Branch 
in Radom (author’s note).

Ill. 1. Composition of Błędów’s mansion in connection with the surrounding landscape at the beginning of 20th 

century and today – scheme based on author’s study
Il. 1. Kompozycja założenia majątku Błędów w powiązaniu z otaczającym krajobrazem na początku XX w. 

i obecnie (oprac. autora 2013)
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buildings are completely devastated and the composition of the park with its old 
and valuable trees has been blurred. Despite this, the connection of the ensemble 
to its surroundings is still visible. Over the years the landscape has changed its original 
purpose to a relatively small extent. The lands neighbouring the park still have similar 
functions as before (Ill. 1). There are fields, orchards, meadows, a fishpond, natural 
riverside woodlands, and parts of the grove. Of the old compositional arrangement, 
connections between the manorial ensemble and the village remained visible. 
To this day the axis connecting the fields, park, palace and its frontyard with 
the manorial buildings, the access avenue, the river, the church, the market square, 
and the main street leading to the village has been maintained. Moreover, the old 
division of Błędów in two parts along the river is still visible. Opposite each other, two 
important buildings from the 19th century are situated on the riverside slopes. These 
are the palace and the church. Both were and still are characteristic elements, which 
dominate in surrounding landscape. Unfortunately, the lack of interest and proper 
care led to increasingly progressive loss of connections, and each element has been 
destroyed or undergone uncontrolled transformation. The access avenue which is 
the visible connector of both sides of Błędów is largely devastated. The old trees 
have been only partially preserved. It needs maintenance and constant protection, 
and the remaining part of the avenue requires reconstruction. Błędów’s park also 
requires arrangement, revalorization, and opening or even recreating viewing axes. 
The surrounding areas are beginning to lose their original character and slowly they 
are becoming transformed, which is unfavourable from the viewpoint of the spatial 
composition of the ensemble.

5. OPPORTUNITIES TO RECONSTRUCT CONNECTIONS WITH THE LANDSCAPE

Thanks to the fact that the landscape in Błędów has developed little over the last 
century, and the function of each element has remained almost unchanged, 
there is a high chance of restoring the surrounding landscape. An attempt can 
be made to keep or restore the connections between the ensemble and each 
landscape element. To achieve these goals, it is worth engaging not just the owner 
and designers in the revalorization process, but also the local residents and local 
authorities. It would be good to talk about revalorization possibilities from a broader 
perspective than the current boundaries of the park. It is important to recreate 
axes of view and composition not only within the site, but also in its neighbourhood. 
In this regard, extremely important is the question of keeping the current function 
of the surrounding areas or restoring the old one. This is mainly the responsibility 
of the municipal authorities, who by appropriate legal instruments can contribute 
to help preserve the cultural landscape of Błędów. The key matter would be to 
create appropriate records in the local land-use plan – it should remain agricultural 
or orchard land. This is connected with maintaining the traditions of the location. 
The orchards in Błędów manorial lands were among the first in Grójec County, 
which is currently a basin of orchards, and Błędów prides itself on being “the biggest 
orchard in Europe”. It is also worth keeping other neighbouring areas (such as groves 
and riverside woodlands) natural to the greatest extent, and untransformed by man. 
Preserving natural ecosystems diversifies and enriches the relatively homogenous and 
monotonous landscape of orchards and increases biodiversity. The pond complex, 
which currently functions as a tourist attraction and recreational site, should maintain 
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its character. There should not be a viewing, compositional, or aesthetic competition 
for the manorial buildings. Both architectural and natural elements placed in the areas 
neighbouring the park should be balanced and unified in style, complementary 
to the manorial buildings (which are still dominant). They cannot compete with it. 
The priority is to preserve and maintain existing and damaged avenue trees in the 
area of the former manor. The avenues, which are a link between each element 
of the former ensemble, are an important compositional part of the whole. Moreover, 
due to the age of the trees, the avenues have great historical value. With proper land 
use they can also be used for recreation.

6. REVALORIZATION CONCEPT OF THE ENTRANCE PART

The conception of revalorizing (within the author’s dissertation work) the entrance 
of the palace-garden ensemble in Błędów (Ill. 2) fits well with the possibilities 
of reconstructing the compositional connections of this site with the landscape. 
The concept was prepared after gathering information about the history and previous 
appearance of the park, preparation of a dendrological inventory, and many 
analyses. Within this project, the access avenue was restored by complementing 

Ill. 2. The revalorization concept for the entrance area of Błędów’s palace-garden ensemble within 
the author’s dissertation with a tutorial by Anna Różańska

Il. 2. Koncepcja rewaloryzacji części wjazdowej założenia pałacowo-parkowego w Błędowie wykonana pod 
kierunkiem dr hab. Anny Różańskiej w ramach pracy dyplomowej autorki (2013)
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the historical trees with limes and horse-chestnut. In the property and nearby the axes 
of view and openings directed towards the church tower, the pond complex, the river, 
and the village were kept. The driveway was reconstructed by restoring it to its old 
shape. The existing historical trees have been supplemented with relevant planting 
of ornamental trees and shrubs, so the vegetation structure has been rebuilt. Thanks 
to this, the elegant interior of the frontage has been recreated. In front of the palace, 
the planting of flowes has been proposed, modelled on flowerbeds proposed by 
Izabela Tsartoryska9. With selection of surface material, elements of the garden 
architecture, and plant material which were formerly used, the concept refers 
to the style of the garden from the early 19th century. The property has been also 
adjusted to new functions and the needs of its owner. This concept of revalorization 
gives the ensemble an elegant appearance and landscape character, underlines 
artistic values, increases the aesthetic qualities, and restores the old splendour.

7. SUMMARY

In starting the process of revalorizing the manorial ensemble, it is worth looking 
at it in a broader perspective in order to restore and maintain its old links with 
the surrounding landscape. It is good to try to maintain the local natural and cultural 
landscape, as in Błędów. Here it is still possible to reconstruct the former composition 
with a reasonable and rational revalorization process, involvement of the local 
authorities and residents, and by raising public awareness that it is possible to 
recreate what had been forgotten over the years and was subject to a successive 
process of negligence, destruction and devastation. In the Błędów Municipality, 
there are only a few charming historic objects like this, and in the urban structure 
of the village the palace is unique in Grójec County. With the great passion and 
dedication of the new owner, who was enchanted by the charm of Błędów, the site 
has a chance of regaining its former glory and splendour. Thanks to the inclusion and 
involvement of sympathetic local patriots in these activities it would be possible to 
preserve Błędów’s local cultural heritage.
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1. WSTĘP

Ciągły i stale postępujący proces urbanizacji, zawłaszczania i podporządkowy-
wania sobie przestrzeni przez człowieka doprowadził do nieodwracalnych zmian 
w krajobrazie otaczającym założenia dworskie. Wraz z mijającym czasem oraz prze-
mianami gospodarczymi i własnościowymi, często niekontrolowanymi, dawne ma-
jątki dworskie w większości przypadków zatraciły swój pierwotny charakter i rangę 
w krajobrazie danego miejsca. W ostatnim okresie zwiększa się zainteresowanie lo-
sem obiektów zabytkowych. Widoczny staje się trend rewaloryzacji pałaców i dwo-
rów wiejskich. Sytuacją idealną byłoby odtworzenie danego obiektu w powiązaniu 
z miejscowym krajobrazem, subtelne wpisanie całości założenia w otoczenie, a nie 
zamykanie i szczelne odgradzanie od poszczególnych elementów sąsiadujących. 
Oczywiście, nie zawsze jest możliwe odtworzenie powiązań obiektu z krajobrazem 
naturalnym czy kulturowym okolicy. Dlatego, w przypadku miejsc, gdzie zachowały 
się, choćby częściowo, elementy takich powiązań, niezmiernie ważne są próby ich 
zachowania. Przykładem dobrze ilustrującym możliwość odtworzenia obiektu wraz 
z otoczeniem jest zabytkowy zespół pałacowo-parkowy w Błędowie.

2. POŁOŻENIE OBIEKTU

Założenie to znajduje się w południowo-zachodniej części województwa mazo-
wieckiego, w powiecie grójeckim. Obiekt zlokalizowany został z wykorzystaniem cie-
kawych warunków naturalnych zgodnie z XIX-wiecznymi zasadami planowania ogro-
dów10. Usytuowano go na osi płaskiego wzniesienia nad brzegiem rzeki Mogielanki, 
naprzeciw osady znajdującej się na drugim brzegu. W jego otoczeniu znajdowały 
się także elementy krajobrazu, powiązane kompozycyjnie, widokowo i funkcjonal-
nie z pałacem i parkiem – rozległy kompleks stawów rybnych, zagajnik, pola i łąki. 
Centralny punkt założenia stanowił klasycystyczny pałac z rozmieszczonymi syme-
trycznie po obu stronach pawilonami dworskimi. Do dworu prowadziła aleja dojaz-
dowa, łącząca majątek z miejscowością. Całość reprezentacyjnej zabudowy uloko-
wano w rozległym (11,5 ha) parku krajobrazowym, niezwykle ciekawym ze względu 
na unikatowe w okolicy, naturalne ukształtowanie terenu z pofalowaną i urozmaico-
ną rzeźbą. Jednym z najważniejszych elementów kompozycyjnych jest rozległy układ 
wodny z kaskadowym kompleksem pięciu stawów parkowych. Stanowi on natural-
ny podział parku na reprezentacyjną część ogrodową, znajdującą się w pobliżu za-
budowań dworskich po jego północnej stronie, oraz bardziej naturalną część leśną 
– po południowej. O dużej wartości obiektu świadczy różnorodność szaty roślinnej. 
W parku urzeka bogactwo starodrzewu oraz mnogość majestatycznych lip, wiązów, 
jesionów, sosen czy modrzewi.

10 E. Jankowski, Ogród przy dworze wiejskim, t. 2, Warszawa 1888, 6-14; K. Nakwaska, Dwór wiejski: dzieło 
poświęcone gospodyniom polskim, przydatne i osobom w mieście mieszkającym, t. 1, Poznań 1843, 10-13.
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3. HISTORIA OBIEKTU

Pierwsza wzmianka o Błędowie pochodzi z końca XIV wieku, kiedy stanowił on 
siedzibę rodu Błędowskich. Nie wiadomo, jak wyglądał i gdzie się wówczas znajdo-
wał dwór. Historia obiektu w obecnym kształcie rozpoczyna się pod koniec XVIII wie-
ku. Dobra błędowskie zakupili wówczas Józef Walicki, starosta rawski i mszczonowski, 
wraz z żoną Klementyną ze Skarbków Kozietulskich, którzy posiadali także pobliską 
Małą Wieś. Na początku XIX wieku Waliccy postanowili wznieść w Błędowie nową 
siedzibę. Prace projektowe zlecili znanemu warszawskiemu architektowi Fryderykowi 
Albertowi Lesselowi.

Pałac, stanowiący centrum błędowskiego założenia, powstał w latach 
1802-180811. Lessel zaprojektował klasycystyczny parterowy dwór oraz cztery parte-
rowe pawilony, ustawione parami, symetrycznie po obu stronach dziedzińca, wy-
znaczonego przez budynki oraz kamienne murki. Zaproponowany układ stanowił 
powtórzenie układu małowiejskiego, tylko w nieco mniejszej skali. W tym samym 
czasie wokół dworu powstał rozległy park krajobrazowy, zapewne również według 
pomysłu Lessela12.

W 1826 roku majątek błędowski nabył Karol Zagórski. Założył na przeciwległym 
do pałacu brzegu rzeki osadę fabryczną13, którą rozplanowano wokół obszernego 
prostokątnego rynku o charakterze miejskim. Na podstawie zapisków z ksiąg wieczy-
stych można ustalić, że w tamtym okresie istniały: pałac, dwie oficyny mieszkalne, wo-
zownia i spichlerz (w pozostałych dwóch oficynach), dziedziniec otoczony ogrodze-
niem, klomb z roślinami ozdobnymi przed pałacem, ogród spacerowy za pałacem 
z drzewami ozdobnymi i owocowymi, ogród fruktowy i warzywny, szkółka drzew owo-
cowych, inspekty, domek ogrodnika połączony z oranżerią oraz liczne zabudowania 
gospodarcze wchodzące w skład folwarku14.

W 1845 roku kolejnym właścicielem został Jan Chryzostom Kijewski, znany chemik 
i przemysłowiec warszawski. W latach 1882-1884 ufundował nowy kościół parafial-
ny pw. Opieki św. Józefa Robotnika. Usytuowany on został na osi głównej założenia 
dworskiego, na wzgórzu po przeciwnej stronie rzeki, przy powstałym 50 lat wcześniej 
rynku.

W 1916 roku właścicielem obiektu została rodzina Stankiewiczów – Maria Izabela 
z Potockich z mężem, znanym warszawskim lekarzem, profesorem Czesławem 
Stankiewiczem. W tym okresie nastąpił rozkwit błędowskiego parku. Stankiewiczowie, 
a zwłaszcza Maria, będąca po studiach ogrodniczych15, byli pasjonatami ogrodnic-
twa. Kolekcjonowali unikatowe i niepospolite w tamtym czasie okazy roślinne. Na te-
renie parku posadzili wiele rzadkich i cennych gatunków drzew. Obszerną relację 
z wizyty w Błędowie opisał znany ogrodnik Edmund Jankowski16. Dzięki jego zapiskom 
możemy dowiedzieć się, że w majątku prowadzono rozległe gospodarstwo rolne, 
w którym około 50 ha zajmowały nowoczesne sady, co było rzeczą niespotykaną 

11 I. Galicka, H. Sygietyńska, Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. 10, z. 5: Powiat grójecki, Warszawa 1971, 7.
12 K. Wiśniewska, Ewidencja parku w Błędowie, maszynopis, Warszawa 1982.
13 T.S. Jaroszewski, W. Baraniewski, Pałace i dwory w okolicach Warszawy, Warszawa 1992, 19.
14 Księgi wieczyste „Hipoteka w Grójcu”, cz. I, sygn. 18, Archiwum Państwowe w Grodzisku Mazowieckim,  

287-291.
15 B.A. Słowińska, Początki sadownictwa w Grójeckiem, Hortpress, Warszawa 2007, 118-120.
16 E. Jankowski, W Błędowie, Warszawa 1934, 291-295.
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w tamtych czasach. Ponadto posiadano własną szkółkę roślin, w której hodowano 
mnóstwo unikalnych gatunków róż. W szklarniach zgromadzono ogromną kolekcję 
sukulentów i roślin tropikalnych.

Po II wojnie światowej dobra błędowskie przeszły w posiadanie PGR. Pozbawiony 
opieki obiekt niszczał i stopniowo popadał w ruinę. W latach 1968-1982 właścicielem 
pałacu był Uniwersytet Warszawski, a od 1986 roku Prokuratura Generalna. Niestety, 
z braku wystarczających funduszy plany odrestaurowania obiektu nie doszły do skut-
ku. W związku z fatalnym stanem pałacu w 1987 roku doprowadzono do jego roz-
biórki17. Następnie obiekt przeszedł we władanie Gminy Błędów, a w 1997 roku po-
wrócił w ręce spadkobiercy przedwojennych właścicieli. Przez ostanie lata w parku 
prowadzono tylko niezbędne prace porządkowe, a pozostałe zabudowania ulegały 
dewastacji, aż całkowicie popadły w ruinę. Od 2012 roku zespół pałacowo-parkowy 
ma nowego właściciela, który dąży do zrekonstruowania pałacu, odnowienia oficyn 
oraz rewaloryzacji parku.

4. STAN OBECNY

Obiekt, będący niegdyś jednym z większych i bardziej znanych w okolicy, obec-
nie w niewielkim stopniu przypomina czasy swojej świetności. Dawny majątek ograni-
czony jest do zabudowań dworskich, folwarku oraz parku. Ze względu na wieloletnie 
zaniedbania i brak opieki budynki dworskie są doszczętnie zdewastowane, a park 
ze starym i cennym drzewostanem uległ znacznemu zatarciu kompozycji. Pomimo 
tego wciąż bardzo czytelne pozostaje powiązanie założenia z otoczeniem. Przez lata 
okoliczny krajobraz w stosunkowo niewielkim stopniu zmienił swoje pierwotne prze-
znaczenie. Tereny sąsiadujące z parkiem wciąż pełną podobne funkcje jak niegdyś 
(Il. 1). Możemy tu odnaleźć zarówno pola, sady, łąki, stawy rybne, jak i naturalne 
zadrzewienia nadrzeczne czy fragmenty zagajnika. Z dawnego układu kompozycyj-
nego pozostało bardzo wyraźne powiązanie założenia dworskiego i osady. Do dziś 
zachowana została oś łącząca pola, park, pałac z dziedzińcem podjazdowym i za-
budowaniami dworskimi, aleję dojazdową, rzekę, kościół, rynek oraz główną ulicę 
wjazdową do miejscowości. Ponadto nadal widoczny jest dawny podział Błędowa 
na dwie części, których granicę stanowi rzeka. Naprzeciw siebie, na wzniesieniach 
nadrzecznych, usytuowane są dwa ważne XIX-wieczne obiekty: pałac i kościół. Oba 
stanowiły i wciąż stanowią charakterystyczne elementy, które dominują w okolicznym 
krajobrazie. Niestety, przez brak zainteresowania i należytej opieki z biegiem czasu 
powiązanie to coraz bardziej się zatraca, a poszczególne elementy ulegają niszcze-
niu lub niekontrolowanym przekształceniom. Aleja dojazdowa, będąca wyraźnym 
łącznikiem obu części Błędowa, jest w dużym stopniu zniszczona. Stary drzewostan 
zachował się tylko częściowo, potrzebuje pielęgnacji i stałej opieki, a pozostała część 
alei – rekonstrukcji. Park błędowski również wymaga uporządkowania, rewaloryzacji 
oraz otwarcia czy wręcz odtworzenia zatraconych osi widokowych. Okoliczne tereny 
zaczynają tracić swój pierwotny charakter i powoli ulegają, niekorzystnym z punktu 
widzenia kompozycji przestrzennej założenia, przekształceniom.

17 Według informacji podanej w Karcie Ewidencyjnej Zabytków Architektury i Budownictwa – Pałacu 
w Błędowie, dostępnej w zbiorach Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie, Delegatura 
w Radomiu (przyp. autora).
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5. MOŻLIWOŚCI ODTWORZENIA POWIĄZAŃ Z KRAJOBRAZEM

Dzięki temu, że krajobraz błędowski w przeciągu ostatniego wieku w niewielkim 
stopniu uległ przekształceniu, a funkcja poszczególnych jego elementów pozostała 
praktycznie niezmieniona, istnieje duża możliwość rewaloryzacji obiektu w kontekście 
otaczającego go krajobrazu. Można podjąć próbę zachowania lub odtworzenia 
powiązań założenia z poszczególnymi elementami krajobrazowymi. Aby osiągnąć 
zamierzone cele, w proces rewaloryzacji warto zaangażować nie tylko samych za-
interesowanych (właściciela i projektantów), ale również okolicznych mieszkańców 
oraz władze samorządowe. Należałoby porozmawiać o możliwościach rewaloryza-
cji obiektu w szerszym kontekście niż obecne granice parku. Istotne jest odtworzenie 
osi widokowych i kompozycyjnych nie tylko w samym obiekcie, ale również jego są-
siedztwie. W tym względzie sprawą niezmiernie ważną staje się kwestia pozostawienia 
obecnych czy przywrócenia dawnych funkcji terenów okolicznych. Działanie to leży 
przede wszystkim w gestii władz gminy, które przez zastosowanie odpowiednich in-
strumentów prawnych mogłyby przyczynić się do zachowania krajobrazu kulturowe-
go Błędowa. Kluczowe w tej sprawie stałyby się odpowiednie zapisy w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego, które jasno określałyby przeznaczenie 
terenów. Obszary w najbliższym sąsiedztwie powinny pozostać rolnicze lub sadowni-
cze. Wiąże się to z zachowaniem tradycji miejsca. Sady w majątku błędowskim były 
jednymi z pierwszych na terenie powiatu grójeckiego, który obecnie jest zagłębiem 
sadowniczym, a gmina Błędów szczyci się mianem „największego sadu Europy”. 
Warto również, aby pozostałe tereny sąsiednie – zagajnik i zadrzewienia nadrzeczne 
– pozostały w jak największym stopniu naturalne i nieprzekształcone przez człowieka. 
Zachowywanie naturalnych ekosystemów urozmaica i wzbogaca stosunkowo jedno-
lity i monotonny krajobraz sadów oraz zwiększa bioróżnorodność. Kompleks stawów 
hodowlanych, pełniący obecnie funkcje agroturystyczne i rekreacyjne, powinien za-
chować swój charakter. Nie może jednak stanowić konkurencji widokowej, kompozy-
cyjnej oraz estetycznej dla zabudowań dworskich. Zarówno elementy architektonicz-
ne, jak i przyrodnicze, wprowadzane na terenach sąsiadujących z parkiem, powinny 
być zrównoważone i ujednolicone stylowo, dopełniając elementy zabudowy dwor-
skiej, będącej nadal dominantą – nie mogą z nią konkurować. Sprawą prioryteto-
wą jest ochrona i pielęgnacja istniejących oraz odtworzenie zniszczonych alejowych 
nasadzeń drzew na obszarze dawnego majątku. Aleje, będąc łącznikiem poszcze-
gólnych elementów dawnego założenia, są ważną częścią kompozycyjną całości. 
Ponadto, ze względu na wiekowy drzewostan, stanowią dużą wartość zabytkową. 
Przy odpowiednim zagospodarowaniu mogą także pełnić funkcje rekreacyjne.

6. KONCEPCJA REWALORYZACJI CZĘŚCI WJAZDOWEJ

Przygotowana w ramach pracy dyplomowej koncepcja rewaloryzacji części wjaz-
dowej założenia pałacowo-parkowego w Błędowie (Il. 2) dobrze wpisuje się w moż-
liwości odtworzenia powiązania kompozycyjnego omawianego obiektu z krajobra-
zem. Koncepcja została przygotowana po zgromadzeniu informacji dotyczących 
historii i dawnego wyglądu parku, wykonaniu inwentaryzacji dendrologicznej oraz 
przeprowadzeniu wielu analiz. W ramach prac projektowych, przez uzupełnienie za-
bytkowego drzewostanu nasadzeniami z lip i kasztanowców, odtworzono aleję do-
jazdową. W obiekcie i jego najbliższym otoczeniu zachowano również osie widokowe 
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i otwarcia, skierowane na wieżę kościoła, kompleks pobliskich stawów, rzekę oraz 
osadę. Zrekonstruowano podjazd przed pałacem, przywracając mu dawny kształt. 
Uzupełniono istniejący zabytkowy drzewostan odpowiednimi nasadzeniami drzew 
i krzewów ozdobnych, odbudowując piętrową strukturę roślinności. Dzięki temu utwo-
rzono reprezentacyjne wnętrze dziedzińca podjazdowego. Przed pałacem zapro-
ponowano nasadzenia kwiatów, wzorowane na klombach proponowanych przez 
Izabelę Czartoryską18. Przez zastosowanie doboru materiałowego nawierzchni, ele-
mentów architektury ogrodowej oraz tworzywa roślinnego, stosowanych dawniej, 
koncepcja nawiązuje do stylu ogrodowego z początku XIX wieku. Obiekt dostosowa-
no także do nowej funkcji oraz potrzeb użytkownika. Opracowana koncepcja rewa-
loryzacji nadaje założeniu reprezentacyjny wygląd i krajobrazowy charakter, podkre-
śla walory artystyczne, podnosi wartości estetyczne oraz przywraca wygląd z czasów 
dawnej świetności.

7. PODSUMOWANIE

Podejmując proces rewaloryzacji założenia dworskiego, warto spojrzeć na nie 
w szerszej perspektywie, przywrócić i podtrzymać dawne powiązania z krajobrazem 
okolicy. Tam, gdzie jest to możliwe, tak jak w Błędowie, warto spróbować zachować 
miejscowy krajobraz naturalny i kulturowy. Tutaj nadal można odtworzyć kompozycję 
całości dawnego majątku. Przy odpowiednim i racjonalnym poprowadzeniu proce-
su rewaloryzacji, włączeniu się władz samorządowych oraz uświadamianiu i zaan-
gażowaniu lokalnych mieszkańców, można spróbować odtworzyć to, co przez lata 
było zapomniane i podlegało sukcesywnemu procesowi zaniedbywania, niszczenia 
i dewastacji. Na terenie gminy Błędów niewiele jest takich urokliwych zabytkowych 
obiektów, a układ urbanistyczny wsi i pałacu jest unikalny, o ile nie jedyny, na tere-
nie grójecczyzny. Dzięki ogromnej pasji i zaangażowaniu nowego właściciela, który 
został oczarowany urokiem Błędowa, obiekt ma szansę znów odzyskać dawny blask 
i splendor. A dzięki włączeniu i zaangażowaniu się w te działania osób życzliwych 
i lokalnych patriotów można spróbować zachować miejscowe dziedzictwo kulturowe 
Błędowa.

18 I. Czartoryska, Myśli różne o sposobie zakładania ogrodów, Wrocław 1808, rycina: Klomb z kwiatów całe 
lato kwitnących.
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1. INTRODUCTION – BASIC INFORMATION ON GARDENING

Gardens have been closely connected with monasteries since the Middle Ages. 
In that time a monastic garden was a model of landscape order and had various 
practical applications. It was also a functional solution in the field of aesthetics1. 
Nowadays most monasteries have green areas around their seats. These areas are 
used in various manners: for prayer, as car parks, recreation grounds, or wastelands. 
Many historic monastic gardens still possess a traditional composition and let us know 
what they looked like in the past. All the pros and cons of tourism involving visits or 
travel to monastic gardens should be carefully considered.

2. AIM OF RESEARCH AND METHODOLOGY

The aim of the essay is to evidence research on the contemporary status and 
practical functions of monastic gardens in the Old City of Kraków (District no. 1). 
The authors have paid attention to the possibility of the restoration of gardens 
in particular monasteries, as well as to their availability for future visits by tourists, cases 
etc. 4 major monastic gardens (all over 1 ha) have been selected for the research. 
The biggest one is garden in the Conversion of St. Paul Church (Congregation 
of the Mission) – a 3 ha plot; the gardens of the Church of the Visitation of the Blessed 
Virgin Mary (the Carmelite Order) and of the Church of St. Bernardino of Siena 
(the Bernardines – a branch of the Franciscan Order) – both 1.2 ha plots, and 
the smallest – the garden in the Pauline Fathers Monastery (Skałka) – 1 ha plot. 
The area of the garden has great potential in the fields of tourism and landscape. The 
aim of the essay is to research actual opportunities and threats in monastic garden 
development.

Analysis of gardens has been made following such aspects as:
 – fidelity to the historical composition of the garden,
 – methods for plant sampling,
 – conservation and sustainable use of the garden,
 – garden furniture,
 – perspectives for garden tourism.

Photos, plans and historical sources have been used in the analysis. The authors 
have spoken with the people responsible for the particular gardens.

3. DESCRIPTION OF PARTICULAR MONASTIC GARDENS IN KRAKÓW DISTRICT NO. 1

Monastic gardens began the history of landscape architecture in Poland. 
Kraków, as a former capital of the state, was an ideal place to locate monasteries 
and convents. Some of these (located in the city centre) have been chosen for 
research and description. Two selected congregations (the Pauline Order and 
the Carmelite Order) are well known for their strict observance. Their origins can 
be traced back to the traditions of the first hermits. Some aspects of their charism 
have been changed because of pilgrimages and preaching. The Bernardines are 

1 J. Bogdanowski, Polskie ogrody ozdobne. Historia i problemy rewaloryzacji, Warszawa 2000, 35.
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an important branch of the Franciscan Order. Their monastery is located next to 
Wawel Castle and has a  couple of gardens. The last belongs to the Congregation 
of Mission at Stradom Street 4.

The diversity of orders’ charisms, purposes and spirituality plays a significant role 
in the shape of modern monastic gardens. More of them have been reduced because 
of urban high-density housing. A model created by cenobitic monasticism still exists 
in various forms in the majority of monasteries. The urban conditions of monastic life 
have forced some changes to historical role of gardens.

Gardens of the Church of the Visitation of the Blessed Virgin Mary (the Carmelite Order)
The monastery was founded by Władysław II Jagiełło and his wife Jadwiga 

at the turn of the 14th century2 and was reconstructed in the baroque style3. From 
a bird’s-eye view we can see that the garden is designed on a main axis (from 
the entrance) and two smaller perpendicular axes. In comparison with historic plans, 
the main model has not changed drastically and save a typical composition with 
the garden beds and parters. Only a few buildings have been added.

The garden is divided into various areas – an orchard, a vineyard, boxwood 
hedges, a summer house, and little chapels at the corners. The plant selection is also 
typical of monastic gardens (for instance boxwood), fruit bushes and trees (e.g. Malus 
sp., Prunus sp., Pyrus sp., Rosa sp., Vitis sp.).

There are also new buildings in the immediate vicinity of the monastery complex: 
a pitch (for relaxation), garages, dog beds, and storerooms. The garden gives 
the impression of being untended, but in fact has the atmosphere of a true historic 
monastic garden. The monks find the garden useful because the plants fruit. It is also 
an area of relaxation, contemplation and prayer.

Tourists are allowed to enter the garden only in special situations – for instance large 
groups of pilgrims after visiting the monastery and its museum can see the garden.

2 http://karmel.pl/historia/index.php (access: 13.10.2013).
3 B. Stępniewska, Ogrody Krakowa, Kraków 1977, 122.

Ill. 1. Gardens of the Church of the Visitation of the Blessed Virgin Mary (the Carmelite Order) – view from 
above (www.geoportal.pl) and human perspective (photo by I. Kluza, M. Wąsik)

Il. 1. Ogród przy klasztorze Ojców Karmelitów na Piasku – widok z góry (źródło: www.geoportal.pl) 
i z perspektywy człowieka (fot. I. Kluza, M. Wąsik)
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Garden in the Pauline Fathers Monastery (Skałka)
The general layout of the Skałka monastic garden is an example of fidelity to 

ancient eremitic norms: it is located next to the monastic complex and on the bank 
of the river4. Nowadays only the southern part has survived after the communist 
era (1945-1989). In 1934, at the east part of the former garden the Order of St. 
Paul built a seminary and this was commandeered during the communist period. 
Unfortunately the basic plan of the garden (from 1472) has not survived5. Other plans 
are representative examples of particular epochs, but it always has garden plots with 
a system of avenues and paths.

Illustration 2 shows a current view of the garden. Unfortunately nowadays 
the renovated garden cannot be classified as an example of a traditional monastic 
garden. Some aspects (like boxwood hedges, architecture, chapel, and an orchard) 
are monastic, but other elements or plants are more typical of an ornamental 
garden. In addition the form of the benches, plant stands, flower beds and lighting 
are modern and do not refer to the tradition of monastic gardens. All these elements 
have disordered the typical form of the monastic garden. Because of this, the modern 
value of the historic garden is very low and the character of the traditional monastic 
garden has been lost.

The garden is open to the monks and honeymooners (who are required to ask 
for permission for photo shoots).

Gardens of the Church of St. Bernardino of Siena (the Bernardines)
The Bernardine Order’s monastery is located next to Wawel Castle. The Bernardines 

is an important branch of the Franciscian Order founded by Bernardino of Siena, 
the restorer of the Franciscian Order in the 15th century6. According to historicans, 
the interior garden was very close to other monastic layouts of that time7.

4 G. Ciołek, Ogrody polskie, Warszawa 1978, 21.
5 B. Stępniewska, Ogrody Krakowa…, 60.
6 Ibidem, 62.
7 Ibidem.

Ill. 2. Garden in the Pauline Fathers Monastery – view from above (www.geoportal.pl) and human perspective 
(photo by I. Kluza, M. Wąsik)

Il. 2. Ogród przy klasztorze Ojców Paulinów na Skałce – widok z góry (źródło: www.geoportal.pl) i z perspektywy 
człowieka (fot. I. Kluza, M. Wąsik)
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Nowadays the garden has many typical elements of the classical monastic garden: 
plant beds, a chapel, a vineyard, and traces of a former cemetery. The composition 
has not changed drastically in comparison with previous plans. Unfortunately there 
are some of stylistic errors in the general realization of the garden – for instance 
the unsuitable design of the garden furniture, beds with inappropriate plants which 
were not used in this type of garden (such as Acer palmatum, grafted Larix sp.), kitsch 
small sculptures of little angels, cows, laughing pigs, funny mushrooms. In another 
part of the complex there is a rosary garden with a statue of St. Francis of Assisi, one 
of a few such projects in Kraków. The garden serves as an area for recreation and 
praying and is not accessible to tourists.

The garden has great potential due to its surface area and localiation. It is 
compatible with the old style but is in need of real attention – some plants need to 
be changed and some beds should be renovated. One of the biggest advantages 
of this garden is its location – near Wawel Castle.

Garden in the Conversion of St. Paul Church (Congregation of the Mission)
The Congregation of the Mission was founded in 1625 by St. Vincent de Paul. 

Their Krakow church was located in 1731, and at that time there were 3 gardens: 
the cloister garth, the garden “behind the House”, and the main garden that has 
survived till modern times8. Since the renovation in the 80s the garden has consisted 
of a park area, an orchard (mainly apple, peach, pear, gooseberry, currant, and 
plum), a pitch, paths, a labyrinth, a vineyard, a summer house, a kitchen garden, 
and greenhouses. The Missionaries decided not to grow vegetables because of low 
efficiency and profitability. The selection of plants is appropriate, as is the design 
of the garden furniture. Another benefit is that it has a gardener.

The garden is open mainly to priests and seminarians, but also to pilgrims who 
visit the local museum. It is possible to make an appointment with the person who 
is responsible for the garden to visit the museum as well as the garden area. There 
was a chance to visit this garden during the 9th Malopolska Days of Cultural Heritage. 

8 S. Respond CM, Dzieje ogrodu Księży Misjonarzy na Stradomiu w Krakowie, http://www.okn.edu.pl/ekologia/
misjonarze2.doc (access: 13.10.2013).

Ill. 3. Garden in the Gardens of the Church of St. Bernardino of Siena (the Bernardines) – view from above 
(www.geoportal.pl) and human perspective (photo by I. Kluza, M. Wąsik)

Il. 3. Ogród przy klasztorze Ojców Bernardynów – widok z góry (źródło: www.geoportal.pl) i z perspektywy 
człowieka (fot. I. Kluza, M. Wąsik)



326

Because of inappropriate organisation and problems with tourists (too many groups 
and lack of discipline) the whole event was unsuccessful. After this, the superiors 
of the order decided not to participate in similar festivals.

4. SUMMARY AND FINDINGS

The summary of the article is the following table showing the main findings 
regarding the monastic gardens.

Table 1
The summary of the monastic gardens’ condition

Garden

Fidelity to 
the garden’s 

historical 
composition 

(yes/no)

Plant selection 
(yes/yes*/no)

Traditional 
functions  

(yes/yes**/no)

Garden 
maintenance 

(well maintained/ 
neglected)

General level 
of assessment  

(high/average/low)

Perspectives for 
garden tourism  

(open/on 
demand/closed)

The Carmelite 
Order

yes yes* yes** neglected high on demand

The Order 
of St. Paul

no no no well maintained low on demand

The 
Bernardines

yes yes* yes** neglected average closed

Congegation 
of th Mission

yes yes* yes** well maintained high on demand

 * objections to the appropriateness of the plant selection
** apart from traditional forms of use, there are new (e.g. recreation, parking, photo sessions, etc.)

With an approximately area of 15 ha the monastic gardens are a very important 
enclave of greenery in the city. The majority of gardens are accessible to tourists 
only on special occasions e.g. during festivals. Some of them are closed because 
of the strict rule. Others were opened during the Malopolska Days of Cultural Heritage. 

Ill. 4. Garden in the Conversion of St. Paul Church (Congregation of the Mission) – view from above  
(www.geoportal.pl) and human perspective (photo by I. Kluza, M. Wąsik)

Il. 4. Ogród przy Zgromadzeniu Księży Misjonarzy – widok z góry (źródło: www.geoportal.pl) i z perspektywy 
człowieka (fot. I. Kluza, M. Wąsik)
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In 2011 during the Art Boom Festival and ‘Remember about the gardens’ campaign, 
monastic gardens were seen from local buildings. One of the biggest problems 
is the lack of garden visiting regulations or statutes.

Monastic gardens are also very important for various species of animals. In most 
gardens there are nesting boxes for birds but there are not enough of them.

Nowadays, the appearance of monastic gardens is far different from the historic 
model. Modern monastic gardens are neglected and uncultivated. Traditional 
functions of monastic gardens (contemplation, prayer) are less important than they 
were in the past or have even ceased. There are new functions which have become 
far more important, such as communication, recreation, and commerce. It is worth 
achieving harmony between new and inevitable things and the activity necessary 
to save the historic character and appearance of monastic gardens for future 
generations.

A modern method of using monastic gardens could be very effective and 
profitable – there is the option to introduce small voluntary fees for visiting gardens, 
taking professional photos, organising festivals, or selling plants and fruit. This need not 
be connected with desacralization of the site. All that is needed is good management 
by the superior.

The level of their knowledge about the value of historic monastic gardens 
is not high. The monks are not specialists in this field; they do not know the rules 
of appropriate plant selection, and it is difficult for them to make the right decisions 
for the development of the garden. In our opinion, the partnership between religious 
orders and gardening experts should be far closer. The supervision of true experts 
from different fields could lead to implementing worthwhile and valuable projects 
and plans.

To summarize, the historic rank of monastic gardens is very high, whereas nowadays 
due to many changes in the composition, plant selection, neglect and lack of funds 
for maintenance, they represent a lower value. Actually, the superiors of religious 
orders are at a crossroads – they can further restrict access to the gardens or they 
can have courage to admit that they need help to restore gardens to their former 
glory. It is still possible to save and preserve the historic heritage of monastic gardens 
for future generations. With good will on all sides, it is possible to open gardens to 
the public. All these problems require comprehensive cooperation between religious 
orders, institutions, the municipality, and local authorities.
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1. WSTĘP – PODSTAWOWE INFORMACJE O OGRODACH KLASZTORNYCH

Ogród klasztorny był w epoce średniowiecza wzorem ładu przestrzennego i stano-
wił zespół o charakterze użytkowym. Był także efektem umiejętnych rozwiązań z dzie-
dziny funkcjonalności i estetyki9. Współcześnie większość klasztorów może się szczycić 
posiadaniem terenu wokół głównych zabudowań. Jest on wykorzystywany w różny 
sposób, począwszy od historycznych funkcji użytkowych i modlitewnych aż do funkcji 
komunikacyjnych oraz rekreacyjnych, czy też pozostaje niezagospodarowany. Wiele 
z zabytkowych założeń ogrodowych wciąż posiada tradycyjną kompozycję i ukazuje, 
jak wyglądały ogrody klasztorne w przeszłości. Warto rozważyć możliwość udostęp-
nienia pielgrzymom i turystom ogrodów klasztornych w celu zapoznania szerszego 
grona społeczeństwa z tą tematyką.

2. CEL, STAN BADAŃ I METODOLOGIA

Celem badań jest analiza oraz ocena stanu i rangi krakowskich ogrodów klasztor-
nych z dzielnicy I – Stare Miasto, uwzględniając możliwość ich rewaloryzacji i udostęp-
nienia zwiedzającym. Wybrano cztery ogrody klasztorne, które posiadają powierzch-
nię ponad 1 ha. Największym z nich jest ogród przy Zgromadzeniu Księży Misjonarzy 
(o powierzchni ok. 3 ha), kolejno ogrody karmelitów i bernardynów (ok. 1,2 ha) oraz 
ogród paulinów (ok. 1 ha). Powierzchnia tych ogrodów świadczy o ogromnym poten-
cjale tych terenów. Dokonano wnikliwej analizy i oceny historycznej rangi istniejących 
ogrodów klasztornych m.in. w takich aspektach jak:
 – wierność pierwotnej kompozycji (w porównaniu do Planu Kołłątajowskiego),
 – poprawność doboru roślin,
 – tradycyjny sposób użytkowania,
 – urządzenie i pielęgnacja ogrodu,
 – współczesna wartość założenia ogrodowego,
 – możliwość udostępnienia zwiedzającym.

Ponadto wykorzystano analizę materiałów fotograficznych, kartograficznych oraz 
źródeł historycznych.

3. OPIS WYBRANYCH OGRODÓW KLASZTORNYCH ZLOKALIZOWANYCH W OBRĘBIE 
DZIELNICY I W KRAKOWIE

W niniejszym referacie autorzy postarają się przedstawić różnego rodzaju reali-
zacje współczesnych ogrodów klasztornych zlokalizowanych w centrum Krakowa. 
Wybór padł na założenia nie w pełni poznane i nieposiadające bogatej literatury 
fachowej. Wśród nich są dwa zgromadzenia o bardzo surowej regule – paulinów i kar-
melitów (starszej obserwancji10 – „trzewiczkowych”). Swój charyzmat wywodzą one 
od eremitów, którzy duchowość budowali na odcięciu się od świata, wewnętrznym 
wyciszeniu i indywidualnej modlitwie. W warunkach miejskich ich pierwotny chary-
zmat uległ pewnym zmianom, co związane było przede wszystkim z kaznodziejstwem 

 9 J. Bogdanowski, Polskie ogrody ozdobne. Historia i problemy rewaloryzacji, Warszawa 2000, 35.
10 Obserwancja to ruch ścisłego przestrzegania reguły zakonnej (T. Wytrwał, Obserwancja, [w:] Encyklopedia 

Katolicka XIV, 257).
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i opieką nad pielgrzymami odwiedzającymi przyklasztorny kościół Nawiedzenia 
Najświętszej Maryi Panny w Krakowie (Na Piasku) oraz kościół św. Michała Archanioła 
i św. Stanisława Biskupa (Na Skałce). Kolejnym zgromadzeniem, które przykuło uwa-
gę autorów, są bernardyni, czyli Zakon Braci Mniejszych Prowincji Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Polsce. Interesujący nas klasztor znajduje się 
w Krakowie u stóp Wawelu przy ulicy Bernardyńskiej i składa się z kilku odrębnych 
ogrodów. Ostatnie założenie ogrodowe, które zostanie zaprezentowane, zostało 
utworzone nie przez zakon, ale przez zgromadzenie kapłańskie księży misjonarzy przy 
kościele Nawrócenia św. Pawła na ulicy Stradom 4.

Różnorodność charyzmatów, założeń, celów oraz doraźnych potrzeb wspólnot 
w wyraźny sposób warunkuje kształt i funkcje ogrodów. Wiele z nich zostało ograni-
czonych w rozwoju przez względy urbanistyczne.

Ogród przy klasztorze Ojców Karmelitów na Piasku
Klasztor ufundowano dzięki staraniom królowej Jadwigi i Władysława Jagiełły na 

przełomie XIV i XV wieku na terenie uzyskanym po osuszeniu rzeki Rudawy. Po poża-
rze klasztoru i kościoła budynki zostały odbudowane w 1679 roku. Dokonano rów-
nież przebudowy całości założenia, jak również przekształcono ogród w charakterze 
wczesnobarokowym11.

Oglądając ogród klasztorny z lotu ptaka i z perspektywy człowieka, można zauwa-
żyć główną oś kompozycyjną, przebiegającą od wejścia do zabudowań klasztornych 
do muru po przeciwległej stronie oraz dwie prostopadłe do niej osie. W porównaniu 
z Planem Kołłątajowskim zachował się układ kwaterowy oraz główna oś kompozy-
cyjna (ze wschodu na zachód), pozostałe uległy przesunięciom. Później stopniowo 
dodawano nowe budynki o charakterze gospodarczym.

W ogrodzie zlokalizowane są tradycyjne elementy, charakterystyczne dla tego 
typu obiektów – sad, winnica, żywopłoty, niewielka altana oraz kapliczki w narożni-
kach. Dobór roślin również jest tradycyjny – występują tu bukszpany, krzewy owoco-
we, niskie drzewa owocowe (np. jabłonie, orzechy, wiśnie), winorośl i róże (oprócz 
wyjątków w postaci wierzby mandżurskiej i kilku ozdobnych, szczepionych drzew). 
W sąsiedztwie starych obiektów kubaturowych pojawiły się nowe, które świadczą 
o przemianach funkcji ogrodu klasztornego: trawiaste boisko (funkcja rekreacyjna 
w ogrodzie – zakonnicy dbają o kondycję fizyczną), garaże (funkcja parkingowa – 
zadaszenie dla pojazdów), pomieszczenia gospodarcze na narzędzia i wybieg dla 
psów. Ogród sprawia wrażenie zaniedbanego, posiada jednak specyficzny klimat 
starego, tajemniczego ogrodu i ogólne wrażenie jest dobre. Zakonnicy czerpią po-
żytek z owoców ogrodu oraz mogą się w nim zrelaksować i oddać kontemplacji. 
Zezwalają na wejście do ogrodu wybranym osobom i w określonym czasie, np. na ży-
czenie gości odwiedzających sanktuarium.

Ogród przy klasztorze Ojców Paulinów na Skałce
Jest to nowa realizacja, bowiem dawniej główna część ogrodu zwrócona 

była bardziej ku północnemu-wschodowi, tam gdzie obecnie znajduje się sa-
dzawka św. Stanisława i wzniesiony w 1934 roku budynek Wyższego Seminarium 
Duchownego Ojców Paulinów. Niestety, plany z okresu zakładania ogrodu (1472) 
się nie zachowały12.

11 B. Stępniewska, Ogrody Krakowa, Kraków 1977, 122.
12 Ibidem, 60.
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Współczesny obraz ogrodu prezentuje ilustracja 2. Odnowioną część ogrodu trud-
no zakwalifikować jako przykład tradycyjnego ogrodu klasztornego. Znajdują się tam 
elementy charakterystyczne dla tego typu założeń (formowane bukszpanowe żywo-
płoty, element wodny, kapliczka, fragmenty sadu), ale obiekty małej architektury czy 
też dobór roślinności są typowe dla współczesnego ogrodu ozdobnego. Przykładowo 
w ogrodzie napotkać można juki ogrodowe, wierzby mandżurskie, szczepione drzewa 
ozdobne, modne byliny (np. dalie, aksamitki, rozchodniki) itp. Wszystkie te współcze-
sne formy zaburzają obraz ogrodu klasztornego, pozbawiając go charakteru, oraz 
są dowodem znacznych przekształceń i stanowią o niskiej wartości współczesnego 
założenia.

Ogród jest dostępny głównie dla zakonników oraz nowożeńców, którzy poproszą 
o pozwolenie na sesję zdjęciową w klasztornym ogrodzie.

Ogród przy klasztorze Ojców Bernardynów

W 1453 roku powstał w Krakowie pierwszy klasztor franciszkanów ściślejszej obser-
wancji, który zlokalizowany był w najbliższym otoczeniu Wawelu. Wzniesiono tam ko-
ściół pod wezwaniem św. Bernardyna ze Sieny, kanonizowanego zwierzchnika ruchu 
obserwanckiego13. Jak pisze Stępniewska, wewnętrzny ogród klasztoru Bernardynów 
przypominał inne tego typu ówczesne założenia klasztorne w Krakowie14.

Współcześnie ogród w znacznej części wpisuje się w tradycje ogrodów klasztor-
nych – posiada kwatery z drzewami i krzewami ozdobnymi, kaplicę, wzdłuż ogrodze-
nia istnieją ślady dawnego cmentarza. Kompozycja ogrodu nie uległa znaczącym 
zmianom w porównaniu do Planu Kołłątajowskiego (układ osiowy, kwaterowy, na 
obrzeżach kwater nasadzenia z drzew owocowych). Wzdłuż muru od strony Wawelu 
zlokalizowana jest winnica. Niestety, gospodarze obiektu nie ustrzegli się błędów 
stylistycznych takich jak np. niedostosowanie wyglądu obiektów małej architektury 
do stylistyki ogrodów klasztornych, rabaty z roślinami obcymi dla tego typu założeń, 
kiczowate figurki miniaturowych aniołków, krów, roześmianych świnek i grzybków, 
szczepione płaczące odmiany modrzewi czy też klony palmowe. W ogrodzie klasz-
tornym znajduje się rosarium z figurą św. Franciszka z Asyżu. Ogród użytkowany jest 
w sposób tradycyjny, pełni funkcje użytkowe, kontemplacyjne i modlitewne.

Założenie ma olbrzymi potencjał ze względu na swoją powierzchnię i lokalizację 
– z ogrodu roztacza się przepiękny widok na Wawel. Ogród w większości jest wier-
ny właściwej stylistyce, ale wymaga regularnej pielęgnacji, wymiany źle dobranych 
roślin, uzupełnienia żywopłotów i usunięcia samosiewów. Obiekt niestety nie jest do-
stępny dla zwiedzających.

Ogród przy Zgromadzeniu Księży Misjonarzy

Księża misjonarze przenieśli się do Polski w 1682 roku, zaś kościół konsekrowano 
w 1731 roku. Pierwotnie w kompleksie zabudowań znajdowały się trzy ogrody: wiry-
darz, ogród „za domem” (na terenie którego znajduje się dziś nowa biblioteka) oraz 
ogród główny, który stanowił przedmiot naszego zainteresowania15. Współczesny wy-
gląd ogrodu przedstawia ilustracja 4.

13 Ibidem, 62.
14 Ibidem.
15 S. Respond CM, Dzieje ogrodu Księży Misjonarzy na Stradomiu w Krakowie, http://www.okn.edu.pl/ekologia/

misjonarze2.doc (dostęp: 13.10.2013).
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Od lat 80. XX wieku, po uporządkowaniu ogrodu i powrocie do kształtu z XVIII wie-
ku, w skład ogrodu wchodzą: część parkowa, część rekreacyjna, ścieżki spacerowe, 
klomb z figurą Najświętszej Maryi Panny, labirynt, altana, winnica i do niedawna szklar-
nie oraz warzywnik. Księża zdecydowali o zaprzestaniu wykorzystywania inspektów 
ze względu na niskie plony i niewielką opłacalność przedsięwzięcia. Współcześnie 
ogród pełni funkcje użytkowe (sad), rekreacyjne (tereny zielone i boisko dla klery-
ków i duchownych), komunikacyjne (wydzielone miejsca parkingowe przy budynku) 
oraz modlitewne. Dobór roślin jest poprawny. W ogrodzie pracuje ogrodnik, który dba 
o pielęgnację zieleni i konserwację nawierzchni. Współczesna wartość ogrodu jest 
największa spośród omawianych przykładów.

Ogród jest dostępny głównie dla księży, seminarzystów i osób zatrudnionych przy 
zgromadzeniu. Istnieje jednak możliwość umówienia się na zwiedzanie indywidual-
ne i grupowe, w trakcie którego przewodnik oprowadza po ogrodzie i opowiada 
o jego historii. Szersze grono mogło odwiedzić ogród w trakcie IX Małopolskich Dni 
Dziedzictwa Kulturowego w 2007 roku. Niestety, opiekunowie miejsca nie wspominają 
tej wizyty najmilej i nie uczestniczyli w kolejnych edycjach wydarzenia, czego powo-
dem był brak dyscypliny i złe zachowanie zwiedzających, zbyt liczne grupy oraz zła 
organizacja.

4. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Ogrody klasztorne stanowią bardzo ważną enklawę zieleni na terenie Dzielnicy I 
– szacunkowo zajmują (łącznie z mniejszymi założeniami) około 15 ha. W większości 
są to tereny niedostępne dla zwiedzających i otwarte tylko w określonych okoliczno-
ściach w ramach obchodów festiwali, świąt ogrodów czy też uroczystości poszcze-
gólnych zgromadzeń. Część z nich jest zamknięta ze względu na surową regułę za-
konną. Niektóre ogrody klasztorne można było zwiedzać m.in. podczas Małopolskich 
Dni Dziedzictwa Kulturowego i święta ogrodów. Problemem jest brak regulacji i regu-
laminów dotyczących zwiedzania tych obiektów.

Podsumowaniem artykułu jest poniższa tabela, przedstawiająca najważniejsze 
ustalenia dotyczące omawianych ogrodów klasztornych.

Tabela 1
Podsumowanie stanu ogrodów klasztornych

Ogród

Wierność 
pierwotnej 
kompozycji 

(tak/nie)

Poprawność 
doboru roślin 
(tak/tak*/nie)

Tradycyjny 
sposób  

użytkowania  
(tak/tak**/nie)

Urządzenie 
i pielęgnacja 

ogrodu  
(zadbany/ 

niezadbany)

Współczesna 
wartość założenia 

ogrodowego 
(wysoka/średnia/

niska)

Udostępnienie zwiedza-
jącym (dostępny na 

życzenie/niedostępny)

Karmelici tak tak* tak** niezadbany wysoka
na życzenie, przy okazji 

zwiedzania klasztoru

Paulini nie nie nie zadbany niska na życzenie

Bernardyni tak tak* tak** niezadbany średnia niedostępny

Misjonarze tak tak* tak** zadbany wysoka
na życzenie, przy okazji 

zwiedzania klasztoru

 * zastrzeżenia do poprawności doboru roślin, nie ma jednak rażących błędów
** w ogrodzie oprócz tradycyjnych form użytkowania pojawiają się nowe (np. rekreacja, parking, sesje
   ślubne itp.)
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Ogrody są zieloną ostoją dla różnych gatunków zwierząt. W większości ogrodów 
znajdują się budki dla ptaków, których mimo wszystko mogłoby być jeszcze więcej.

Współczesny wygląd ogrodów klasztornych uległ przekształceniom w różnym stop-
niu i często pozostawia wiele do życzenia. Tradycyjne funkcje ogrodów powoli tracą 
na znaczeniu czy wręcz zanikają. W ogrodach klasztornych zaczynają przeważać 
współczesne funkcje – komunikacyjne, rekreacyjne i komercyjne. Warto zachować 
równowagę pomiędzy tym, co nowe i zapewne nieuchronne, a tym, co konieczne 
do zachowania dla kolejnych pokoleń. Współczesny sposób użytkowania ogrodów 
może przynosić wymierne korzyści materialne, np. opłata za możliwość zwiedzania, 
wykonywania sesji zdjęciowych lub organizacji imprez i festiwali religijnych, a także 
sprzedaż roślin i owoców. Nie musi się to wiązać z profanacją sfery sacrum, a przy do-
brym zarządzaniu ze strony przełożonych zakonnych zabytkowe ogrody mogą same 
na siebie zarobić.

Zakonnicy nie są specjalistami i nie znają się na prawidłowym doborze roślin do 
ogrodu. Brak dostatecznej wiedzy nie sprzyja podejmowaniu właściwych decy-
zji w kwestii zagospodarowania ogrodów. Niepokoi brak konsultacji z profesjonali-
stami w dziedzinie sztuki ogrodowej, którzy mogliby wskazać właściwe kierunki ich 
rewaloryzacji.

Ranga historyczna wielu ogrodów jest bardzo wysoka, natomiast współcześnie – 
z racji przemian, zaniedbania i braku środków na utrzymanie – przedstawiają one co-
raz niższą wartość. Przełożeni zgromadzeń zakonnych stoją dzisiaj na rozdrożu – mogą 
dalej ograniczać dostęp do ogrodów klasztornych albo odważnie przyznać, że po-
trzebują pomocy, aby przywrócić ogrodom ich dawną świetność. Dziedzictwo ogro-
dów klasztornych jest jeszcze możliwe do uratowania i zachowania dla przyszłych po-
koleń, a ogrody mogą być dostępne dla zwiedzających. Wszystko to wymaga jednak 
kompleksowej współpracy zakonników, instytucji i władz miasta.
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1. SUBJECT AND AIM OF THE STUDY

The article aims at determining the significance of greenery in the structure 
of the former Kazimierz district. The elements considered were the history of the 
place, its development and contemporary problems, including those connected 
with tourism. Monastery objects which are the subject of the study have been 
entered in the Register of Historic Monuments. Moreover, the Register also includes 
the entry of the urban complex of the former cities of Kazimierz and Stradom from 
mid-14th century1.

2. ANALYSIS AND CONDITIONS OF THE LANDSCAPE

Location
Kazimierz, which was formerly an independent district of Kraków, is currently part 

of the historical Old Town. From the north it is limited by Józefa Dietla Street and 
the Planty Dietlowskie, and from the east and south by the Vistula.

Landscape analysis
In the panorama of Kazimierz the most significantly visible are the Corpus Christi 

Basilica, the Church on Skałka and St Catherine’s Church. The most important 
landscape routes are along the following streets: św. Wawrzyńca, Krakowska, 
Skałeczna, Augustiańska and Józefa Dietla2.

The buildings of the old Kazimierz district are still very strongly inscribed in the 
panorama of Kraków and constitute an integral structure with the remaining part 
of the city. The interpretation of the content of the landscape allows for distinguishing 
its particularly valuable elements. Taking into consideration the value of these objects 
study and project work should be undertaken in order to make them more rich 
and explicit3.

Historic objects
The discussed area is characterized by a large number of historic buildings 

from various periods. Particularly significant and strongly inscribed in the character 
of this site are gothic and baroque architecture. Next to Christian churches there 
are also Jewish synagogues. In the composition of the urban structure two squares 
and museums are significant.

Tourism
In the recent years the gradual transformation of Kazimierz into a significant 

tourist attraction has been observed. It is becoming the most eagerly visited place 
in the area, next to the Old Town, Wawel castle and the Salt Mine in Wieliczka.

1 http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/rejestrzabytkow/zestawienia-zabytkow-
nieruchomych/ (access: 20.10.2013).

2 Studium waloryzacji przestrzeni publicznych dzielnicy Kazimierz, (ed.) B. Krasnowolski, Vol. III, Plate I: Wartości 
widokowe, PKZ ARKONA Sp. z o.o., Kraków 2003.

3 K. Dąbrowska-Budziło, Treść krajobrazu kulturowego w jego kształtowaniu i ochronie, Zeszyty Naukowe 
Politechniki Krakowskiej, nr 46, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2002, 78.
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As indicated by data of tourism research in Kraków from 2007, Kazimierz is the city’s 
3rd attraction4. Data from 2012 indicate 8 950 000 visitors in Kraków, where Kazimierz is 
still in position as 3rd most eagerly visited. Among the foreign guests the most frequent 
are the British, the Germans and the Italians5.

3. GREENERY

Greenery in the area of old Kazimierz district, statistical data, date of establishment, 
location

Due to the particular geographic location of Kraków, the greenery here 
is characterized by high diversity and abundance. The area of Old Town 1.13% 
open green areas, 36.72% designed green areas and 62.15% of developed areas. 
It is crucial that 12.42% of the Old Town area has the highest natural value6.

Table 1
Comparison of the time of establishment of green areas in the old Kazimierz district  

(edited by J. Klimek)

Time of establishment
14th c. 15/16th c. 18/19th c. 20th c.

Monastery garden 
of Canons Regular 
of the Lateran

Monastery garden 
of Order of Saint Paul

Garden of Holy Trinity 
Church and hospital 
of Brothers Hospitallers 
of St. John of God

Vistula 
Embankment

Cloister garden 
of Augustinian nuns

Squares, lawns, 
street greenery

Remuh cemetary

Greenery in the old Kazimierz district, description and analysis
Together with the Vistula embankment, it is worth noticing a fragment of the 

Planty Park, the Planty Dietlowskie, connected directly with Kazimierz. These were 
established in the place of the filled up Vistula riverbed and since 1887 they have 
been consistently managed. They are an example of an embankment designed with 
splash and connected with residential buildings7.

Also green areas belonging to religious sites should be distinguished. The first 
of these is the Church of St. Michael Archangel and Stanislaus of Szczepanów 
with the monastery of the Order of Saint Paul. The walls of the church were erected 
in 1734-1742 at the site of the old church. The monastery was built in 1664-1668. 
The garden was created around 1472.

Then there is the Church of St. Catherine of Alexandria and Margaret with 
the convent of Augustinian nuns. The convent building is from 1586-1633. The garden 
was established in the 17th century8.

4 Raport turystyczny w Krakowie w 2007 r. Raport z badań, (ed.) G. Sygnowski, Ipsos Sp. z o.o., Warszawa 2007.
5 http://www.rp.pl/artykul/958760.html?print=tak&p=0 (access: 20.10.2013).
6 Atlas roślinności rzeczywistej Krakowa, Wydział Kształtowania Środowiska, Urząd Miasta Krakowa, Kra- 

ków 2008, 7.
7 M. Fabiański, J. Purchla, Historia architektury Krakowa w zarysie, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2001, 58.
8 Zabytki architektury i budownictwa w Polsce, KRAKÓW, (ed.) M. Róziewicz, J. Czaj-Waluś, Krajowy Ośrodek 

Badań i Dokumentacji Zabytków, Warszawa 2007, 47-48.
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The garden of the Order of Saint Paul in Skałka and the Augustinians’ garden 
connected with the Church of St. Catherine exhibit many common features. 
The available plans indicate that they were geometrical systems, square, with each 
square surrounded by planted trees. Systems of intersecting avenues had wide 
pathways where the points of intersection indicated an important compositional 
point, explicitly accented in the system. In the establishments there were also 
viridaries connected with the monasteries9.

Another building is the Corpus Christi Basilica with the monastery of the Canons 
Regular of the Lateran. The Corpus Christi Church was founded in approximately 
1340. The walls of the monastery go back to 1405-1421. The beginnings of the garden 
establishment are dated back to 14-17th century10.

According to the preserved records the garden was planned in harmony with 
the mediaeval quarter division. Just as with monastery the establishments of the Order 

 9 B. Stępniewska, Ogrody Krakowa, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1977, 60-62.
10 Zabytki architektury…, 43.

Ill. 1. Location of green areas in the old Kazimierz district (edited by J. Klimek)
Il. 1. Lokalizacja obszarów zielonych w obrębie dawnej dzielnicy Kazimierz (oprac. J. Klimek)
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of St. Paul and the Augustinians, the peripheries were planted with trees. Additionally, 
utilitarian parts could be distinguished, such as an orchard, a vegetable garden 
and a herbarium11.

It is also worth noting the Holy Trinity Church with the hospital of the Brothers 
Hospitallers of St. John of God. The walls of the hospital designed by Teodor Talowski 
were erected in 1898-1901. The garden dates back to the 18-19th century12.

It is worth mentioning that the utilitarian function of the abovementioned gardens 
is still clear despite contemporary mistakes and negligence in their composition. These 
site, preserved to this day, are examples of perfectly preserved tradition going back 
many centuries, and their value is based on cultural identity13.

In the structure of the described locality there are also areas of public greenery, 
squares and rows of trees connected with communication lines. This also includes 
greenery by the former battlements, which requires maintenance14.

Current condition
As a result of changes implemented, the Planty Dietlowskie seem to be increasingly 

losing their initial character. The situation is slightly better in the case of the Vistula 
Embankments in the area connected with Kazimierz. The biggest problem is the fact 
that they are exposed to floods and the chaos caused by the surrounding architecture 
and large format advertising. Green areas connected with the abovementioned 
monastery, despite their clear functions, do not relate to historical plans to a greater 
extent. Squares or street greenery is extremely neglected, and plants in cemeteries 
require conservation.

Valuation (specification of sacred value, non-material, taking into consideration 
the existing, preserved greenery)

For the area under discussion a 5-point valuation scale is proposed.

Table 2
Valuation of greenery in the area of former Kazimierz district (edited by J. Klimek)

Green area Non-material 
value

Value 
of the preserved 

greenery
Valuation

Monastery gardens 5 5 5

Planty Dietlowskie 4 5 4

Vistula Embankments 4 4 4

Greenery at cemeteries 3 3 3

Squares, street greenery 2 2 2

11 B. Stępniewska, Ogrody Krakowa…, 63.
12 Zabytki architektury…, 75.
13 K. Hodor, Ogrody klasztorne i ich rola w kształtowaniu tkanki urbanistycznej miasta Krakowa, Wydawnictwo 

Politechniki Krakowskiej, Kraków 2012, 7.
14 Studium waloryzacji…, Vol. III, Plate IV: Zieleń – wnioski konserwatorskie.
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4. AN EXAMPLE OF USING ANALYSIS AND HISTORIC STUDIES

As a model example of action in the case of historical garden establishments 
connected with the area and in the wider context of historical gardens, the plan 
of the greenery surrounding the Corpus Christi Basilica in Kazimierz, Kraków, can be 
used15.

Conclusions from analyses enabled the creation of a concept based on 
the history of the site and explicitly inscribing its character. This work refers to 
the concept of “genius loci”. Simple, geometrical arrangement is based on 
references to the most important phases of historical transformations and highlights 
the compositionally important elements of the old outline.

5. CONCLUSIONS

In the light of the increased significance of Kazimierz in the structure of the city 
and its successive transformation into a unique tourist attraction, attention to the 
greenery surrounding such historically important sites is essential. It is worth highlighting 
that monastery gardens are especially valuable in the structure of this area. It is 
increasingly important to take steps to preserve the identity of Kazimierz in the 
context of Kraków. Attention should be paid to historical establishments which as well 
as natural value are an element of cultural heritage.

15 This issue has been considered and resolved in the Bachelor of Engineering graduation project under 
the supervision of Katarzyna Hodor, PhD, Institute of Landscape Architecture, Faculty of Architecture, 
Cracow University of Technology, 2013.

Ill. 2. Projection of the revaluation design of the garden establishment by the Corpus Christi Basilica (edited 
by J. Klimek)

Il. 2. Rzut projektu rewaloryzacji założenia ogrodowego przy bazylice Bożego Ciała (oprac. J. Klimek)
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1. TEMAT I CEL OPRACOWANIA

Artykuł ma na celu określenie znaczenia zieleni w strukturze dawnej dzielnicy 
Kazimierz. Uwzględnione zostały: historia miejsca, jego rozwój oraz współczesne pro-
blemy, między innymi związane z rozwijającą się turystyką. Obiekty klasztorne, stano-
wiące temat opracowania, wpisane zostały do Rejestru Zabytków Nieruchomych, 
ponadto znalazł się tam wpis układu urbanistycznego dawnego miasta Kazimierza 
i Stradomia z połowy XIV wieku16.

2. ANALIZY I UWARUNKOWANIA TERENU

Lokalizacja
Kazimierz, będący dawniej niezależnym miastem, aktualnie stanowi część histo-

rycznego Starego Miasta. Od północy jest ograniczony ul. Józefa Dietla i Plantami 
Dietlowskimi, zaś od strony wschodniej i południowej Wisłą.

16 http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/rejestrzabytkow/zestawienia-zabytkow-
nieruchomych/ (dostęp: 20.10.2013).
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Analiza widokowa
W panoramie Kazimierza wyraźnie odznaczają się bazylika Bożego Ciała, ko-

ściół na Skałce oraz kościół św. Katarzyny. Najważniejsze ciągi widokowe znajdują 
się wzdłuż ulic: św. Wawrzyńca, Krakowskiej, Skałecznej, Augustiańskiej oraz Józefa 
Dietla17.

Zabudowa dawnego Kazimierza wciąż bardzo silnie wpisuje się w panoramę 
Krakowa i stanowi integralną strukturę z pozostałą częścią miasta. Interpretacja tre-
ści tego krajobrazu pozwala na wyróżnienie wyjątkowo cennych jego elementów. 
Mając na uwadze znaczenie tych obiektów, należy podjąć prace studialne i projek-
towe, które doprowadzą do ich uczytelnienia i wzbogacenia18.

Obiekty zabytkowe
Omawiany obszar cechuje duża liczba zabytkowych obiektów z różnych okresów 

historycznych. Szczególnie istotna i silnie wpisana w charakter miejsca jest gotycka 
i barokowa architektura. Obok chrześcijańskich kościołów pojawiają się żydowskie 
synagogi. W kompozycji struktury urbanistycznej istotne są dwa place oraz muzea.

Turystyka
Ostatnimi laty zaobserwować można stopniowe przekształcenie Kazimierza 

w znaczącą atrakcję turystyczną. Staję się on najchętniej odwiedzanym miejscem 
w tym rejonie obok centrum Starego Miasta, Zamku Wawelskiego oraz Kopalni Soli 
w Wieliczce.

Jak wskazują dane badań ruchu turystycznego w Krakowie z 2007 roku, Kazimierz 
jest trzecią w kolejności atrakcją miasta19. Dane z 2012 roku wskazują na liczbę  
8 mln 950 tys. odwiedzających Kraków, z czego Kazimierz wciąż plasuje się na trzecim 
miejscu wśród najchętniej zwiedzanych miejsc. Wśród zagranicznych gości najchęt-
niej przyjeżdżają tu Brytyjczycy, Niemcy i Włosi20.

3. ZIELEŃ

Zieleń w obrębie dawnego Kazimierza – dane statystyczne, czas powstania, lokalizacja
Ze względu na specyficzne położenie geograficzne Krakowa występująca tu ro-

ślinność cechuje się dużą różnorodnością i bogactwem. Obszar Starego Miasta po-
siada 1,13% terenów zieleni otwartej, 36,72% terenów zieleni urządzonej oraz 62,15% 
terenów zainwestowanych. Co niezwykle ważne, 12,42% obszaru Starego Miasta po-
siada najwyższy walor przyrodniczy21.

17 Studium waloryzacji przestrzeni publicznych dzielnicy Kazimierz, (ed.) B. Krasnowolski, T. III, Plansza I: Wartości 
widokowe, PKZ ARKONA Sp. z o.o., Kraków 2003.

18 K. Dąbrowska-Budziło, Treść krajobrazu kulturowego w jego kształtowaniu i ochronie, Zeszyty Naukowe 
Politechniki Krakowskiej, nr 46, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2002, 78.

19 Raport turystyczny w Krakowie w 2007 r. Raport z badań, (ed.) G. Sygnowski, Ipsos Sp. z o.o., Warszawa 2007.
20 http://www.rp.pl/artykul/958760.html?print=tak&p=0 (dostęp: 20.10.2013).
21 Atlas roślinności rzeczywistej Krakowa, Wydział Kształtowania Środowiska, Urząd Miasta Krakowa, Kra- 

ków 2008, 7.
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Tabela 1
Zestawienie czasu powstania obszarów zielonych w obrębie dawnej dzielnicy Kazimierz 

(oprac. J. Klimek)

Czas powstania

XIV w. XV/XVI w. XVIII/XIX w. XX w.

Ogród klasztorny 
kanoników regularnych

Ogród klasztorny 
paulinów

Ogród przy kościele 
św. Trójcy i szpitalu 
bonifratrów

Bulwary Wiślane

Ogród klasztorny 
augustianek

Skwery, zieleńce, zieleń 
przyuliczna

Cmentarz Remuh

Zieleń w obrębie dawnego Kazimierza – opis i analiza
Oprócz bulwarów nadwiślanych na uwagę zasługuje fragment Plant oraz Planty 

Dietlowskie, związane bezpośrednio z Kazimierzem. Powstały w miejscu zasypane-
go koryta Wisły i od 1887 roku były sukcesywnie zagospodarowywane. Są przykła-
dem zaprojektowanego z dużym rozmachem bulwaru powiązanego z zabudową 
mieszkaniową22.

Wyróżnić należy także obszary zielone przy obiektach sakralnych. Pierwszym z nich 
jest kościół św. Michała Archanioła i Stanisława Biskupa Męczennika z klasztorem 
paulinów. Mury kościoła zostały wzniesione w latach 1734-1742 na miejscu dawne-
go obiektu. Klasztor zbudowany został w latach 1664-1668. Ogród powstał około 
1472 roku.

Następnie kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej i św. Małgorzaty z klasztorem 
augustianek. Budynek klasztoru pochodzi z lat 1586-1633, zaś ogród założony został 
w XVII wieku23.

Ogród paulinów na Skałce oraz ogród augustianów, związany z kościołem św. 
Katarzyny, wykazują wiele cech wspólnych. Dostępne plany wskazują, iż były to ukła-
dy geometryczne, kwaterowe, z każdą kwaterą obsadzoną na obrzeżach drzewami. 
Systemy krzyżujących się alejek posiadały szersze ścieżki spacerowe, których miejsce 
krzyżowania się wyznaczało istotny punkt kompozycyjny, wyraźnie akcentowany 
w układzie. W założeniach pojawiały się także wirydarze związane z klasztorami24.

Kolejnym obiektem jest bazylika Bożego Ciała z klasztorem kanoników regular-
nych laterańskich. Kościół Bożego Ciała ufundowany został około 1340 roku. Mury 
klasztoru sięgają lat 1405-1421, a początki założenia ogrodowego datuje się na  
XIV–XVII wiek25.

Według zachowanych przekazów ogród rozplanowany był zgodnie ze średnio-
wiecznym podziałem kwaterowym. Także, jak w przypadku założeń klasztornych  
augustianów i paulinów, obrzeża obsadzone były drzewami. Dodatkowo wyróżnić 
można było części użytkowe, takie jak sad, warzywnik oraz zielnik26.

22 M. Fabiański, J. Purchla, Historia architektury Krakowa w zarysie, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2001, 58.
23 Zabytki architektury…, 47-48.
24 B. Stępniewska B., Ogrody Krakowa, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1977, 60-62.
25 Zabytki architektury…, 43.
26 B. Stępniewska, Ogrody Krakowa…, 63.
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Na uwagę zasługuję również kościół Świętej Trójcy ze szpitalem bonifratrów. Mury 
szpitala, według projektu Teodora Talowskiego, powstały w latach 1898-1901. Ogród 
sięga swymi początkami XVIII-XIX wieku27.

Warto zaznaczyć, że funkcja użytkowa wymienionych ogrodów jest nadal czytel-
na, mimo współczesnych błędów i zaniedbań w ich kompozycji. Obiekty te zacho-
wane po dzień dzisiejszy są przykładem doskonale zachowanej tradycji, sięgającej 
wielu wieków, a ich wartość oparta jest na tożsamości kulturowej28.

W strukturze omawianego miejsca pojawiają się niewielkie publiczne prze-
strzenie zielone, skwery oraz szpalery drzew związane z ciągami komunikacyjnymi. 
Mowa tu także o zieleni przy dawnych murach obronnych, która również wymaga 
uporządkowania29.

Stan obecny
Planty Dietlowskie w wyniku przeprowadzanych zmian zdają się w coraz większym 

stopniu tracić swój pierwotny charakter. Nieco lepiej sytuacja ma się w przypadku 
Bulwarów Wiślanych, na obszarze związanym z Kazimierzem. Największy problem sta-
nowi fakt, iż są one narażone na powodzie oraz chaos widokowy, spowodowany 
otaczającą architekturą oraz wielkoformatowymi reklamami. Obszary zielone, zwią-
zane z wymienionymi wcześniej obiektami klasztornymi, mimo czytelnej funkcji, swymi 
układami w niewielkim stopniu nawiązują do historycznych planów. Skwery, place czy 
roślinność przyuliczna jest w dużym stopniu zaniedbana, zaś zieleń cmentarzy wyma-
ga uporządkowania.

Waloryzacja (zestawienie wartości sacrum, niematerialnych, z uwzględnieniem 
istniejącej, zachowanej zieleni)

Dla omawianego obszaru proponuje się przyjęcie pięciostopniowej skali wa- 
loryzacji.

Tabela 2
Waloryzacja obszarów zielonych w obrębie dawnego Kazimierza (oprac. J. Klimek)

Obszar zieleni Wartość
niematerialna

Wartość
zachowanej zieleni Waloryzacja

Ogrody klasztorne 5 5 5

Planty Dietlowskie 4 5 4

Bulwary Wiślane 4 4 4

Zieleń cmentarzy 3 3 3

Skwery, zieleń przyuliczna 2 2 2

27 Zabytki architektury…, 75.
28 K. Hodor, Ogrody klasztorne i ich rola w kształtowaniu tkanki urbanistycznej miasta Krakowa, Wydawnictwo 

Politechniki Krakowskiej, Kraków 2012, 7.
29 Studium waloryzacji…, T. III, Plansza IV: Zieleń – wnioski konserwatorskie.
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4. PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA ANALIZ I STUDIÓW HISTORYCZNYCH

Jako modelowy przykład postępowania w przypadku zabytkowych założeń ogro-
dowych, związanych z omawianym terenem, jak i w szerszym kontekście ogrodów hi-
storycznych, posłużyć może projekt zieleni przy bazylice Bożego Ciała na krakowskim 
Kazimierzu30.

Wnioski wyciągnięte z analiz pozwoliły na wypracowanie koncepcji, bazującej 
na historii miejsca oraz wpisującej się wyraziście w charakter miejsca. Praca odwołuje 
się do idei genius loci. Prosty geometryczny układ opiera się na odwołaniu do naj-
ważniejszych faz przemian historycznych i akcentuje istotne kompozycyjnie elementy 
dawnego narysu.

5. WNIOSKI

W świetle wzrostu znaczenia Kazimierza w strukturze miasta i sukcesywnej prze-
mianie w wybitną atrakcję turystyczną, zainteresowanie terenami zielonymi przy tak 
ważnych historycznie miejscach staje się konieczne. Warto podkreślić, iż ogrody przy-
klasztorne są niezwykle cenne w strukturze omawianego obszaru. Coraz bardziej istot-
ne zdaje się także poczynienie kroków, zmierzających do zachowania tożsamości 
Kazimierza w kontekście Krakowa. Należy zwrócić uwagę na założenia zabytkowe, 
które oprócz walorów przyrodniczych stanowią element dziedzictwa kulturowego.

30 Temat ten został rozwiązany w ramach projektu dyplomowego inżynierskiego (promotor: dr inż. arch. 
Katarzyna Hodor) w roku akademickim 2012/2013 w Instytucie Architektury Krajobrazu, na Wydziale 
Architektury Politechniki Krakowskiej.
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1. INTRODUCTION

Suwałki is a city located in the north-east of Poland, in Podlaskie Province. It was 
founded at the end of the 17th century on the crossroads of Grodno – Kaliningrad and 
Warsaw – St. Petersburg as a Camaldolese village in the Grand Duchy of Lithuania3.

The Maria Konopnicka Square in Suwałki is a market square situated in the central, 
historical part of the city. Together with the Old Market (today: Konstytucji 3 Maja 
Square), and Kościuszki, Noniewicza and Chłodna streets they create a historic 
urban–architectonic arrangement in the form of a 19th-century Old Town. The oldest 
buildings in the frontages of the main streets are small, maximum three-storey, with 
the ridge directed towards the road. These create a horizontal arrangement with 
a visible historical dominance in the landscape. The market square is surrounded by 
historical tenement houses, and is both an administrative and service point. The Maria 
Konopnicka Square is surrounded by roads of significant transport value. Its central 
part was densely overgrown with urnam greenery before the beginning of the 
modernization process (September 2012). It was intersected by many pathways with 
benches to sit on, illumination, and a sculpture of the writer Maria Konopnicka by 
Bohdan Chmielewski. An additional part of the market square was a non functional 
fountain with an arranged flowerbed inside. On the market square there were trade 
and service buildings (a newsstand with public transport tickets, a newsstand with 
press, a transformer station, a trade pavillon, and a public lavatory). On the eastern 
part of the square, there were public transport depots on Noniewicza Street, and 
a bus bay and taxi rank on the western part.

The Square was created in 1820 and since then it has fulfilled numerous functions, 
which caused frequent changes in its name. The current name has been in effect 
since 2008 when the local spatial development plan was enacted. The outline below 
presents in brief the transformations and the names which were in use in the given 
periods.

3 J. Bacewicz, 285 lat Suwałk, Suwalszczyzna, fasc. 2, Stowarzyszenie Kulturalne „Bibliofil” w Suwałkach, Suwałki 
2005, 16.
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2. THE HISTORY FROM 1820 TO 1949

The spatial development of Suwałki has been determined by its administrative 
functions carried in the times of the Kingdom of Poland (the city became the capital 
of the then Augustowskie Province). This resulted in close relations with the provincial 
authorities and funds for the development of the city. The builder’s and order policy 
began to be implemented in the years 1817-18204.

During the redevelopment of the city and the change in function of the space 
of the Old Town (in 1837 the Old Town was transformed into a public garden – 
presently the Konstytucji 3 Maja Park) a need arose to create a new area for markets 
and fairs. The board of the Augustowskie Province was the owner of the square 
located at Sejneńska Street. Elements of four neighbouring plots were attached to 
the already existing one, thus creating a new market square continuing eastwards 
for about 140 metres. In this way the New Market was delineated (presently 
the Maria Konopnicka Square), and was hardened in the years 1827–1828 because 
of the accumulation of water. The New Market was lit with two oil lamps, which were 
lighted from September to May; from evening till 1 a.m.5.

During the period from World War I to 1963 the Marketplace (also called the town 
market, earlier the bazaar place, presently the Maria Konopnicka Square) was divided 
into two parts. The western part was filled with a row of 69 booths with food and 
everyday articles (leather goods, shoes, haberdashery). The eastern part of the place 
was on market days, that is, two times a week – on Tuesdays and Fridays, surrounded 
by cartloads with food products delivered by local farmers. A mart destined for fish 
sale was built in 19626.

3. 1949-2008

After World War II the Main Market Square (Maria Konopnicka Square) with 
a paved public square was a 1.2 ha big area part occupied by booths, and part 
occupied with benches on which people traded wheat, dairy products, eggs, farm 
animals, tools and products used in houses. The fish and meat mart on the Main Market 
Square operated here over several years after the war, although there were plans 
for its removal in the spring of 1946 (there was a proposal to create a park there). 
The next proposal for changing the main function of the square occured in 1950, 
when it was planned to move the marketplace to a square at the crossing of Zarzecze 
Zielone and 23 Października streets, and the marketplace was to be changed into 
a symbolic square with a greenstone. Yet, the location in the city centre and the 
problem of sewage remaining in the square after markets influenced the decision to 
change the spatial development of the market. This decision was cancelled due to 
the non-fulfilment of sanitary requirements by the new square on the outskirts of the 
city. In 1951 the city council decided to move the market to the square market, next 
to the the newly built marts, and the remaining square was called Victory Square 
(Plac Zwycięstwa), where the authorities planned to place a Monument of Gratitude 
to the Red Army (Pomnik Wdzięczności dla Armii Czerwonej) together with a square 
overgrown with trees and bushes.

4 Suwałki miasto nad Czarną Hańczą, (ed.) J. Kopciała, Hańcza, Suwałki 2005, 130-134.
5 Ibidem, 130-134, 136-137, 148, 150-151.
6 Ibidem, 176, 365.
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From the time of liberation to 1975 the city publicized the problem of the 
lack of greenery7. In 1960 the Committee for the building of a monument to 
Maria Konopnicka was established by initiative of the ZNP branch in Suwałki8. 
Also this reason had an influence over the decision to create a park named 
after Maria Konopnicka on the premises of the Main Market Square (at that time 
the Victory Square, now the Maria Konopnicka Square). This endeavour was 
part of the Białostocki Teritory Year celebrated in 1963, which was an element 
of the national celebrations of the thousandth anniversary of Poland’s creation. 
The development of the park took place in the spring and summer of 1963. The citizens 
took part in arranging the 0.5 ha big square. The square was prepared by community 
campaign by the employees of workplaces, schoolchildren and the citizens 
of Suwałki9. However, the greenery was not respected, as the trampled lawns, broken 
trees and pavements filled with garbage were often seen in the city, which destroyed 
the effect of the entire endeavour. In order to take care of the greenery a special 
brigade was created that made the greenstones, supplied the tree stand, prepared 
the flowerbeds and repaired the pavements10. In the 60’s there was a one-storey 
trading mart built in the square’s southern area, which has now been demolished 
according to the redevelopment project.

On the 26 of May 1963 the Monument of Maria Konopnicka was unveiled. 
When the celebrations ended there was a procession of schoolchildren, together 
with characters from Konopnicka’s well known works. The monument presenting 
the writer with a boy was created by Bohdan Chmielewski. On the plinth was 
carved a quotation from one of the writer’s poems, Przed Sądem, “Pójdź dziecię, 
ja cię uczyc każę” (on the centennial anniversary of the death of the poet, that 
is on 8 October 2002, a new monument cast in bronze was placed in the square; 
the old one made of sandstone was moved to the Maria Konopnicka Museum and 
placed in the garden)11.

The Maria Konopnicka Square, as a valuable public space located in the direct 
centre of the city, required modernization. By order of the City Investments and 
Communication Management in Suwałki an inventory of the greenery was compiled 
by a landscaper with an Master’s and Engineer’s degree Teresa Pudzianowska. 
According to this inventory, the square held 189 trees and bushes, of which 102 
were decided to be felled, and 34 (including four trees) qualified for transplantation. 
According to the technical characteristics, among the deciduous trees that 
are planted on the edges along the streets, making the boarders of the square, 
the dominant trees include several-year old Populus canadensis and Populus italica 
with additional Tilia euchlora and Tilia cordata. Short, shaped hedges made of bushes 
such as Ligustrum vulgare, Philadelphus coronarius, Physocarpus opuliflolius and Ribes 
alpinum were planted on the eastern and western areas of the square. The inside 
of the square was planted with deciduous trees, several years old, including: Acer 
platanoides, Populus italica, Aesculus hippocastanum, Acer saccharinum, Populus 
Simonii, Fraxinus excelsior, Tilia cordata, singular samples of Quercus rubra, Salix fragilis, 

 7 Ibidem, 526-527.
 8 J. Bacewicz, Ulicami i uliczkami Suwałk, Wydawnictwo „Mirosław Basiewicz”, Suwałki 2008, 70.
 9 Z. Filipowicz, Konopnicka w Suwałkach, Hańcza, Suwałki 1996, 37.
 10 Ibidem, 36-37.
11 J. Bacewicz, Ulicami…
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Robinia pseudoacacia, and small trees, including Crataegus oxyacantha, Malus sp., 
Prunus divaricata, and Rhus typhina. In the case of coniferous trees, the following 
were inventorised: Larix decidua, Picea pungens, Picea abies, Abies alba, Abies 
concolor, Thuja occidentalis, as well as the coniferous bushes Juniperus sabina and 
Juniperus communis. The majority of the deciduous trees, particularly the Populus 
had withered boughs and decayed trunks, other had their treetops broken and 
withered branches, or, like Salix fragilis, were polled. In the best condition were 
the following: Acer platanoides, Aesculus hippocastanum, Acer saccharinum, Tilia 
cordata, Quercus rubra, Abies alba, and Picea pungen.

The first arrangements concerning the future of the square were made during 
a conference at the City Hall which took place in autumn 2004. In June 2006, on 
the order of the investor – the City Investments and Communication Management 
in Suwałki – a Development Plan for the Maria Konopnicka Square in Suwałki was 
drawn up, and has been undertaken by an architect with a Master’s and Engineer’s 
degree, Andrzej Horodeński, and prepared by an architect with a Master’s and 
Engineer’s degree, Małgorzata Hościło. This plan assumes leaving the exciting, healthy 
greenery and its densification. The greenery in the Plan is a vital element of the square 
– the square that has been created in the place of the former New Market. This Plan, 
however, has not been implemented.

4. FROM 2008 TO TODAY

Since 29.10.2008, the premises of the Maria Konopnicka Square has been 
covered by the local plan of spatial development (MPZP) that published in the 
Official Journal of the Podlaskie Province, No 301, section 3086, dated 3.12.2008. The 
MPZP dedicates the area growing with greenery as a city square which is to become 
an open area to organise mass events, temporary outdoor exhibitions and trade 
spot, as well as other forms of outdoor activities, including art galleries, occasional 
exhibitions, etc. The Official Journal grants permission to remove the greenery in cases 
which are justified in the project, changes to the communication grid, and the creation 
of an underground car park under the surface of the square. In connection with the 
forthcoming 100 anniversary of the poet’s death the authorities decided to return to 
the idea of modernizing the square. This endeavour resulted in two architectonic 
competitions, and numerous consultations with architects from Poland and other 
Baltic states. Eventually, the citizens and the mayor had the right to vote in choosing 
the project, as they were willing to keep the greenery on the square.

The possibility of modernizing and changing the function of the park with 
the remaining greenery occured thanks to the subsidy for the project and 
documentations of the project called TRANS-IN-FORM Baltic Sea Region Programme 
2007–2013, and funds from the European Regional Development Fund and 
the Kingdom of Norway12.

The first competition, named “the Performance of the Concept of the Public 
Area development of the Maria Konopnicka Square in Suwałki”, organised by 
the city of Suwałki was settled on 7.07.2009. The first prize was won by Atelier ZETTA 
(IIl. 1–2) with a team composed of the Architect Master’s and Engineer’s Degree 

12  A. Szyszko, Plac zamiast parku, „Tygodnik Suwalski”, nr 38/1133, 25.09.2012, 6.
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Zenon Zabagło, the Architect Master’s and Engineer’s Degree Urszula Bednarz, 
the Architect Master’s and Engineer’s Degree Krzysztof Gawełko, the Architect 
Master’s and Engineer’s Degree Monika Kuliś, the Architect Master’s and Engineer’s 
Degree Justyna Małyszko. The designers proposed to create a city square in the 
form of an emblematic city area with the function of outdoor activities. Two ideas 
were proposed in the project: basic and expanded. The expanded project opted 
for joining the two main city squares with a safe passage through Noniewicza Street, 
services in an underground passage, and an underground multi-space car park 
under the surface of the square13.

The second prize was given to the team lead by the Architect Master’s and 
Engineer’s Degree Sławomir Paszkowski, composed of Łukasz Łanczkowski (a student 
of Architecture and City Planning at the Politechnika Wrocławska) and Magdalena 
Sowul (a student of Landscape Architecture at the Uniwersytet Przyrodniczy 
in Wrocław. The project was inspired by the geological genesis of Suwalszczyzna, 
which resulted in projecting the form of the architectonic relief. An additional 
element diversifying the project was the design of a scheme for the bank of Czarna 
Hańcza river in the form of a flume covered with glass under which water flows in 
the parquet floor14.

It was decided that the first prize project was too costly and did not fulfill 
the expectations of both the citizens and city authorities.

A series of informative-promotional meetings called “Interactive public areas” 
began on 19.05.2010 in Suwałki, concerning the specifics of the “Trans-in-Form” project, 
within the framework of which 11 partners from 8 countries from the Baltic Sea region 
could implement changes that aimed at enhancing the attractivity of public areas. 
Within the framework of the meetings a conference and workshops were organised. 
During this meeting international specialists decided that greenery should remain on 
the square. Thinking out the tree stand could create an atmosphere of free space, 

13 http://www.suwalki.info/wiadomosci-6601-Plac_Marii_Konopnickiej_z_fontanna_i_spiżowym pomnikiem.
html (access: 28.12.2010).

14 http://www.a-ronet.pl/index.php?mod=konkurs&k_id=527 (access: 23.08.2013).

Ill. 1-2. The concept of organising the area of Maria Konopnicka Square. First Prize in the first stage 
of the competition for Atelier Zetta (City Council’s Office of Suwałki)

Il. 1-2. Koncepcja zagospodarowania przestrzennego placu Marii Konopnickiej. I nagroda w I etapie konkursu 
dla Atelier Zetta (Urząd Miasta w Suwałkach)
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enriched with fountains and coffee bars, changing the traffic round the square – 
these were some of the proposals of the specialists. Also there was a suggestion 
to reannounce the competition for developing Maria Konopnicka Square15.

The competition organised by the Town Hall was settled on 31.12.2010. At the 
scheduled time 15 projects were turned in, of which 6 were disqualified. The jury chose 
the winning work out of 9 projects. As the Competition Jury failed to choose a project 
that would win the competition, the citizens had a chance to give their vote. Public 
consultations concerning the development of the square were carried out from 
31.01 to 2.03.2011, during which it was possible to vote for the chosen project both 
electronically and through a special assessment card that could be sent by mail to 
the office or put into a ballot box in the City Hall, inserted in the magazine “Tygodnik 
Suwalski”.

The author of the project that was chosen by both the citizens and mayor of Suwałki 
is Ireneusz Maksymiuk from Białystok, an architect with his own workplace AIM (Ill. 3–4). 
The organic forms that he proposed had the goal of returning the historical character 
of the city square and referring to the postglacial landscape of the Suwalszczyzna 
region. The most accented area in the project is the corner of Noniewicza, 
Chłodna and Sejneńska streets. The arrangement of the parquet directs attention 
to the attractions located in different parts of the square. The element that joins 
the parquet with the monument to the writer and an interactive bench connected 
to the amphitheatre with a fountain by a water line. The green islands with lawn are 
situated in the places where healthy trees remain16.

Presently on the premises of the square about 30 trees have been left. These are: 
Acer platanoides, Aesculus hippocastanum, Acer saccharinum, Fraxinus excelsior, 
Tilia cordata, Quercus rubra, Picea abies, Abies alba, Thuja occidentalis. In the 
modernization project, the planting of Robinia pseudoacacia, ‘Umbraculifera’, is 
foreseen along the main Noniewicza street in order to fill the existing planting on this 
street and in the centre of the square there is a project to plant Betula utilis, ‘Doorenbos’.

15 Fontanna i gra świateł w nowym Parku Konopnickiej, http://www.suwalki.info/wiadomosci-8280 Fontanna_ 
i_gra_swiatel_w_nowym_Parku_Konopnickiej.html (access: 28.12.2010).

16 www.a-ronet.pl/index.php?mod=konkurs&k_id=716 (access: 15.07.2013).

Ill. 3-4. The winning concept of organising the area of Maria Konopnicka Square, chosen by the inhabitants 
and the Mayor of Suwałki (City Council’s Office of Suwałki)

Il. 3-4. Zwycięska koncepcja zagospodarowania przestrzennego placu Marii Konopnickiej, wybrana przez 
mieszkańców oraz Prezydenta Miasta Suwałk (Urząd Miejski w Suwałkach)
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5. THE AUTHOR’S PROJECT FOR THE DEVELOPMENT OF MARIA KONOPNICKA SQUARE 
IN SUWAŁKI

The conceptual project for the development of Maria Konopnicka Square 
in Suwałki (Ill. 5–6) is the author’s idea created as a reaction to the needs of the 
users. The casual compositional line divides the particular areas of the square, and 
makes geometrical shapes enriched with elements of landscaping. The new spatial 
concept allows for both active and passive relaxation. The sightseeing footbridge 
makes it possible to admire the view of the historic town from another perspective. 
The square is green; its vital elements are the trees. Leaving the healthy plants and 
enriching their diversity with plants that are resistant to low temperatures and pollution 
(Acer platanoides, Tilia corda, Betula pendula and Prunus xeminens ‘Umbraculifera’) 
will enable the creation of an enclave of greenery in the city. Research in the history 
of the city enabled careful analysis of the historical, social and spatial conditions 
of the square. This led to a conception of a public area, a place for social integration, 
immersed in greenery, and separated from traffic. It can be said that the designed 
square meets the expectations of its users, is elastic and absorbs the historical 
background, being at the same time an integral part of it. The proposed concept has 
the characteristics of a hybrid space. It is composed of three levels. The underground 
level is the layout of the streets and the underground car park, above it a green city 
square has been created, which can be admired from the footpath, constituting 
the third level.

The aim of this project is not only to improve the quality of the square, but 
most of all to attract attention to the treasure that Suwałki has – a unique urban 
arrangement dating back to the 19th century which can be admired from the 
footpath directed towards the oldest part of the city. Despite the modern forms 
of development, it has become possible to enter it into its historic surroundings thanks 
to stylized lighting and appropriately designed landscape features. The geometrical 
shapes emphasise the historical buildings, add emblematic character, and suit 
the existing state, particularly in terms of the greenery – trees and bushes. Appropriate 
placement of flowerbeds leads to a smaller square with the monument to the writer 
and also divides the space that is expositional in character.

Ill. 5-6. The author’s project for modernizing Maria Konopnicka Square (author’s figure)
Il. 5-6. Autorski projekt modernizacji placu Marii Konopnickiej (rys. autora)
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6. SUMMARY

Maria Konopnicka Square has an interesting history. Formerly it was a place full 
of life, where trade was the source of power. In the years 1989–2012 it became 
neglected, avoided by the citizens, actually repulsive, and if it were not for being 
an important transport centre, it would have become completely forgotten. 
The need for modernization was evident. The landscape, in particular the urban 
landscape is a living structure, adjusting to the changes taking place together 
with the development of the city. This development also carries both the hope for 
improvement and the threat of changes. If the space experiences changes, as in the 
case of Maria Konopnicka Square, this will have an influence on the improvement 
of the quality not only of this space but also its surroundings and the city.

During the modernization of urban spaces, historic forms should be preserved 
in a symbolic way. The characteristic urban arrangement, the historic frontage 
of the market square, pivoting viewpoints, and the view of the city centre in a way 
comprise the identity of the city and embody its cultural heritage. A vital though often 
underestimated element is the greenery which, despite its vulnerability to change, as 
with the architectonic elements, is also part of the history of the place and creates 
its identity, the greenery expresses the changing needs of the citizens. In this sense, 
the presence of greenery in the square is the logical crowning of the changes that 
take place in its space just as with the other historical functions that have occurred. 
The development and orderliness of the greenery in the square, which has existed 
for 50 years, is a process of revitalizing the centre of the city, and will return this space 
to the city and its inhabitants.
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1. WSTĘP

Suwałki to miasto położone w północno-wschodniej Polsce w województwie 
podlaskim. Powstało pod koniec XVII wieku na przecięciu dróg w kierunku Grodno-
Kaliningrad oraz Warszawa–Petersburg jako kamedulska wieś w Wielkim Księstwie 
Litewskim17.

17 J. Bacewicz, 285 lat Suwałk, Suwalszczyzna, z. 2, Stowarzyszenie Kulturalne „Bibliofil” w Suwałkach, 
Suwałki 2005, 16.
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Plac Marii Konopnickiej w Suwałkach jest placem miejskim położonym w cen-
tralnej, historycznej części miasta. Wraz ze Starym Rynkiem (obecnie Park Konstytucji 
3 Maja), ulicami Kościuszki, Noniewicza oraz Chłodną tworzy zabytkowy układ urba-
nistyczno-architektoniczny w postaci XIX-wiecznej starówki. Najstarsze budynki w pie-
rzejach głównych ulic są niskie, maksymalnie trójkondygnacyjne, skierowane kaleni-
cowo do drogi. Tworzą układ horyzontalny z widocznymi w krajobrazie dominantami 
historycznymi. Plac otaczają zabytkowe kamienice, które pełnią funkcje usługowe 
oraz administracyjne. Plac Marii Konopnickiej otoczony jest z czterech stron droga-
mi o dużym znaczeniu komunikacyjnym. Jego centralną część przed rozpoczęciem 
realizacji modernizacji (wrzesień 2012) gęsto porastała zieleń parkowa. Przecinała ją 
sieć ścieżek spacerowych, przy których usytuowane były ławki i oświetlenie oraz po-
mnik pisarki Marii Konopnickiej autorstwa Bohdana Chmielewskiego. Dodatkowym 
wyposażeniem placu była nieczynna fontanna z zaaranżowanym wewnątrz kwiet-
nikiem. Na terenie placu funkcjonowała zabudowa handlowa i użytkowa (kiosk z bi-
letami komunikacji miejskiej, kiosk z prasą, budynek stacji transformatorowej, pawilon 
handlowy, szalet miejski). Przy placu od strony wschodniej, przy ul. Noniewicza, znaj-
dują się przystanki komunikacji miejskiej, natomiast od strony zachodniej – zatoczka 
autobusowa i postój taksówek.

Plac powstał w 1820 roku i od tego czasu pełnił wiele funkcji, które przekładały 
się na częste zmiany nazewnictwa placu. Obecna nazwa obowiązuje od 2008 roku 
od czasu uchwalenia na tym obszarze miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego (MPZP)18. Schemat poniżej przedstawia w skrócie przekształcenia oraz 
obowiązujące w danym okresie nazwy.

18 MPZP uchwalony uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/269/08 z dnia 29 października 2008 r., opublikowany 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, Nr 301, poz. 3086, z 3 grudnia 2008 r.
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2. HISTORIA OD 1820 DO 1949 ROKU

Suwałki swój rozwój przestrzenny zawdzięczają prowadzonym w czasach 
Królestwa Polskiego funkcjom administracyjnym (miasto stało się stolicą wojewódz-
twa augustowskiego). Łączyło się to z opieką władz wojewódzkich oraz środka-
mi finansowymi na rozwój miasta. W latach 1817-1820 zaczęto realizację polityki 
budowlano-porządkowej19.

Podczas przebudowy miasta oraz zmiany funkcji przestrzeni Starego Rynku 
(w 1837 roku Rynek Stary został przekształcony na ogród miejski – obecnie Park 
Konstytucji 3 Maja) pojawiła się potrzeba znalezienia nowego miejsca na odbywają-
ce się w tym miejscu targi i jarmarki. Komisja województwa augustowskiego była wła-
ścicielem placu przy ul. Sejneńskiej. Do istniejącej działki dokupiono fragmenty czte-
rech sąsiednich. Nowo powstały prostokątny plac ciągnął się w kierunku wschodnim 
na głębokość około 140 m. W ten sposób wytyczony został Nowy Rynek (obecnie 
plac Marii Konopnickiej), który utwardzono w latach 1827-1828 z powodu gromadze-
nia się wody. Nowy Rynek oświetlony był dwiema latarniami olejowymi, które zapala-
no od września do maja, od zmierzchu do pierwszej w nocy20.

W okresie od I wojny światowej do 1963 roku Rynek Targowy (nazywany również 
rynkiem miejskim, wcześniej placem bazarnym, a obecnie placem Marii Konopnickiej) 
podzielony był na dwie części. W części zachodniej usytuowany był rząd 69 budek 
z artykułami żywnościowymi oraz przedmiotami codziennego użytku (galanteria, 
buty, pasmanteria). We wschodniej część placu w dni targowe, tj. dwa razy w tygo-
dniu – we wtorki i piątki, ustawiały się wozy z artykułami żywnościowymi dostarczany-
mi przez okolicznych rolników. W 1926 roku na rynku wybudowano hale przeznaczone 
do handlu rybami21.

3. LATA 1949-2008

Po II wojnie światowej Rynek Główny (plac Marii Konopnickiej) z wybrukowanym 
placem zajmował powierzchnię 1,2 ha, której część zajmowały stoiska – budki, a część 
ławy, na których handlowano zbożem, nabiałem, jajami, zwierzętami hodowlanymi, 
narzędziami oraz przedmiotami domowego użytku. Targowisko mięsno-nabiałowe 
na Rynku Głównym funkcjonowało w tym miejscu jeszcze przez kilkanaście lat po 
wojnie, choć plany jego likwidacji pojawiły się wiosną 1946 roku (padła propozycja 
założenia w tym miejscu parku). Następna propozycja zmiany funkcji placu pojawi-
ła się w 1950 roku, kiedy to planowano przeniesienie targowiska na plac u zbiegu 
ul. Zarzecze Zielone i 23 Października, natomiast plac targowy miał zmienić się na 
plac reprezentacyjny z zieleńcem. Na decyzję o zmianie zagospodarowania prze-
strzeni rynku wpływała jego lokalizacja w centrum miasta oraz problem nieczystości 
pozostawianych na placu po odbywających się w tym miejscu targach. Decyzja ta 
została anulowana z powodu niespełniania wymogów sanitarnych przez nowy plac 
na peryferiach miasta. W 1951 roku rada miejska postanowiła przenieść rynek na ry-
nek sienny, obok nowo wybudowanych hal targowych, a miejsce po targowisku na-
zwała placem Zwycięstwa, gdzie planowano wznieść pomnik wdzięczności dla Armii 
Czerwonej wraz ze skwerem porośniętym drzewami i krzewami.

19 Suwałki miasto nad Czarną Hańczą, (red.) J. Kopciała, Hańcza, Suwałki 2005, 130-134.
20 Ibidem, 130-134, 136-137, 148, 150-151.
21 Ibidem, 176, 365.
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Od czasu wyzwolenia do 1975 roku w mieście nagłośniony był problem niedostat-
ku zieleni22. W 1960 roku powołany został z inicjatywy Suwalskiego Oddziału Związku 
Nauczycielstwa Polskiego Komitet Budowy Pomnika Marii Konopnickiej23. Również ten 
powód zawarzył o decyzji urządzenia na terenie Rynku Głównego (ówcześnie placu 
Zwycięstwa, a obecnie placu Marii Konopnickiej) parku imienia Marii Konopnickiej. 
Przedsięwzięcie to było częścią obchodzonego w 1963 roku w Suwałkach Roku 
Ziemi Białostockiej, który wchodził w program ogólnopolskich uroczystości z okazji 
Tysiąclecia Państwa Polskiego. Prace nad parkiem zostały przeprowadzone wiosną 
i latem 1963 roku. W urządzeniu parku o powierzchni ponad pół hektara w dużej mie-
rze pomogli mieszkańcy miasta. Skwer został urządzony w czynie społecznym przez 
pracowników zakładów pracy, młodzież szkolną i mieszkańców Suwałk24. Zieleń jed-
nak nie była szanowana – zdeptane trawniki, połamane drzewa i zaśmiecone chod-
niki były częstym widokiem w mieście, dlatego też efekty tego przedsięwzięcia były 
marnowane. W celu opieki nad zielenią została wydzielona specjalna ekipa, która 
wykonywała zieleńce, uzupełniała drzewostan, urządzała rabaty i klomby na kwiaty, 
remontowała alejki. W latach 60. XX wieku na terenie placu wybudowano w połu-
dniowej części parterowy pawilon handlowy, który obecnie został w ramach przebu-
dowy rozebrany.

26 maja 1963 roku odsłonięto pomnik pisarki. Po uroczystości ulicami Suwałk prze-
maszerował pochód młodzieży szkolnej z postaciami ze znanych bajek, wierszy i no-
wel Konopnickiej25. Pomnik, przedstawiający pisarkę z dzieckiem, wykonał Bohdan 
Chmielewski. Na cokole wykuto napis z wiersza Przed Sądem: „Pójdź dziecię, ja cię 
uczyć każę”26 (8 października 2010 roku, w setną rocznicę śmierci poetki, ustawiono 
w parku nowy, odlany w brązie pomnik Konopnickiej, którego autorem jest również 
Bohdan Chmielewski; stary pomnik z piaskowca został przeniesiony do Muzeum Marii 
Konopnickiej i ustawiony w ogrodzie)27.

Plac Marii Konopnickiej, jako cenna przestrzeń publiczna, znajdująca się wścisłym 
śródmieściu, wymagała modernizacji. W czerwcu 2003 roku wykonano na zlecenie 
Miejskiej Dyrekcji Inwestycji i Komunikacji w Suwałkach inwentaryzację zieleni, spo-
rządzoną przez architekta krajobrazu mgr inż. Teresę Pudzianowską. Według inwen-
taryzacji na placu rosło 189 drzew i krzewów, z których 102 przewidziano do usunię-
cia, a 34 (w tym cztery drzewa) zostały zakwalifikowane do przesadzenia. Według 
opisu technicznego wśród drzew liściastych dominowały kilkudziesięcioletnie Populus 
canadensis (topole kanadyjskie) i Populus italica (topole włoskie), z domieszką Tilia 
euchlora (lip krymskich) i Tilia cordata (lip drobnolistnych), posadzone na obrzeżach, 
wzdłuż ulic, wyznaczające granice. Niskie, formowane żywopłoty z krzewów takich 
jak: Ligustrum vulgare (ligustr pospolity), Philadelphus coronarius (jaśminowiec wonny), 
Physocarpus opuliflolius (pęcherznica kalinolistna) i Ribes alpinum (porzeczka alpejska), 
nasadzone były od strony wschodniej i zachodniej placu. Jego wnętrze gęsto wypeł-
niały kilkudziesięcioletnie drzewa liściaste, takie jak: Acer platanoides (klon pospolity), 
Populus italica (topole włoskie), Aesculus hippocastanum (kasztanowce białe), Acer 

22 Ibidem, 526-527.
23 J. Bacewicz, Ulicami i uliczkami Suwałk, Wydawnictwo „Mirosław Basiewicz”, Suwałki 2008, 70.
24 Z. Filipowicz, Konopnicka w Suwałkach, Hańcza, Suwałki 1996, 37.
25 Ibidem, 36-37.
26 J. Bacewicz, Ulicami…, 70.
27 http://www.um.suwalki.pl/page.php?id=2740 (dostęp: 5.01.2013).
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saccharinum (klony srebrzyste), Populus Simonii (topole Simona), Fraxinus excelsior 
(jesiony wyniosłe), Tilia cordata (lipy drobnolistne), pojedyncze okazy: Quercus rubra 
(dąb czerwony), Salix fragilis (wierzba krucha), Robinia pseudoacacia (robinia akacjo-
wa) oraz niewielkie drzewa: Crataegus oxyacantha (głóg dwuszyjkowy), Malus sp. (ja-
błoń), Prunus divaricata (śliwa ałycza), Rhus typhina (sumak octowiec). Z drzew igla-
stych zinwentaryzowano takie gatunki jak: Larix decidua (modrzew europejski), Picea 
pungens (świerki kłujące), Picea abies (świerki pospolite), Abies alba (jodła biała), 
Abies concolor (jodła kalifornijska), Thuja occidentalis (żywotnik zachodni) oraz krzewy 
iglaste Juniperus sabina (jałowiec sabiński), Juniperus communis (jałowiec pospolity). 
Większość drzew liściastych, zwłaszcza Populus (topole), miały uschnięte konary oraz 
spróchniałe pnie, inne drzewa zaś miały złamane wierzchołki koron, uschnięte ga-
łęzie, a Salix fragilis (wierzba krucha) była ogłowiona. W najlepszym stanie zdrowot-
nym były Acer platanoides (klon pospolity), Aesculus hippocastanum (kasztanowce 
białe), Acer saccharinum (klony srebrzyste), Tilia cordata (lipy drobnolistne), Quercus 
rubra (dąb czerwony), Abies alba (jodła biała), Picea pungens (świerki kłujące).

Pierwsze ustalenia dotyczące przyszłości placu pochodzą z narady Urzędu Miasta, 
która odbyła się jesienią 2004 roku. W czerwcu 2006 roku na zlecenie inwestora – 
Miejskiej Dyrekcji Inwestycji i Komunikacji w Suwałkach – powstała koncepcja zago-
spodarowania terenu parku im. Marii Konopnickiej w Suwałkach, wykonana przez 
projektanta mgr. inż. arch. Andrzeja Horodeńskiego, a opracowana przez mgr inż. 
arch. Małgorzatę Hościło. Koncepcja ta zakładała pozostawienie istniejącej zdrowej 
zieleni oraz jej dogęszczenie. Zieleń w tej koncepcji jest najważniejszym elementem 
parku – skweru, który powstał w miejscu dawnego Nowego Rynku. Koncepcja ta nie 
została jednak zrealizowana.

4. OD 2008 DO DZIŚ

Od 29 października 2008 roku na obszarze placu Marii Konopnickiej obowią-
zuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP), opublikowany 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, Nr 301, poz. 3086, z 3 grudnia 
2008 roku. MPZP przeznacza obszar porastający zielenią pod plac miejski, który ma 
stać się otwartą przestrzenią do organizowania imprez masowych, czasowego usta-
wiania plenerowych form wystawienniczo-handlowych oraz innych obiektów, ple-
nerowych galerii sztuki, wystaw okolicznościowych itp. Dopuszcza likwidację zieleni 
w przypadku uzasadnionym w rozwiązaniu projektowym, jak również zmianę komuni-
kacji oraz stworzenie parkingu podziemnego pod płytą placu.

W związku ze zbliżającymi się obchodami setnej rocznicy śmierci poetki postano-
wiono powrócić do tematu modernizacji placu. Efektem tego przedsięwzięcia były 
dwa konkursy architektoniczne, a także liczne konsultacje z architektami z Polski oraz 
z krajów nadbałtyckich. Ostatecznie głos w wyborze koncepcji realizowanej mie-
li mieszkańcy, którzy pragnęli zachować istniejącą zieleń na placu, oraz prezydent 
miasta.

Możliwość modernizacji parku i zmiany jego funkcji na plac z zachowaniem zieleni 
pojawiła się dzięki dotacji na projekt i dokumentację z projektu TRANS-IN-FORM Baltic 
Sea Region Programme 2007–2013 oraz z funduszy Unii Europejskiej Europejskiego 
Funduszu Regionalnego i Królestwa Norwegii28.

28 A. Szyszko, Plac zamiast parku, „Tygodnik Suwalski”, nr 38/1133, 25.09.2012, 6.
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Pierwszy konkurs na „Wykonanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicz-
nej placu Marii Konopnickiej w Suwałkach”, organizowany przez miasto Suwałki, roz-
strzygnięty został 7 lipca 2009 roku. Pierwszą nagrodę w konkursie przyznano Atelier 
ZETTA (Il. 1–2) z zespołem w składzie mgr inż. arch. Zenon Zabagło, mgr inż. arch. 
Urszula Bednarz, mgr inż. arch. Krzysztof Gawełko, mgr inż. arch. Monika Kuliś, mgr 
inż. arch. Justyna Małyszko. Projektanci zaproponowali wykreowanie placu miejskie-
go jako reprezentacyjnej przestrzeni miasta, z wprowadzonymi funkcjami na świeżym 
powietrzu. W projekcie zaproponowano dwa warianty: podstawowy i rozszerzony. 
Wariant rozszerzony zakładał połączenie dwóch głównych placów miejskich z bez-
kolizyjnym przejściem przez ul. Noniewicza, z usługami w pasażu podziemnym, oraz 
wprowadzenie garażu podziemnego wielostanowiskowego pod posadzką placu29.

Drugą nagrodę przyznano zespołowi projektantów pod kierownictwem mgr. inż. 
arch. Sławomira Paszkowskiego, w skład którego weszli również Łukasz Łanczkowski, 
student Architektury i Urbanistyki Politechniki Wrocławskiej, oraz Magdalena Sowul, 
studentka Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Projekt 
zainspirowany był genezą geologiczną Suwalszczyzny, której efektem było zaprojek-
towanie formy architektonicznej rzeźby. Dodatkowym elementem urozmaicenia pro-
jektu było zaprojektowanie w posadzce schematu biegu rzeki Czarnej Hańczy w po-
staci koryta przykrytego taflą szkła, pod którą przepływa woda30.

Zdecydowano, że nagrodzony pierwszą nagrodą projekt był zbyt kosztowny i nie 
spełniał oczekiwań zarówno mieszkańców, jak i władz miasta.

19 maja 2010 roku w Suwałkach rozpoczęto cykl spotkań informacyjno-promo-
cyjnych pt. „Interaktywne przestrzenie publiczne”, dotyczących szczegółów projek-
tu „Trans-in-Form”, w ramach którego 11 partnerów z 8 krajów regionu Morza Bał- 
tyckiego mogło wprowadzić zmiany uatrakcyjnienia przestrzeni publicznych. W ra-
mach spotkań urządzono konferencję i warsztaty, a specjaliści z zagranicy stwierdzili, 
że na placu musi pozostać zieleń. Przerzedzenie drzewostanu miałoby stworzyć po-
czucie otwartej przestrzeni, wzbogaconej w fontanny oraz kawiarenki, proponowa-
no również zmianę organizacji ruchu wokół placu. Podczas spotkań powstał pomysł 
na ponowne ogłoszenie konkursu na zagospodarowanie placu Marii Konopnickiej31.

Konkurs organizowany przez Urząd Miejski rozstrzygnięty został 31 grudnia 2010 roku. 
W wyznaczonym terminie wpłynęło 15 projektów, z których 6 zostało zdyskwalifikowa-
nych. Jury konkursowe wybierało zwycięską koncepcję spośród 9 prac projektowych. 
Ponieważ sąd konkursowy nie wybrał żadnej z koncepcji, rozstrzygający głos mieli 
mieszkańcy miasta. Przeprowadzono konsultacje społeczne w dniach 31 stycznia 
– 2 marca 2011 roku, dotyczące koncepcji zagospodarowania placu. Na wybrany 
przez siebie projekt można było zagłosować w formie elektronicznej, jak również przez 
specjalną kartę oceny zamieszczoną w „Tygodniku Suwalskim”, którą można było 
przesłać pocztą na adres urzędu lub wrzucić do urny w portierni ratusza.

Autorem projektu, który został wybrany zarówno przez mieszkańców, jak i pre-
zydenta miasta, jest pracowania AIM arch. Ireneusza Maksymiuka z Białegostoku 
(Il. 3–4). Zaproponowane organiczne formy miały na celu przywrócenie historycz-
nego charakteru placu miejskiego oraz nawiązanie do polodowcowego krajobrazu 

29 http://www.suwalki.info/wiadomosci-6601-Plac_Marii_Konopnickiej_z_fontanna_i_spiżowym pomnikiem.
html (dostęp: 28.12.2010).

30  http://www.a-ronet.pl/index.php?mod=konkurs&k_id=527 (dostęp: 23.08.2013).
31 Fontanna i gra świateł w nowym Parku Konopnickiej, http://www.suwalki.info/wiadomosci-8280 Fontanna_ 

i_gra_swiatel_w_nowym_Parku_Konopnickiej.html (dostęp: 28.12.2010).



359

Suwalszczyzny. W projekcie akcentowany jest narożnik ulic Noniewicza, Chłodnej 
i Sejneńskiej. Układ posadzek ma naprowadzać na atrakcje rozmieszczone w róż-
nych częściach placu. Elementem łączącym posadzkę jest linia wodna, biegnąca 
przez pomnik pisarki z interaktywną ławeczką do amfiteatru z fontanną. Zielone wyspy 
z trawnikiem znajdują się w miejscach, gdzie pozostawiono zdrowe drzewa32.

Obecnie na terenie placu pozostawiono około 30 drzew. Są to Acer platanoides 
(klon pospolity), Aesculus hippocastanum (kasztanowce białe), Acer saccharinum 
(klon srebrzysty), Fraxinus excelsior (jesiony wyniosłe), Tilia cordata (lipy drobnolistne), 
Quercus rubra (dąb czerwony), Picea abies (świerki pospolite), Abies alba (jodła 
biała), Thuja occidentalis (żywotnik zachodni). W projekcie modernizacji nowe nasa-
dzenia z Robinia pseudoacacia (robinii akacjowej) ‘Umbraculifera’ są przewidziane 
wzdłuż głównej ulicy Noniewicza w celu dopełniania istniejących nasadzeń przy tej 
ulicy, a we wnętrzu placu projektowane są nasadzenia z Betula utilis (brzoza poży-
teczna) ‘Doorenbos’.

5. AUTORSKI PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU MARII KONOPNICKIEJ 
W SUWAŁKACH

Autorski projekt zagospodarowania placu Marii Konopnickiej w Suwałkach (Il. 5–6) 
jest odpowiedzią na różne potrzeby użytkowników miejskiej przestrzeni publicznej. 
Przeprowadzone analizy uwarunkowań historycznych, społecznych oraz przestrzen-
nych placu pozwoliły na wykreowanie miejsca integracji społecznej. Zanurzony 
w zieleni współczesny plac miejski, odseparowany od ruchu samochodowego, 
wychodzi naprzeciw oczekiwaniom użytkownika, tworząc integralną całość z histo-
rycznym otoczeniem. Zaproponowana koncepcja posiada cechy przestrzeni hybry-
dowej. Jest ona złożona z trzech poziomów. Podziemną kondygnację tworzy układ 
ulic oraz parking (poziom pierwszy), nad nią znajduje się zielony plac miejski (poziom 
drugi), który można podziwiać z platformy widokowej (poziom trzeci). Celem tego 
projektu jest nie tylko poprawa jakości użytkowej placu, ale przede wszystkim zwró-
cenie uwagi na skarb, jaki mają Suwałki – unikalny układ urbanistyczny pochodzący 
z XIX wieku. Nowa koncepcja przestrzenna pozwala mieszkańcom na wypoczynek 
zarówno bierny, jak i czynny. Platforma widokowa umożliwia podziwianie panoramy 
zabytkowego śródmieścia z odmiennej perspektywy. Luźna kompozycja linii wydziela 
poszczególne części placu, tworzy geometryczne formy, wzbogacone o elementy 
małej architektury. Plac jest zielony, a jego najważniejszym elementem są drzewa. 
Pozostawienie na placu części istniejącej zieleni oraz wzbogacenie jej w gatunki od-
porne na niskie temperatury i zanieczyszczenia (Acer platanoides, Tilia corda, Betula 
pendula, Prunus xeminens ‘Umbraculifera’) pozwolą na stworzenie enklawy zieleni 
w mieście.

Pomimo nowoczesnych form zagospodarowania placu udało się go wpisać w za-
bytkowe otoczenie dzięki stylizowanym obiektom małej architektury. Geometryczne 
formy podkreślają historyczną zabudowę, nadają reprezentacyjny charakter i wpisują 
się w stan istniejący, zwłaszcza w przypadku zieleni – drzew i krzewów. Odpowiednie 
umieszczenie rabat naprowadza na mniejszy plac z pomnikiem pisarki oraz wydziela 
przestrzeń o charakterze reprezentacyjnym.

32 www.a-ronet.pl/index.php?mod=konkurs&k_id=716 (dostęp: 15.07.2013).
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6. PODSUMOWANIE

Plac Marii Konopnickiej posiada interesującą historię. Kiedyś było to tętniące ży-
ciem miejsce, którego motorem napędowym był handel. W latach 1989–2012 stało 
się zaniedbane, omijane przez mieszkańców, wręcz odpychające i gdyby nie ważne 
centrum komunikacyjne, zostałoby całkowicie zapomniane. Potrzeba jego moderni-
zacji była koniecznością. Stworzenie otwartej przestrzeni placu pozwala na wprowa-
dzenie nowych funkcji współcześnie pożądanych.

Krajobraz, zwłaszcza miejski, jest żywą strukturą, dostosowującą się do zmian za-
chodzących wraz z rozwojem miasta. Rozwój niesie z sobą nadzieję na poprawę, jak 
również groźbę przekształceń. Jeżeli w przestrzeni będą zachodziły zmiany, tak jak się 
to dzieje w przypadku placu Marii Konopnickiej, wpłynie to na poprawię jakości nie 
tylko tej przestrzeni, ale również jej otoczenia oraz miasta.

Podczas modernizacji przestrzeni miejskich należy zachowywać w symboliczny 
sposób zabytkowe formy. Charakterystyczny układ urbanistyczny, zabytkowe pierze-
je rynku, osie widokowe i panorama śródmieścia składają się w pewien sposób na 
tożsamość miasta i stanowią jego dziedzictwo kulturowe. Istotnym, choć często nie 
docenianym elementem jest zieleń, która pomimo swojej zmienności, podobnie jak 
elementy architektoniczne, jest również częścią historii danego miejsca i tworzy jego 
tożsamość. Zieleń jest wyrazem zmieniających się na przestrzeni lat potrzeb miesz-
kańców. W tym sensie jej obecność na placu jest logicznym uwieńczeniem zmian 
zachodzących w jego przestrzeni, tak jak wszystkie historyczne funkcje, które się w nim 
pojawiały. Zagospodarowanie i uporządkowanie istniejącej już od 50 lat na placu zie-
leni jest procesem rewitalizacji ścisłego centrum miasta, która przywróci tę przestrzeń 
miastu i jego mieszkańcom.
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